




i3





KONGL.
VETENSKAPS

ACADEMIENS
HANDLINGAR

FÖR ÅR 1758.

Vol. XIX.

Med Kongl. AcADEMiENS ^ftftdnd,

XtySt^iStockh^ SALVIUS,
På defs egen koftnad, i/fS»





KONUNGEN,
DESS VETENSKAPS ACADEMIES

PROTECTOR.

ACADEMIENS
LEDAMÖTER.

Herr JONAS ALSTRÖMER, Commcrce-Råd,
Riddare af Nordftjerne Orden.

Herr Baron ANDERS JOH. von HÖPKEN,
Svea Rikes Räd, Pra^fident i Kongl. Cancellie-Col^
legio, Riddare oeh Commendeur af Kongl. Maje=
ftets Orden.

Herr CARL LINNi5:US, M. D. Kongl. Archiater,

Medicinae och Bot. Profeffot vid Kongl. Acad. i Up-
fala, Riddare af Nordftjerne Orden , Ledamot af Aca-
dem. Naturs Curioforum famt af Vet. Soc. i Upfala ,

Petersburgs London, Berlin &c.
Herr Baron CARL WILHELM CEDERHIELM.
Herr Grefve CARL JOHAN CRONSTEDT, Ofvcr-

Intendent, Riddare af Nordft. Orden, Ceremonie*
Måftare af Körigl. Majeftets Orden, och Kongl. Vé-
tenfk. Acad. Skattmåftare.

Herr AUGUST EHRENSVERD, General Major^
Riddare af Svårds Orden.

Herr ANDERS JOH. NORDENSCHÖLD, Lands-
höfding . Riddare af Svårds Orden.

HerrDANIEL TILAS, Bergs-Råd, Riddare af Nordft.
Orden. *

Herr JACOB FAGGOT, Öfver-Direaeur vid ICongl
Landtmåteriet famt Cliarte-och Jufterings- verket.

Herr GILBERT SHELDON, Skepps - Byggmåftäfe
vid Kongl. Örlogs - Flottan.

Herr SAMUEL KLINGENSTJERNA, Cäncelhe-
Råd, Hans Kongl. Höghets Cron-Prinfens Inforirsätofj

A 3i Leda*»



Ledamot af Kongl. Veten{k, Societeterna.i Upfsla och
London. *

.
^

:

Herr CARL FREDR. NORDENSCHÖLD, Öfver-
fte ' Lieutenant vid Fortification, Riddare af Svårds-
Orden,

Herr NILS WALLERIUS, Theol Dodor och Pro-
feffor Kalfenianus i Upfala.

Herr GEORG BRANDT , Bergs-Råd , Ledamot af
Kongl Vet. Societ. i Upfaia.

Herr GABRIEL POLHEM
,
Kammarherre, Direaeur

af Mechaniken.
Herr JONAS MELDERCREUTZ, Mathem. Profes-

for vid Kongl. Academ. i Upfala.

Herr NILS ROSEN, M. D. Kongl. Archiater, Ridda-
re af Nordft. Orden, Ledarn, af Kongl. Vet. isociet
i Upfi\,la.

Herr MÅRTEN STRÖMER., Aftron. Profeffor och
Ledamot af Kongl. Vet. Soc. i Upfala.

Herr CARL DE GEER, Kammarherre, Ledamot af

KongU Vet. Societ. i Upfala.

Herr CLAES GRILL, Diredeur af Oflindilka Com-
pagniet.

Herr JOHAN ROMAN, Hof-Intendent.
Herr ERIC von STOCKENSTRÖM, Revifions-Se^

creterare.

Herr OLOF MALMERFELDT, Kammar-Rad.
Herr Baron NILS PALMSTJERNA, Svea Rikes Råd,
Lunds Academie Canceller, Riddare och Commendeur
af Kongl. Majeftets Orden.

Herr GERHARD MEYER , Direaeur och Kongl.
Styck -Gjutare.

Herr Grefve CLAS EKEBLAD , Svea Rikes Råd,
Öfverfte Marfchalk , Cancellie - Råd , Riddare och
Commendeur af Kongl. Majeftets Orden.

Herr ULRIC RUDENSCHÖLD, Commerce-Räd.
Herr ZACHARIAS WESTBECK , Probft.

Herr EMANUEL SVEDENBORG, AfTefTor.

Herr Baron HENRIC WREDE, Landshofding , Rid-
dare af Svärds Orden.

Herr Grefve CARL GUSTAF TESSIN, Svea Ri-

kes Råd, Öfverfte Marfchalk, Cancellie Praefident,

^lans Kongl. Höghets Cron - Prinfens Gouverneur,
Abo Academie Canceller , Riddare, Commendeur och

Can-



Canceller af Kongl Majeftets Orden, famt Riddare af
h ' Kon^l. Preaiifka Svarta Örnen.
^Herr ANTON von SWA.B, Bergs-Rad, Ledamot af

Kongl. Vet. Societ. i Upfala.

Herr PEHR ADLERHEIM, Bergmåftare.

Herr ER C SALANDER, Öfver-Commiffarius.
Herr OLOF von DALIN, Cancellie-Räd, Riks-Hifto-

riographus. Secreterare i Kongl. Vitterhets Academien»
Herr DETLOF HEIKE, Bergs -Rad.
Herr ABRAHAM BÄCK, M. D. Kongl. Archiater,

Praefes i Kong', Collegio Medico, Ledamot af Kongl»
Vet. Soc. i Upfaia och af Acad. Nat. Curioforum.

Herr Baron ALEXANDER FUNCK, Bergmåftare.

Herr Baron ERIC WR^NGEL, Svea Rikes Råd.
Herr NILS PS1L/\NDERHIELM , Bergs -Rad.
Herr CARL FRE„DRIG IVIENNANDER, Theol.

Do6lor, Biflcop i Abo och Abo Acad. Pro -Canceller»

Herr SAMUEL SCHULTZE, Camererare.

Herr JOHAN CLASON, Grofshandlare i Stockholm.
Herr CARL FRED. RIBE, Affeflbr och Kongl. Ma-

jeftets Lif-Chirurgus.

Herr Baron FREDRIC PALMQVIST. *

Herr CARL LEYELL, Proberare i Kongl. Bergs-
Collegio.

Herr PEHR KALM, Oeconomise ProfefTor i Abo.
Herr ZACHARIAS STRANDBERG, M. D. As-

fefTor i Kongl. Collegio Medico , Stads - Phyficus

i Stockholm.
Herr Baron CARL GUSTAF LÖWENHIELM,

Svea Rikes Råd, Riddare och Commendeur af Kongl.
Majeftets Orden.

Herr Grefve CARL EHRENPREUS , Svea Rikes
Råd, Praefident i Kongl. Lii^-Commiflionen, Upfaia
Academie Canceller , Riddare och Commendeur af

• Kongl. Majeftets Orden.
Herr ANDERS ANTON von STJERNMAN, Can-

cellie Räd, Riddare af Nordftjerne Orden=
Herr JOHAN LECHE, Medicinaj Dodor och Pro-

fefTor i Abo.
Herr Grefve AXEL LÖWEN, Svea Rikes Rad, Ge-

neral Gouverneur i Pomern, Gieifswalds Äcademie
Canceller, Riddare och Commendeur af Kongl. Ma-
jeftets Orden.

A 3 Heif



Herr OLOF ACREL, ProfefTot, Öfvef-FåltMr vid
Laxarettet, Regements Fåltfkår vid Adels-Fanan, Le-
damot af KongK Franflca Chirurgifka Academien. *

Herr EDUARD CARLESON, Stats - Secreterare,
Cominendeur af Nordftjerne Orden.

Herr HENRIC BENZELIUS , Th. D. Svea Rikes
Arkc Bifkop, Upfala Academie Pro-Ganceller.

Herr OLOF CELSIUS, Th. D. Profeffor, Kyrkoher-
de vid Kongshoims Förfamling i Stockholm.

Herr ANDERS BERCH , Oeconomi^ Profefibr j

Upfala.
Herr HENRIC THEOPHIL SCHEFFER, Di-

refteur. *

Herr SVEN LJUNGQVIST, Major vid Fordfication.
Herr Baron MATTHlAS ALEX, von UNGERN
STERNBERG, Fålt-Marfchalk , Riddare och Com-
mendeur af Kongl. Majeftets Orden.

Herr LARS LAUREL, Profeflbr vid Kongl. Academ.
i Lund.

Herr Grefve CARL FREDRIC PIPER, Prsefident,

Riddare och Commendeor af Kongl. Majeft. Orden^
Herr MAGNUS LAGERSTRÖM, Commerce Råd,
Diredeur af Oflindiika Compagniet, Ledarn, af Kongl.
Vet. Societ. i Upfala.

Herr NILS GISSLER, M. D, Fhylices och, MediciV
nx Leäor vid Kongl. Gymnafium i Hernofand.

Herr Grefve GUSTAF BONDE, Svea Rikes Rad,
Riddare och Commendeur af Kongl Majeftets Orden,
Prsefes for Kongl. Vetenik. Societeten i Upfala.

Fru Grefvinnan EVA DE LA GARDIE, Riks-Rådin-
na EKEBLAD.

Herr PEHR WARGENTIN, Kongl. Vetenik. Acad.
Secreterare, Ledamot af Kongl. Vet. Societeterna i

Upfala och Gåttin.qen. *

Herr HERMAN SCHUT2ER, Kongl. Archiater, Öf-
^^er-Direél;eur vid Kongl. Chirurgilka Societeten,*

Herr PEHR HÖGSTRÖM, Kyrkoherde. *

Herr JACOB HENR. MÖRCK, Kyrkoherde.
Herr CARL REINHOLD BERCH, Cancellie - Råd.
Ledamot af Konel. Vitterhets Academien.

Herr JOHAN GÖTTSCHALK WALLERIUS, M.
D. Chemias ProfefTor i Upfala, Ledam. af KeiferU
Acad. Nat. Curioforum,

Herr



Herr LEONARD KLINKOWS i RÖM, Stats-Secre.

terare, Commendeur af Kongl. Nordftjerne Orden.
Herr Grefve HANS HENRIC LIEWEN, General-

Lieutenant, Commendeur af Svärds Orden.
Herr ANDERS HELLANT, Oeconomiae Direaeur

i Lappmarken.
Herr Baron JOHAN von SETH, Kammarherre, Ar-

chivarius vid KonsK Majeftets Orden och Kongl. Vet^
Academiens Archivarius.

HerrjACOB GADOLIN, Th. D. Phyfices Profeffor

i Abo. *

Herr JACOB von EGGERS, Öfverfte vid Fortifica-

tion , Riddare af Svärds Orden.
Herr Grefve HENNING ADOLF GYLLEN-
BORG, Svea Rikes Råd, Commendeur af Nord-
ftjerne Orden.

Herr Baron JOHAN BRAUNER, Hof-Junkare.
Herr EBERHARD ROSEN, Medicince ProfefTor

i Lund.
Herr SAMUEL DUR^US, Prof. Phyfices i Upfala.

Herr SAMUEL SOHLBERG, Direaeur af Mecha-
niken.

Herr PEHR LEHNBERG, ProfefTor vid Kongl. Ar-
tiller*e Cadett-Scholan. *

Herr NILS SCHENMARK, Aftronomis Obfervator
i Lund. *

Herr , Baron CARL FREDRIC SCHEFFER, Svea
Rikes Råd, Gouverneur för Deras Kongl. Hågheter
Cron-Prinfen och de Kongl. Arf-Prinfarna, Riddare
och Commendeur af Kongl. Majeftets Orden.

Herr ANDERS SWAB, Hof-Junkare, Diredeur , vid
Ädelfors Gullvårk.

Herr AXEL FREDRIC CRONSTEDT, Gefchw
ner. *

Herr SVEN RINMAN, Öfver-Masmåftare v'd Jåro«
hyttorna i Riket.

Herr CARL ALBRECHT ROSENADLER, Kongl.
Secreterare.

Herr CARL KNUTBERG, Capitaine Mechanknv
Herr CARL FREDRIC ADELCRANTS,

Intendent, Riddare af Nordftjerne Orden.
Herr ERIC GUSTAF LIDBÉCK, H ftorise N

feftbr i Lund och Direéleur vid Skanika i^lauta^

A 4 i



Herr CARL CARLESON, Lagman,

Herr JOHAN FREDRIC KRYGER, Commiffariuj
i Rikfens Stånders Manufaåur Contoir.

Herr JOHAN HENR. BURMEISTER, Profeffor

i Lund.
Herr BENGT FERNER, ProfefTor vid Kongl. Ami-

ralitets Cadett-Scholan. *

Herr PEHR ZETZEL, M. D. Fålt-Medicus vid
Kongl. Arméen i Pomern. *

Herr THOMAS CUNNINGHAME, Öfverfte vid
Artilleriet, Riddare af Svärds Orden.

Herr TIBURTZ TIBURTIUS, Probft.

Herr CARL LEHNBERG, Optifk Inflrument - Ma-
kare.

Herr JOHN JENNINGS, Ryttmaftare.

Herr JOHAN GUSTAF WAHLBOM, M. D. As^
fefTor och Provincial - Medicus i Galmare Låhn *

Herr EDVARD RUNEBERG, Infpeaor oi ver Mått,
Mål och Visjt.

*

Herr PETER^ lONAS BERGIUS,Medicin3eDoaor,*
Herr PEHR ÖSBECK, Hof- Predikant, Ledamot af

Köngl Vet, Societeten i Upfala. *

UTLÄNDSKE LEDAMÖTER.

Herr FREDRIC RABÉN, Geheime Conference - Råd
hos Hans jMajeftet Konungen i Danemark, Riddare
af Kongl. Elephant Orden.

Herr ALBERT von HALLER, Amman i Republi-

quenBern, Praefes for Kongl. Vetenlkaps-Societeten
i Göttingen , Ledamot af Kongl. Franlka

,
Angelika

,

BerlinKka 6cc. Vet. Academierna.
Herr JOHAN HEDLINGER, Hof- Intendent

Riks-Medailleur, Ledamot af Kongl. Berlinlka Aca-
demien.

Herr PETTER van MUSCHENBROEK , Mathem.
Profeffor i Leiden, Ledamot af Kongl. Ängelfka So-
cieteten.

Herr PEHR GOLLINSON, Ledamot af Kongl. An-
gelika Societeten.

Herr



Herr JOHAN GESSNERUS , Archiater hos HårtP
gen af Wiirtemberg.

HerrMarquis SAGRAMOZO, Riddare af Malta.

HerrDESAUVAGES, Medicins Profellor i Mont-
pellier.

Herr CARL FREDR. HUNDERTMARK, Medt-
cinae Profeflor i Leipxig.

Herr DE L' ISLE, Ledamot af Kongl Franlka, Ängel»
(ka ,

Pettersburgiika &c. Vetenfk. Academierna.
Herr BERNARD DE JUSSIEU, Botanices Profes-

for och Ledamot af Kongl. Franlka Academien.
Herr DE ROUELLE ,

Chymicus , Ledamot af KongU
Franika Vetenfkaps Acadcmien.

Herr DE LA MARTINIERE, Konungens i Frankri-

ke Lif-Chirurgus ,
General-Ghirurgus öfver hela Fran-

fka Krigs- magten, Prsefes for Kongl. Franfka Chirur-
gifica Academien, Riddare af S. Michels Orden.

Herr HEVIN, Hennes Kongl. Höghets Dauphines Lifr

Chirurgus, Sccreterare vid Kongl. Franika Chirurgiika

Academien.

flerr VAN SWIETEN. Ril^s Friherre, Keiferlig Ar.
chiater i Wien, Ledamot af Kongl Franika, Angelika
&c Academierna.

Herr ANTONIO ULLO A, Commendear vid Kongl.
Spanfka Örlogsflottan, Ledamot af Kongl. Angelika,
Preuiiika &c. Academierna.

Herr ABRAHAM GOTTHÉLF KAESTNER, Ma-
thematum ProfeiTor i Gottingen, Ledamot af Kongl.
Vet. Acad. i Berlin, Göttingen &c.

Herr ANDERS MAYER, Mathem. Profeffor i Greifs-

vald, Ledamot af KongU Vet. Acad. i Berlin och af
Inftitutum i Bologne.

Herr GEORG MATTHIAS BOSE, Phyfices Pro-
feflbr i Wittenberg , Ledamot af Inftitutum i Bo-
logne &c. *

Herr JACOB LANGEBEK, Kongl. Danfk Juftitiaj-

Råd, Föreftåndare af det Kongl. Danika Sållikapet <Sce.

Herr CARL BONNET, Ledamot af Kongl. Ängelika
Societeten.

Herr JOHN ELLICOTT, Ledamot af Kongl. Än-
gelika Societeten,

Herr DE DANGEUL , Maitre des Comptes hos Hans
Majeftet Konungen i Frankrike.

A s Herr



Herr MORAND -»Ledamot afKongl. Franfka Veten»
fkaps och Chimrgifka Academien famt af Kongl. An-
gelika, Petersburgilka &c. z\cad.

Herr DE LA CAILLE, Mathem. Profeflbr och Le»
damot af Kongl. Franlka Vetenfk. Academien.

Herr JOH^N WAITZ, Heffifk Bergs-Rad och Di*
reäeur vid Saltvårken , Led. af KongL Berlinfka Aca-
demien.

Herr MORAND, Sonen, AnatomiiE Profcffor i Paris,

Herr RÖNNOW, Archiater hos Hans Majeltet iionung
STANISLAUS.

Herr DE JAUCOURT, Riddare, Medarbetare p|
Diétionaire Encyclopedique.

Herr VITALiANO DONATI, Medicins Profeflbr
i Turin.

Herr JOHAN GEORG ROEDERER , Medicin®
ProfelTor och Ledamot af Kongl Vetenlk. Societeten i

Gottingen.

Herr THOMAS SIMPSON, Profeflbr vid KongL
Artillerie-Scholan i Woolwich, Le-iamot af Kongl,
ÄngeHka Societeten.

Herr JAMES SHORT, Ledamot af Kongl. Ängelfk*
Societeten»

Kongl,



KoNGL. Vetenskaps-
AGADEMIENS

HANDLINGAR,
För Må.NADERNA

JANUARIUS5 Februarius, Martius ^

År 1758.
P R S E S

Herr JOHAN FREDRIC KRYGER,
Commiflarius i Rikf. Stånd. Manuf. Contoir,

JÄMFÖRELSE
Imellan Sven/ka och Franjka CUmaterna^

Jämt tvdnne andra Sydligare.

Kongliga Franfka Vetenfkaps Academien bar

redan ofver 60 ars tid , dageligen låtit pä
defs Obfervatorium i Paris uptekna Ther^
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mometerns hogd, men har ej uti des Handlingar
låtit infora mer ån et kart utdrag af defla obferva-

tionerj lä kart, at gemenligen allenafl: ftortla och
minfta hogden hvart år, plåga anföras. Uti andra

Europei(ka Lånder, hafva Meteorologifka Obfer-
vationer i de feriare åren åfven blifvit gjorde, meti

gan&a få utglfne , annorlunda ån gcnofn utdrag,

dä man nogdt fig med at nåmna kallade och var-

mafte dagen i året, eller, til det hogfta, i hvar
Månad, fäfom uti denna KongU Academicns Hand-
lingar varit brukeligt.

Sådana utdrag åro ivisftaffeende tilråckeligc,

och medgifves gerna, at hela årets Meteorologi-
fka Dag-bocker {kulle intaga mer rum i tryckta

Handlingar, ån de förtjäna, hälft ej månge Låfa-

re liti dem finna noje. Men få borde ock Utdra-
gen vara annorlunda ftålde, i fynnerhet hvadTher-
niometer obfervationerna angår, ån hårtil varit

vanligt, om Vetenfkaperne och Hushållningen
fkoia deraf håmta någon betydande uplyfning.

En mycket varm dag i året eller månaden, hin-

drar ej , at ju året eller Månaden kan i gemen
hafva varit kulen nog, och tvårt om. , Så framt
Thermometer-obfervationerna, til undvikande af

vidlyftighet, ej få utforas for hvar dag, bor åt-

niintlone utdraget få inråttas, at man deraf kan
il ura, huru varm väderleken i gemen vaiit,på hvar

och en års-tid. Det fker, om man tager Medium
Geometricum af Thermometerns, några e. g, 10
dagar å rad,ob{erverade hogder, och dermed fort-

far hela året. Ville någon taga medium af alla y
dagar , vore ånnu båttre : men jag har börjat med
10 dagars fammanfiående 5 hvilket ock kan gora
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tilfylleft at finna Climaters medelmåttiga varma,
pa hvar och en årstid , i fynnerhet om pä lika lått

fortfares flera är, och medium Geometricum ut-^

fokes af alla årens medelhogder på lamma dagar i

Månaderna.

Jag har uti fifta ftycket af Academicns Hand-
lingar for nåftledit är, gjort forlok med Clima-
tets utrönande på detta fattet, ungefärligen midt i

Svea rike eller under öo graders Folhogd; men for

brift pä utgifna. dugeliga och tihåckeliga obferva-

tioner i andra Länder, hade jag få når ej kunnac
jåmfora Svånlka Climatct med något annat , om
jcke Herr Reaumur låtit i Kongl. Franfka Aca-"

demiens Handlingar inflyta fina dageliga Thermo*
meter-obfervationer for åren 173^ , »73^, *7375
1738, 173P och 1740, gjorde til fi-orre delen i

Paris. Sedermera hafva ock Du Hamels obfer-

vationer for åren 1748, 174P, i7fooch I7f r, gjor-

de pä Landet, vid pafs 8 Svenfka mil foder om Pa-
ris, i famma Academies Handlingar blifvit oaf-

itärtade införde. Dcflli 10 årens obfervationer irn-

der 48 til 49 graders Polhogd, pä lika fått lam-
mandragne, fom de ip årens Svenfka, låra nog-
famt vila Franfka Climatets befkafFenhet i jåmfo-
relfe emot vårt.

Men utom det, at Franfka obfervationerne,

fom alla åro gjorde med Rea u murs Thermome-
ter, blifvit reducerade efter Svenfka Thermome-
ter-Schalanj har jag ock nödgats gora pä en del

af dem, en annan correftion. Reaumur har om
Sommar-morgnarna fållan upteknat Thermome-
terns hogd forr ån klockan d, och Du Hamel.



4 1758. Jäii. Feb. MarL

ej forr ån Klockan 8. Men i Paris går Solen up^
tnidt pä Sommaren, Klockan 4 om morgonen:
derforc kan ej annars vara, ån at luften, tva^ tre

til fyra timar efter Solens upgång^ redan blifvin

något upvårmd och Thermometern ftigit, ^ä at

morgon -obfervationerne ej viia råtta natt-fval-

kan, fåfonl de borde, om af morgon och mid-
dags - obfervationerna fkal igenfinnas hela dyg*
nets medel - vårma^ Dårfore, emedan jag hai*

funnit, at Thermometern de forfta timarna efter

Solens upgäng om Sommaren, gemenligen fti*

ger en haif grad for hvar tima, når det år mulit,

men en eller haif-annan grad , riår det år klart j

har jag pä denna grund rattat Franfka morgon-
öbfervationerna, och är forlåkrad, at jag cj af-

dragit for mycket.

At åfven , ätminftone nägot nai* , fa Vetä vår*

nums högd och omfkiften uti dé hetare Climater^

vil jag nyttja de båfta obfervationer
, jag haft at

tilga., och for hvilkas utgifvande vi liafve at tac*

ka Herr REAtfMUR : nämligen hälft- annat års

dageiiga Thermomcter- obfervationer
, gjorde i

Alger pä Africanika kullen, under 37 graders

Pol-hogd y famt något ofver tu års obferVationer,

hällne i Pondichcry uti Oftindien, ej fyilefl:

grader Norr om ^<|uatoren. Uti de heta Länder-

na, (kiljer det ena ärets värma ganfka litet ifrän

de andras , derforc behofvas der cj iä mänga års

obfervationer pä hvart ftålk,
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Januar.

Februar,

Mart.

April.

Majus

Junius

Jullus

Auguft.

Septemb.

Cäob.

Novemb.

Deccmb.

1735 1736 1737 1738

- lö 5.2 3.8 5,0 1,0- 1,0
ti - 20 7,1 8,6 I57 5,9
21 " 3^ 6,5 8>o 6,0 3,7 6,2

- 10 2,0 6,5 3,0 8,7 8,3
11 - 20 5,4 5,5 4,8 8,0
21 - 28 6,6 0,7 6,8 3,7 8,6

- 10 6,3 5»5 9,4 8,3 9,1
ti - 2Ö 10,2 5,5 5,3 6,5 7,7
ai - 31 7,2 10,0 8,4 8,' 5,0

- lo 7,8 12,3 9.1 13.2 7,6
11 - 20 10,7 11,0 11,7 12,6 8,2
21 " 30 13,6 8,9 14,2 12,1 9,7

• 10 12,8 14,7 •5,4 10,0

i6,i
12,0

II - 20 11,7 11,5 18,8 15,5
2t 12,4 '7.7 139 17,9 19,3

- 10 15,2 16,1 22,7 17,1 17,5
il - 20 ^7,3 19,3 17,0 17,7 17,6
21 - 30 17,4 17,2 16,5 ^7'5 18,7

- JO j6,6 »9,7 20,4 18,2 »^,4
ti - 20 18,9 19.4 22,8

20.6
20,8 18,8

21 - 31 17.7 21,9 20,5 17,7
- 10 18,9 20,4 17,7 23,0 19^0

Ii - 20 19,2 22,5 15,5 20,1 17,6
11 " 31 20,0 17,2 16,1 i7,i 17.0

* 10 17,9 17.8 I5r^ ^SA 17,4
11 - 20 19,5 18,8 20,3 17,0 15,9

I5>621 - 30 16,2 12,9 1 8,0 1^,1
- 10 18,3 12,3 14,1 13,5 I7,i

11 - 20 12,1 12,7 10,9 13,8 11,5
2i -31 9,3 13,2 9,% 4,8

. 1[
- lO 7,5 12,5 6,0 7,6 6,ö

II - 20 5,4 6,8 4,3 3,3 5,2
21 r 30 8,4 4,9 7,6 0,7- 1,0-

- 10 9,9 7,6 7,0 8,4 7,4
11 * 20 9,5 4,0 2,9 8,1 7,1

3>3 5,8 0,1- 3>5 3»2

Janu-
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11740
1

1748 1749 1750 1751

Januar. I - 10 [ TT 3,0 6,5 0,7- ^>3
II - 20 4,8- 6,2 2',3 6.5
21 1,2 0,0 2,3 1,5

Februar. I - 10 2,1-
j
2,0 0,9 3,1

II - 20 2,6- ^7 4,3 8,8 1,3-

Mart
21 - 28 3,2- 1,5- 2,8 7,7 3»4
I - 10 T 0

I 58 3,4- 5,4 9,3 5,B
1

1

- 20 6,5 3,5 9,8 5,7 7,5
'

21 ' 3^ 5,3 Oj2- 2,0 _
16,2 8,4

April. I - 10 6,3 8,2 8,7 7,5 6,8
II •' 20 7,8 6.9 8,1 7,9 6,9

Majus
21 - 30 10,3 o,ö 9,7 8,2

I •" 10 5,7 M,5 14,9 129 |i3,i

12,81 1 •- 20 8,0 16,2 11,5 II,

I

13,0

Junius

21 -* i I 13,5 14,5 20,0 12,9

I " 10 17,7 17,0 r ,4 f
^4,5
1

13,8 .

II • 20 1^,7 18,0 12,9 2G^O

16,8

Julius

21 •
• 30 16,8 20,1 $55 X8,2

I '' 10 17,8 20,3 19,4
t O" T 7/; /C10^0

^

II •
> 20 19,0 20,0 19,5 iS.i

Auguft.
21 • 31 16,2 20,4 I9,S 24,4 Jö,7

I •lO
18,6

18,5
-r 0 T
18,

1

17,3^

II •
' ^0 15,9 17,4 . '7,9 16,5

21 •31117,7 20,0 16,2 19,1 18,7
Septemb. I - 10 16,9 16,8 17,2 20,0 15,3

II - 20 18,1 17,2 15,7

,

18,9 13,8

oaob.
sr - 30 16,3 14,1 13,3

I /C16,2 15,1
10 11,6 13,9 12,3 14,7 12,3
20 7,2 12,1 10,4 9,9 11,4

21 - 8,0 0,0 4,8 0,0 6,2
VT

I - 10 T,

4

I 1,0 0 ^
4,5

11 - 20 0
3,y SL Q5,0 1,0

Decemb.
21 - 30 1,6 1,6- 2,1 4,5
I - 10 3,ö 3,9 2,1

.
1,6 5,4

II - 20 8,)- 7,7 0,2- 6,4 1,4-

c,3- 6,3 0,9 ,
1^7

, 1

Jan,
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I Upfala. I Paris

Morg. Midd. Med. Midd. Med.

T?»n T- TO 5,3- 3,9^ 4,6- 1,0 ~T 2,3
T T -Ort 5^5- 4,3- 4,9- 2,1 5,1 3,6
? T I 4,6- 2,8- 3,7- 2,2 5,8 4,0

Fcbn I-IO 6,2- 3,8- 5,0- 1,4 5,0 3,2
X *• *<v^ 4,9- 2,1- 3,5- 1,8 5,8 3,B

4,5- 1,5- 3,0- 1,0 6,2 3,6
TVAarf I-IO 4,5- 0,1 2,2- 2,7 8,7

\
5,7

5,1- 1,9 1,6- 4,0 9,6 6,8
AX ^ X 4,4- 2,2 i J- 3,3 9,7 6,5

Apr» I-IO 2,1- 5,1 1,5 5,0 12,4 8,7
T T -"X^X X it\J 0,0 7,4 3,7 5,1 I3,t 9,2
2 1-30 1,8 9,8 5,8 6,4 14,4 10,4

IVTäi T-IO 2,2 10,8 6,5 8,1 16,9 12,5
1 1"20 13,3 8,3 8,8 17,8 13,3
21-31 6,6 15,8 11,2 9^7 20,5 15,6

Jun. i-io 9,6 20,4 15,0 11,9 21,5 1 6,7

9,8 20,8 15.3 12,1 22,3 17,2
21-20 io,5 20,5 15,5 12,2 22,4 17,3

Tul T-TOJ Ml • X X W 11,2 21,6 16,4 13,2 23,8 18,5
T T—OrtX 1 —2U 21,9 16,8 14,0 25,5 19,7
s X •< 1 12,0 21,6 16,8 14,2 25,4 19,8

A ner T-TrtXXUg* L XvJ 12,6 21,4 17,0 13,7 24,1 18,9
10,7 19,7 15,^ 13 3 22,9 18,1

21-31 10,0 18,2 14,1 12,9 22,9 17,9
ScDt I-IO 9,1 16,7 12,9 12)2 21,8 17,0

T T ->rtX X Xé\J 7,2. 15,2 11,2 12,4 22,6 17,5
2 1"SÖ 6,1 13,1 9,6 11,0

i

19,4 15,2
I-IO 4,8 10,4 7,6 9,9 18,1 14,0

1 1-20 3,7 8,3 6,0 7,7 14,7 11,2

21-31 1,6 5,8 3,7 4,9 ii,5 8,2

Nov. i-io 0,5- 4,5 2,0 4,8 9,8 7,3
11-20 2,8 1,2 2,8 6,6 4->7

21-50 2,9- 0,1 1,4- 1,4 4,3 3,1

Dec. i-io 3,0- 0,4 1,3- 4,2. 7,2 5.7
11-20 2,4- 3,0- 3,8 6,8 5,3
21-31 l 4jO- 3,5- i.4 i 4,0
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TX I Pondichery.

Morg. Midd,

,

Med.l IVl nrcr '

i.V J. 1 U VJL

.

Jan. I-IO
— —

—

14,7

—-—
17,2 15,9 23.7 26,2

1 1-20 1^,6 1 8,0 16,8 24,4 129,2 26,8
21-31 i 5,7

1

0

17,1 22,5 30,0 26.2

Febr. i-io 15,4 i7>i IO,2 2'T,o 30.8 27,9
11-20 25,6 .30,7

21-2S 1795 16,4 27.5 32,1 29,8
jviart.i-10 16,5 19^9 i7i9 28,2 : 32,6 30,4

1 1-20 T i< «
16,3

16,5

19,0 '7,6 29,1 33,0 31,0
21-5^1 17^7 30,0 33,5 31,7

Apr. i-io T 0 ^
I 5,4 20,9 19,7 31,2 34,1 3-,6

1 1 -20 18,0 20,1 i9ii 31.7 34^5 3-1,1

21-30 I 21,0 19,8 32,2 3^,0 33^6
Maj. I-IO 23,2 32,6 35,6 34,1

TI -20 23,0 20,0 24.5 33,0 36,2 34,8
21-51 20,8 2^,0 22,9 3 '^i ^7,4 3-,z

Jun. i-io 23,5 25,2 24,4 32,8 36,9 3^,8
1 1-20 24.,0 20,1 25,1

26,4

^3-4 37.7 35.5
21-30 27^5 33,7 37^2, ^5,5

JuL I-IO 28,5 27,0 32,2 36,0 34,1
1 1 - 20 26,8 29.8 32,1 36,4 34,2
21-31 -»0 t

28,1 30,7 29,4 32,6 37,2 34,9
Ang. I-IO 2S,0 31,2 29,6 32,3 3^,9 3i,6

1 1-20 28,2
i;'6

29i7 31,0 34,6 32,8
21-31 27,4 29)5 30,8 34,3 32,5

Sept. i-i® 26,6 30,0 28,3 30,7 34,8 3^,7
1 1-20 25,2 27,0 30.3 33,5 31,1
21-30 M-n 28-«9 26,8 29,4 33,2 31,3

Uct. I-IO 23,2 20,0 24,9 29,2 32,4 30,8
II 20 23,9

26,9
25^7 28,8 31,^ 3C>,3

21-31 23,7 25,3 ^7,3

26,7

29.2 28,3
Nov. I-IO 20,5 24,2 22,4 29,8 28,2

1 1-20 Tn Q19,0 22,5 '»T 1Z 1 , 1 26,0 28,7 ^7,3
2l-]0 i8,i 20,4 19,2 24.4 '28,3 26,3

Dec. I-IO 17,4 19,6 18,5 25,1 28,9 27,0
11-20 16,6 19,5 18,0 25,3 28,6 26,9
21-31 16,9 19^0 i7>9 24,9 28,4 26,6

De

V
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De tvånne forftaaf föregående fyra Tabeller,

innehålla et fammändrag af de ig arens i Frankri-

ke gjorda oblervationer , hvarc är for fig, atfe,

huru mycket vårmen år olika det ena aret emot
det andra, Pä tredje Tabellen finnes , forft me-
dium af ip års i Upfiila hällne obfcrvationer , nät-

ternas och middagarnas mcdelhogder hvar for fig

:

fcdan, dylikt medium af de lo årens Franfka ob-
lervationer. Fjårde Tabellen vifar Thermome-
terns medelhogder alla års- tider, bade om nåtter

och dagar, i Alger och Pondichery» Når efcer

talet ilar et ftrek (-), bemärker det, at Thermo-
metern varit.under frys-punében: i annor håndelfe

har han altid varit otver.

Jag kunde härmed fluta den utlofvade järn-

forelfen imellan Climaterna vid Upfala, Paris?,

Alger och Pondichery 3 emedan foga mer behof-

ves, for at fe hyarderas olika beflcaffenhet, i anfe-

cnde til vårmans grader, ån at med upraårklam-
het jåmfora föregående Tabeller. Icke defto min-
dre vil jag dcrofvcr gora några anmärkningar^

I Frankrike år fållan någon ftadig vinter.

Ibland dc i o anförda åren, var allenail et , 1740,
fom hade jåmn vinter i hela Januarii och Februa-
rii, famt ftarka nattfråfter, långt in i Martii må-
nad. Och ehuruvål åren i<^9f, 170P, 1717, och

1729 varit några dagar ftarkare kold , ån 1740,
raknäs dock det fiftnämda årets vmter for den
långfta man haft i Frankrike pä ds fifta 60 åren*

Han var jåmvål långvarigare ån väre blidafte vin^

trar i Sverige, fädane, fom den vi hade 5 ar l7fOj

hvilkcn ej påftod mer ån f veckor,» At 1748 var

_ , B 3 väl
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Val kölden i Frankrike ej mycket fvår 5 men ifraa

årets början til Mardi Månads flut, fros de fiälla

nätter, och kölden hade ofta hel.i dygnet oFverhan-

den, flera veckor å rad , men fädant händer dåi?

fällan. I allmänhet år väderleken i Frankrike om-
kring Paris, ifrån medium Novembris til flutet

af nailFoljanide Februarii Manad, iåfom vid flutet

af Oäober och början af November hos ofs : det

fryfcr dä och da någon natt, ftundom ftarkt nog,
flera dagar å rad, famt faller litet fnoj men köl-

den afbrytes Inart med långvarigare to och fl:un-

dom af en 10 til 12 graders dagsmedja. Den häf-

tigafte kold, fom ifrån 169^ til ijp blifvit ob-
ferverad i Frankrike, har varit ip til 20 grader

efter Svenfl^a Thermometcrn ; och det, pä hela

den tiden, allenafl: tvånne gånger, år 1709 och
17^7. Men om de i Jmrnal Oeconemique införda

obfervationer åro riktiga , har kölden , den 6 Ja-
nuarii i/ff, i Paris varit ofver 22, grader, foni

åfven räknas for biftcr i Sverige.

Med Martii Månads ingång tager våren gc-
menligen defs början i Frankrike, ty da forft be«

gynner vårmen märkeligen tiltaga mer och mer,-

til defs dar, i början af Majojär näflan lika varnat,

fom i början afJunio hos ofs. Altfä ingår fomma*
ren där en Månad tidigare, och varar nåftan til

hälften af October, med den åtflcilnad ifrån våra

fomrar , at deras medelmåttigt '/arma dagar åro

iåfom våra hetafle, z% til 30 graden Men i Julio
ach Augufto, kan hettan där fomliga dagar mid^»

dags- tiden, ftiga til 33 grader: ja, han var en
gång pade 10 åren, til 37 grader. Deras Som-
mar-natter åro näilan fä fvala , iom våra i Rot-»

måna*
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månaden. I Oflroberoch November afrag^r vår-

men fa flarkt och häftigt, at dar redan emot flu-

tet af den fenare gemenligen år iakailt, fom Fraa?
fta vintrarna plåga yara.

Således år flcilnaden imellan Svenfk^ och
Franfla Climatcrna den, at vinteren i det fenare

år en Manad kartare och merendels ö til 8 grader

mrndre kall. Sommaren däremot nåftan två måna-
der längre, och, då han år fom hetaft, tvä eller

tre grader varmare, ån i Sverige. Medium Geo-
metricum af hela årets varma i Sverige, förhåller

lig til et dylikt medium i Frankrike, lälom ^,4
til 10,7. Denna ffciilnad år val anienlig, doclc

cj få ftor, fom fkillnaden imellan Climaternc

vid Paris och Alger, ehuru Alger ligger allenaft

cn grad mera Söder om Paris, ån Faris Söder
om Upfala.

I Alger, fa framt vårmen andra år ej år alt

for mycket olik den, fom det ena blifvit obfer-

verad , lårer man aldrig veta af någon fräft . I Ja-
nuarii månad, deras fvalafte årstid, hafva de nå-

ftan fä varmt, fom vi midt i Sommaren. Ther-
mometern ftod, den kallafte natten, 13 grader

ofver frys-punften. Redan i April, var hettan dar

få (lark , iom den plågar vara i Julio vid Parrs.

Middagshettan i Julio och Augufto, år val i Al-

ger ej mycket Itarkare, ån pä dc aldrahetafte da-

garna hår i Sverige, ^o, hogft 32 grader, och hin-

ner ej til den hogd, fom undertiden i Frankrike j

men i det ftållet gifver natten ingen fvalka; ty

Thermometern, fom i Sverige och Frankrike,

om Sommar-nåttcrna plågar falla 10 til 15 grader

B 5 un-
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under defs' middagsbogd , fiiller i- Alger aldrig

mer ån 3 ,
hogft fyra grader : ej eller vankar dar

fomliga dagar något aBlag, utan* hettan fortfar

i et brännande natt och dag, hela fyra Månader-s

na å rad. Hela arets medelmåttiga varma, fom i

Upfala' fades vara f^^, och i Paris 10,7 grader, gar

i Alger til 23,7.

Dock år Climatet på andra orter, under fam*

ina Polhogd fora Alger, nog fkiljaktigt. Såkra^

obfervationer
3

gjorda i det Foriofvade Landet
och Syrien, intyga, at Middags-vårmen där vål

gar fomliga dagar, några grader högre, men at

nätterna likväl meddela en vederqväckande fval»

ka, famt at Fraft och Sno dar icke anfes for alde-

les ovanlige. I Egypten, fom ligger nägra grader
Sydligare ån Alger, fkal luften om Vintertiden

åfven vara tåmmelig kylig.

Om hettan i Alger, fom ligger inemot 37
grader ifrån iEquatoren, förekommer ofs grufve-

lig, huru mycket odrågligare må vi hafva orfak

at foreftålla ofs den i Pondichery, hvilken ilad

år belägen allenafl 12 grader ifrån ^quator ?

Thermomctern har dar inom tu och ct halfc år,

ingen natt varit lågre ån 21 grader ofver frys- pun-
ören, och dagarnas medelmåttiga varma på den
kalla årstiden, år z6 grader; men halfva året år

hettan om nätterna otver 30 och om dagarna 35*

til 40 grader. Hela årets medelmåttiga varma år

i Pondichery 31. grader, altfå 7- gi\ florre ån i

Alger, zoy itqrre ån i Paris, famt nåftan zyj; gra-

der ftorre ån i Upfila.

Icke
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Icke dello mindre hafvc vi prof påClimatrer,
hvarcft hetran gar högre ån i Pondichcry, fom
iikafullr åro bebi^dde. Pä 6n Senegal, vid utlop-

pet af Neger (hornen, belägen .6 grader Norr
om iEquatorcn, ftiger hettan fomliga dagar anda
til 48 grader, befynnerligcn dä vädret år fran Ö-
ftan 'y deremot forer Vallan - vådrct merendels cn
långt fvalare luft.

Hår af fe vi, huru tior fklllnad ar på Clima-
fer,och kunne jämväl doma om hvarderas forrnoner

och ölägenheter, i anfeendctil olika värmas grader*

Hvart och et har fina egna af bägge flagen, och
hailes for balt af dem , fom åro dermcd vane. I

allmänhet bor likväl medgi{-vas,at de varmare Län-
der hafva något företräde förde k^Ua: (lorre myc-
kenhet Folk kan dåruti berga fig, emedan jorden

alla årstider, dels fjclfmant, dels genom rulrure

något frambringar til invanarenas foda och nöd-

torften Däremot i kalla Länder, nödgas man pa

ct hälft år fimla forråd til lippehäile i et helt :

mera p^ats måtle lämnas åt ikog, mera åt ång -r,

fom kunde nyttjas til åkerbruk, där kold ej gor

den förra (å nödig, och dar Botlapen hela året fin-

ner fin foda ute. Forfarenheten intygar ock, at

dc varmare Länder gemenligen hyfa ficra, men ic-

ke altid lyckligare Invånare, än de kalla»

Vi hafve har frammanfore fedt, at medelhög-

den af hela årens Thermometer-obfevvationer, är

i Upfala vid pafs ^,4 grader ofver frys - punftenj

i Paris 10,7 i Alger 2,5,7 ^ i Pondichery 31,

Oj grader. Men deraf följer icke, at abfoluta

vårmea i dcfla Climater förhåller fig i famma pro-

-V B 4 por-



portion , fa at i Paris vore dubbelt , i Alger 41 , i

Pondichery få når 6 gångor varmare, ån i Upla-
lih. Denne rakning hade fin riktighet, om in-

gen vårme vore ofrig, når Thermometern (lår pa

fryspiinden, fom pä de vanligafte Thermometrar

allenaft efter godtycko, eller ätminftone blott for

beqvåmligher, blifvit fatt lika fom til grans imel-

lan värma och kold. Men, fä vida kold ej bor

anfes for annat ån en mindre grad af varma, år

Jclart, at lä långe Thermometern kun falla lågre,

och luften, i följe däraf, biifva ån kallare, fin-

nes ånnu nägon vårme dåruti ofrig. Derfore, c*

medan fäkra obfervationer å daga lågga, at Ther-

mometern i Siberilk kold verkeligen fallit til 87$
grader under frys-punften , och troligt iynes , at

han, åfven pä vår Jord, kan falla ån lågre, famc

at näppeligen någon grans kan determineras i Na-
turen, hvarcft all vårme aldeles uphorer; iå föl-

jer, at råtta förhållandet imellan Climaters abfo-

luta vårma ej kan determineras, famt at åtlkillna-

den år ringa. Låt ofs, til exempel, taga den (lorfla

hittils på Jordklotet obferveradé kold 871 srader,

for den minfta mogelige gradat vårma, fa fiqne

vi , at Thermometerns årliga medelhogd ofver

denna No]l-pun6b, år i Upfala 93 grader, i Paris

5)85 i Alger iii och i Pondichery ii8f grader:
det år, at Climatet i Frankrike år allenaft del,-

och inemot fjelfva^quator ej fylie ft^-^^^ varma-
re ån det Svenfka. Tages Noll-punéten på Ther-
mometrarna ån lågre , blitver likheten imellan

Climatcrnas medel-vårma ftorre. Hår fuppone-
ras, at gode Thermometrar åro altid ofvikeliga

Blått, mata alla varmas grader ; det år, at qvick-

filN



filfrct altid utvidgar fig iuft i famma mon^ foiö

vårmen tillager, hvilket dock år ovisft»

-Pluruvida Climatet förändrar fig inom Svea
Rike, torde de af Kongl. Academiens Ledamö-
ter, fom flera är bemödat fig med dagcliga Ther-
atiometer-obfervationer i Lund, Abo, Herno-
fand och Torne , hvar for fin ort, efter denna gif-

na anledning , vifa.

Huru Mcteorologifka obfervationer efter min
tanka, boraanftållas, och huru utdraget af hvart

års Meteorologi fka Dag-bok kan fä inråttas, ac

det i ftorfta kärthet gifver måfta uplyfning både
om vårmens och de andra Väderlekens omfkiftcn,

tanker jag, vil Gud, en annan gäng fkrifva.

PEHR WARGENTIN,

Tvänne Örter ^

LOEFLINGIA och MINUARTIA,
Af

CARL LINNiEUS.

Kongl. Vctenfkaps Academien får jag denna
gängen updraga figurer på et par fmä och
ofynfliga orter, hvilkas bild ånnu faknas

uti Botanifternes Magaziner.

De åro upletade i Spanien af vår vårda och
fkarpfynta P. Loefling, de åro torrkadc til mig

A s



^6 17 j2. Jan. Jeb. Mart,

jSfverfånde och froen ofverfivickade af deras np fin*

nare, hvaraf de yuxic i UpHila Academiac Trä*
gård och dar blifVit afteknade. J<ig hoppas, at de

I .fej fkola vara oangenäma för dem, fom hafva intlgt

i vetenflcapen, Dcfle åro :
<

LOEFLINGIA Hifpanica : Tah. I fi^.i,

Spec. plant. }f, dareil jag gifvic en käre befkrif-

ning på orten, at jag foga behoivcr något trliågga.

Hon växer pä flvaiiota backar vid Maétä bart

^om CaYan del Campo ^ ofvan for Soto de Migas^ och
där finnes hon omnog. Hon kommer årligen

af nya fion, utan at roten kan flå, mer ån et enda
ar, och liknar på iit forila iitfeende nog myc-
4<et Sckranthus. Jag har nåmt den efter <Jefs

iipfinnarc, den vårda P. Loefling, fivars hog-
komil rorer mig pä det hoglla, och hvars faknad

ibland Botaniiicrne år florre, än at den i iånga ti-

ijder kan årfåttas. Han var fodd 17IP, blef Student

'i745 5 begynts ftudera Medicinen i74f. Jag
markte flraxt, at han var fkapad til Botaniqiien:

tog honom up i mitt hus, gafhonom alla de fub-

ficjjier, jag kunde : åftadkomma : dä jag fjuklig

och malt (ångliggande gaf et Philofophiam Botä-

nicam, förde han pennan, hade altfå tilfalle at un-

derråtta fig öm de Ivlraré faker, och med egna
ögon fe exemplen 5 mitt noje var at fe huru han

llivardagitilfog i vetenfkapen. Han utgaf en Dis-

jputation de Gemmis Arbormn ^ den han utarbetade

|å,, at man endall af den kunne kanna hans handlag.

Då Hans Majeflet af Spanien begårte af mig en

Botanift, var Loefling fjeiftagcn j 17^:1 refte

fhati bart ffovågen, kndfteg i Portugal, upletade

xiåjl ätikiliige artige växter och den 2. November
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iamma år, kom til Madrid, dar han botaniierade

t tvånnear; upletade en makalos hop orter, dels

.rilförene mörka til fin Hiftoria, dels aldclcs nya.

Aiia fånde han mig val inlagde med befkrifning på
de iålifyntafte. I fina befkrifningar har han alleftå»

des varit fä noga och upmårkfam, at han ofver-

gStt aila fom for- honom vant. Da Hans Kongll
jVlajcllet af Spanien lat den -förträffliga Expedi-
tionen af en Phyncus, en Geographus, en Com-
merce- kunnig och en Naturalill, hvardera for-

fcdd mcd.iäna 4 Adjunclis, afgå til America, at

genomrefii och kringfara hela Södra America, blef

LoEFLTNG tagen til hutvudmani Natural-kannln^

gsn, och kom til Cumana den ii A|5ril ijf^.
Refan fortfatres 5 men han fjuknadeaf Froffa,lom

recidiverade och gick tiltertiana duplex med fyn-

cope, åndteiigen ftante uti Anafana , hvar af han
tiog den 11 Febr. ^Jf6. Hans dod år fä mycket
mer at beklaga, fom han icke allenaft var vuxen
.ac noga (kårflvada alt förekommande i Naturen,
;Litan "ock hade frihet, befallning, efcorte, un-
derhåll och all nödig handräckning, at refa igenom
de Länder ingen Botanicus fedt, och ingen frltn-

ling fått frihet at genomrefa.

MINUARTIA dichotoma Uejlings^ Fig, Zr\xd
mina Spec, plant, 8p.

jR<«ifx fibrofa, annua.

Qaiilis ere6lus, fimplex, teres, articulatusy pol-

licaris, fupcrne crafTior*

TQlia oppofita, feflilia, fiibulata 5 a lata bafi

fenfim attemata.

Rmi
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£0mi duo, terminalesj confertim dichotomi^
longitudine caulis.

Flores folitarii c fingula dichotomia caulis , fes*

filés, conico fubulati, dehifcentes, nonvcro
patenccs^.

MINU/\RTIA campeflns. Loeflifigti. Fig.T,. m
Spec, plant, 8p, vid hvilken jag endafl; anmår»
k er följande :

Jö/rf? fubulata 5 rigida, glabra,

C^/yy pentaphyllus , ereftus, mucronatui;

Pjtalafj ovata, integra, omnium minima,

Staminu in folo fcrtiliora videntur fa^pe plum,
imo ad 10. Styli xrcs. Stamina 3, inträ caplu»

lam breviflimam , ideoque Arenaria fpecies.

MINUARTIA montana, Losfl^ Fig, 4* in Spec.

plant, po.

Radix fibrofa, annua^

Caulis fimplex, f^pius poUicaris, articulatus,

pubefcens pilis patulis^

Thi tcrminali?, pedunculatus c dichotomia cau-

]is* Rami iaterales, altcrni, breviorcs, flo»

riferi.

Totia lincaria, oppofita, pubefcentia.

penna blef upkallad af Herr Loefling efter

Herr Minwart , en braf Botanift i Ma-
drid, åfven fom han upkallade andra efter

dc kåckafte Botanifter dårftådes, fäfom Or-
tegam, Queriam, Veleziam, emedan han altid

hyfte ct varmt hjärta emot fine vålgynnare.
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BESKRIFNING
Pd Hammm b^^ggnads fårhåttrmg^ genom
Lyftarmars och BUihjuh -kambars få- %

Jiande utan få Hjuljldckarne.

Af
SVEN RlNxMAN,

Huru angelägne de få kallade ftorvcrks-tråd

eller Itora fumr, åro for Bårgverkcn 1 Ri-
ket, fwH vid Blåsverk, Hyttor och Mas-

ugnar fom vid Stångjärns- hamrar, i fynnerhet til

hjuUUckar, fom fordra den måfta ityrkan och
mafte uthärda den ftarkarte päkänning, år nog-
Himt bekant, lä val fom fvårigheten til fadana ra-

ka, tåta, långa och mogna träds erhållande, hviU
ka fordra flera hundrade ars våxtjoch fom framti*

den näppeligen af lika godhet fom hitintils, tor-

de framalftra, åtminflone icke uii de orter, dar
ftogseldar och fvedjetall gora jordmonen otjänlig

cil en få grof faft fenvåxt Furufkogs frambringan-
de, och kan denne fvärighet icke annat, ån med
tiden okas.

I Utom de atfkillige forfattningar^fom forden*

fkul af hogaÖfverheten til fådane ovärderlige och
dyrbare Furu - fkogars omma vårdande blifvit

gjorde, hafva ock mångc varit omtänkte, dels at

inråtta Byggnaderne, färdclcs vid hammarverk,
med fädane andringars fom (kulle fordra mindre
och kartare tråd til hjulftockar, jämte någon be-
fparing i den ofriga byggnaden , dels ock genom
Itfkilliga fmä förbåttrmgar uti det vanliga håll-

nings
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nings ©ch byggnads fåttet j at förekomma det

iijulftockar och koftbara llorverksträd icke i for-

tid mätte bri (la och blifva förlorade 5 utan gö-

ra tjenft, ätminflone fä långe, fom det för ro-

ta och annan åkomma, kunde bevaras ifrän for-

gångligheten.

Hvad Byggnadens förändrande pä Hammar-
flällningen angår, fa hafva i forberorde aifcende

åtflciiligc fått därtil blifvit angitne och flcrc kun-
de ännu uptånkas, fom uti välgjorde modeller f ^

andra ån Byggmaftare, ofta vifa fig mycket n
nieliga i men fom icke aga den férmon, at met

nytta och bedänd kunna i ftora byggnader verk-

ilålias : och har man nog orfik iit tvifla, om ro-

relfen for en iiang-jårns hamm.are nagoniin kan
enfaldigare uptånkas och med mindre brak byg-
gas, ån vanligen fker, hvar förutan alla koniti-

gare fammanfåttningar icke år o at lita pä. Där-
emot hafva andre päfinningar , til dyrkans och
varaktighetens formerande uti traverket, mycket
val utflagit, hvartil kunna räknas många fordelar,

fom dels genom afledne Herr Commeree - Rädet
PoLHEiM^ dels ock at Herr Direéleurcn Sohl-
BERG, i fenare ären härvid "blifvit uptånkte och
verkftålde, fom vål förtjänte at vara mera allmån-

ne, och kunde lända til bevis, at ofta vinnes min-
dre med nya inrättningar, ån genom de gamlas för-

bättrande. Til exempel, genom hjul-armars fam-
manhuggande och fållande utanpå hammar - hjul-

fläcken, fom forfl pä nägra är blifvit vcdertagit,

vinnes 1:0, at hjuHläck -veden, eller de fa kallade

fyrträden, ej forivagas uti lin flyrka genom arm-
håls uphuggning, 2:0 at vatnet ej kau trånga Hg
;

'

ill

1



1758. Jan. Feb. Mart. Ii

in i hjulftocken och fororfaka rota» 3:0 at lii-*'

dan af ilockcn utom hjulet, kan vara til
3 qvar-

ter ilackre , ån dä armania huggas igenom iloc»

ken, m. m.

Lyftarmar uti hammarvårk, fom vid hjulets

omlopp fkola uphätva hammaren och äft^dkomma
åei\ rorelfc, hafva imedlertid altid blifvit fållade

korsvis igenom hjul-ftocken, hvaraf händer, at nå-

got mer än en tredjedel af trädets ilyrka bårttages

formedelft armhålens inhuggning, och [om ar-

jmarne vid hvart flag emot hammarftaftet arbeta

^at Ikilja och fondervrida tråden, få lider ock {lac-

ken därigenom få mycket flarkare pakännmg och
måfte lita på et ganlka ftarkt beflag af jårnrnigar.

Det år fåledes ofelbart, at om lyft-armarna åfvea
fållas utan på en hammarhjul- (lock , kan han be-

hålla hela defs dyrka, lider ej fa väldfam yridning

och måfte foljakteligen kunna uthärda måiigfal-

digt längre tid, fom jag ock tydeligen ront, at

en hjul-ilock af half-rutna tråd, hvilken haft hjul-

och lyftarmar fållade uian på, år ånnu i bruk , dä
en annan, fom af friila tråd fumma tid blifvit in-

jfatt, redan år fondergången, hviiket merendels
händer uti armbålen.

Huru lyftarmar af björk bcqvåmligen och
med tilråckelig ftyrka, kunna fåftas utanpå hjul-

ftåckar, dårtil har jag^ gifvit er forflag redan år

1149. fom ock famma är blef verkftålt vid Trum-
jmelsbårgs Plåthammare, och fedan med god
vframgång pä många ftållen blifvit nyttjat > men-

fom fammanhuggningen och forbinningen på fåda-

ne* armar, år något befvårlig, och de defsutan ic-

ke kunna flällas fåfom radii til flockens Centrum,
utän^
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utan komma at ligga fäfom tangenter utanpå den
famma, fårat behofva läledes at vara något längre

ån vanligt, fä kunna de icke beqvåmligen bruk-is

til annat ån pläthamrar, emedan de eljeft med fin

längd åro hinderlige vid jårnllångernas flårning»

I anfeende hårtii,har jag långe varit omtånkt, hu-

ru lyftarmar mätte iå behålla fin vanliga iiållning

och ändock beqvåmligen kunna fållas utanpå ftoc-

ken. Detta har jag funnit icke låttare kunna
verkftållas , ån om alla 4 lyftarmarna gjutas af

godt tackjärn uti ct ftycke eller vid en ring, foni

fedan kan fåftas och kilas utan pa (locken, hvilket

jämte ritningar med ätfkiliige Bruks-ågare blifvit

Communicerat > men i fruktan at tackjärn härvid

cj fkuUe äga tilråckelig dyrka, har ingen velat

våga at härmed anftålla forfok, förrän Pr^efidenten

uti KongU Bårgs-Collegio och Commendeuren
af KongU Nordftjcrne Orden, Herr GrefveFRE-
t>Ric Gyllenborg, behagat tillåta, at fädane,

for några är fedan, efter min gifne ritning, gutnc
tackjärns armar, forledit är, blifvit fatte pä en
plåt-hammar hjulftock, vid Skinfkattebårgs Jårn-
öch Manufa£tur-verk. l?låthammaren väger unge-»

får 38 å 40 Lifp. och har en mera åra vanlig fnåll

gäng : och ehuru defle armar icke äro fynnerli-

|;en ftarktgutne,hardock hammaren ofver et halfc

ar därmed varit uti jämn gång, utan at nägot fel

fig ännu därpå yppat. Likaledes hafva hos Herr
Bruks-Patron Witfot fådane Lyft-armar blif-

vit forfokte på en malmbokare vid Högfors , och
nu uthärdat bokningen til 14 eller if veckors
blåsning j utan tecken til bräcklighet : fägas ock,

genom deras ordenteliga ftållning, bidraga til fnål-

are gång och bokning, ån förut vanlig varit.
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Sedanrforenlmde tackjärns armar, fa for

flangjärns-hammarc fom maimbokare, hvnr efter

fin llorlek, få långe uthärdat profvet, fä val vid

fömmur- varma fom kall vinter, utan någon akt«

iamhct af arbets - folkel j har man (lor orfik at

förmoda, det de icke eller låra brilla, fa länge

icke någon ovanlig väldfamhet eller tyngdens för-

ökning uti hammaren dårtil gitVer orfik, och at

de fåiedes flera år kunna uthärda. Skulle ock
annorlunda hånda, eller at en fadan arm någon
gång (kulle fpringa, få är forlu (len därvid ganfka
ringa, och tackjärnets varde i behåll, fimt lika

lårt at fatta nya armar, h vilka altid kunna hafvas

i forråd , fom at omfa dem , fom äro af rrå, hvilket

ftundom med de fenarc ofta nog händer Skulle

ock någon emot formodan harpa gora et olycke-
ligt forfok och Icdfna vid forfta motgången, kun-
na låtteligen häl uphuggas och trä- armar infattas.

Således jjoch fom tackjärns lyft-armar tyckas

for framtiden vara af en betydande nytta , och in-

tet åfventyr löpes med deras nyttjande , hvar-

af mojeligheten redan ar utrönt , fä väl fom de^

ras tilråckeliga flyrka, tager jag mig den fi*i*

heten, at til Kongl. Academicn härjämte upgif-

Va ritning pä fädane lytt- armurs fkapnad och Itor'^

lek, fom redan blifvit forfokte. Tab. il. Fig,

utmärker en tackjärns ring med 4 lyft-armar, it^

dan, fom den nu nyttjas til Plåthammaren vid.

Skinfkatteberg, allcnaft med den (killnad, at den-

na ritning utfätter något ftarkärc bredd och tjock*

lek på järnet 5 at man få mycket mera kan va*»

ra forfåkrad om beftåndigheten, dä modclkn där«

efter gorc«»
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jf^ B ^ C, D, år fecen äf hela tackjårns rin^

gen med defs fyra armar»

trå-bruflvcn, fom fedan efter vanlig-

heten pålägges af feg och torr Björk.

Fj Gj järnringen, hvarmed brulken fåftes vid

järnarmen, formedelft kiining vid fom allmänt

brukeligt år. Vid nedre fidan G, floder fig brufk-

ringen emot den på armen utfutte haken, at den

ej kan affkrida.

Fig. 2. år Plan af famraa tack jårns ring med
defs armar, utvifande tjockleken pä kant, alt efter

den bifogade , i qvarter och tum indelte fcala»

Fig, 3* Face at lyftarmar til en malmboka-
rcj fådane, fom de nu brukas vid Högfors Bruk.

Fig^ 4. Plan af famma armar på kant^ Fore-

nåmde llorlek til lyftarmar for Plåt- och Stång-

järns-hammare, Ffg^ I ocb 2, kan vara aldeles

tilråckelig, om hammaren i vigt ej går ofver 42
Lilspund ; men (kulle han vaga dårutofver, tor-

de vara fåkraft, at i det fallet gjuta armarne ef-

ter ritningen Fig, f , fäfom något ftarkare , och
hvarat tjockleken på kant fes af Fig, 6.

Af forfta påfeende larer finnas, at fådane lyft-

armar, låtteligen kunna gjutas uti vanlig hytt-

fand, af hvar och en M asmå (lare , allenaft en ac-

curat trå- modell dårtil gores , . och fanden val

håller den intryckta formen.

Alt godartat, eller litet på rodbråkt flotan-

de tackjärn , kan hårtil vara tjänligt, allenaft det
år ftarkt nodfatt, eller af liten malmiättning emot
kolen, fom båil kan århällas i böljan af Mäsnin-
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gen och kånnes dårpa, at det i brättet år fvart-

gratt och tal flera ftarka flag af flåggm innan det
britter j men for all ting far dcc icke vara af
Grånges kallbråkta arter , eller af fädane mal-
tner^ fom gifva tkorC och lo fl: fammanhängan-
de tackjärn.

Til den mmdrc forten lyftarrtiar for ftang»

jårns hammare Ftg, i, åtgär i det närmaile ^ Skp. j

men til den llorre Ftg, f ^
ungefär 6 Skp. och til

bokarc - armarne Fig, 1. går 4. Skp. tackjärn eller

litet dårotver^ ^Ic efter fom tackjärns arterne

åro bcfkafFade.

De utprickade Linier pa ritningen, Fi^, t.
Utmärka huru trå- modellen af flera ftycken be*
•qvämligaft kan fammanlåtta$.

Hvär öCh ert kan foflndra ftortekcn uti op*
mngcn af ringen ^ alt efter fom tilgängen katt

Vära på (torre eller mindre hjul - Itockar , alleliaft

til det minfta blifvcr ±l tums ved rum inlellart

ftöcken och järnet j at hela ringen Val mä kun^
na faitkilas^

Vil man tovkarta hammnr - hjul-- ftöckeri tit

tiilgefiU- Zi aln, eller icke gora honom längre åd
.jämt med fråmfta kanten af lyftarmarne^ kan det

åtvert med (ådane armar låtteligen lata fig gora^i

då denne Itora tackjärns- ringen med fina armar

'kommer at faftkilas pä åndan af hjul ^ ftöcken^

och utart pä hufvud* ringen ^ hvarigenom^ utom
ct mindre koftfamt hjulftock- tråd, i fynnerhef

vinncs den formon^ at hjul - ftocken ej blir Sme-»

den i vågen vid råckningen ; hvarvid åt båft, om
cn dyn-bänk under nålen gjutes af tackjärn^ i dect
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form, fom Fig. 7. i Perfpcftive utvifar, til 3 ä ^§
Skeppunds tyngd, (äiunda gjord, at en lös pan«
na eiler kota af hart tackjärn, eller hälfc af itark

Kiock - metall , dåriiti kan infattas i Hållet for

dyn -Hen 3 hvaruti nålen får litt omlopp.

En fådan tackjärns dyna ftåiles med fin bre-

da fot pa et vanligt underlager af tra, och har

den formon at llä vål iladigt , bårttager ej få

mycket rum, och ger et vackrare utfecnde, bru-

kas ock dårfore merendels ofveralt vid hammar-
verken i Frankrike och Nederlanderne.

Om »til en fådan kota fkal nyttjas Klocka
metall, fkulle det bidraga til cn ganflva lått gång
for hjulnålen j men i den handelfen bor man for 11:

låta nålen nota fig rund och flat uti cn lika ftor

tackjårns-panna med tillagd t fmed-finder»

Formonernc af fädane iyftarmar finnas beftå

fornåmligail dåruti :

. iro At hjulftocken dermed bor bliiva mång-
dubbelt varaktigare i längden, fårdelcs öm han
år vål hopfogad, har ftarkay ftål- lagda och vll

iåftade nålar faitlt hjularmarna utanpå, och ar dår*

jåmte i mojeligafte måtto conferverad for rota.

2:0 At hjulftockcn eller fyrtråden kunna va-

ra 2 a aln ftåckre ån vanligt^

3:0 Om 4 få flora tråd, fom förut varit brukc-
lige, ej fkuile finnas, kunde med lådane armar
en hjulftock göras af 6 a 8 fmårre tråd af lika dyr-
ka, fom eljeil icke väl vore mojeligt.

4:0 Vid laga underfall och fvag vattudrågt.,

vore det en lloroeh långe Infkad forman > at forfe

iljul'



hjulftocken med 6 lyftarmar, hvilket af tackjärn
lika lått kan verkflålks, fom med 4 vanlige.

"

f :o Befparas härigenom mänga Björkar, fom
. cijeft åtgå til lyftarmar^

I

' <5:o Hindras icke fmidct med oftare ulby t-

Hing af armar.

7:0 Som hjuhiockcn härigenom blir tyngre,

fa får han ock mera fvang och en {ladigare gång,
lamt har mindre känning at den flarka rycicning

tan eljeft lider vid hvart (lag armen gor emot
hammarfkaftet, hvilket år en rainfkning uti retar-

dation^ fom aldeles upvåger den lilla tilokning,

fom tyngden kunde fororfaka uti fri<5lion^

At Blashjulftockar få for masugnar, fom ior

hammarbåljor, genom hålens uphuggning forkam-
marnc, åfven myckot förlora uti (in ftyrka, lä val

at ofvervinnadet motftånd fom båljorne gora, fom
ock at uthärda i längden, kan af forfirenheten

ilogfamt intygas, I affeende dårpä, har åfven af

Herr DireÄeuren Sohlberg en behändig fam-

manfåttning af blås »hjuls kammar af tra utan pa
hjul-ftocken, for masugnar blifvit inventerad, fora

jag ock för hammarbåljor funnit vara verkHåld j

men lom fammanfåttningen icke få låkert kan gö-

ras af en mindre förfaren arbets karl och af ovu-'

ligt folk icke eller fä val flcotas ^ ty år det mycket
mera enfaldigt och lått, at åfven låta gjuta fåda-.

na Blåshjuls kam.mar af tackjärn pa det fått, fom
Fig.%, utmärker och hvarpå Fig, 9, utvifar tjock-

leken på kant : varande denne ritning unge-

färligen pallad for Masugns blåshjuls - flockar,

nien kan göras lika- for hammarbåljor, allenail

C 3 ilor-
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ilorleken rattas därefter i, och märkes at iméllan
tackjärns ringen ocb hjul -> flocken bör vara %
tums kilrum,

Pa dc ifrin ringen utftående järnarmar fades

en kråfva af god bj(5rk Fig. 8) hvaruti järn-

armen åfven kan inllnkas, om man fä behagar^

Knifvan faftes beqvämligaft formedelft z:ne arm^
jårn ^5 och e\ fom vid åndarne c och
äro fållade uti 2;ne genom trädet gående jårn-

bultar, hvarigenorn Kråfvan kan dragas hårdt til

jårn-armen formedelft trå- kilar, fom indrifvas e-!'

jnellan järnen och armen vid och d.

For ofrigt kunde ock vid hammar^* byggna-
der, åtfkilligt med mycken nytta göras af gutit

tackjärn tii trävirkets conferverande i längden

fåfom : at uti labron infanka en tackj arns- lada»

hvilken formerar h^let> hvaruti den rörliga eller

krokuga ftanfulan (kal ftä; at utfordra hålet uti

hjårt- ilocken och bakftandaren, med låmpelige

tackjärns hylfor, hvarigenorn tryckaren Ikal lät-

tas 5 m. m. fom hindrar at tråverket ej lä mycket
notes och med kilniiig (Snderfprånges ^ men fom
cn del redan pä någre iUllen år bekant och en del

ännu icke Ir forfokt , lä horer det egenceligen ic-?

fee til denna belkrifning.

Stång^jårns hamrar af tack ^ jårn nyttjas val

pä många ftåjlen utom -lands 5 men allenaft dår
Vallon ^ fmide brukas pä kallbrikt jårn, fom varmt
emot hammaren år ganfl^a mjukt och hvaraf

ftåiigcrne icke flatas, utan allenaft groft och o-"

jåmt uträckas, hvaremot hamr^ir hår i Riket vid

y allon - fmidet lidä en mycket ftarkare pakånning,
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genom den granlaga ilåtning och myckna kall-

fmidning, fom mafte göras pä järnet : och vid

tyfkfmidet brukas defsutom hugg-jårnet, fom ic*

ke mindre forfoker hammnrpenens ftyrka, ia at

ånnu ollkert år^om tackjårns-hammare vid iädane

omftåndigheter kunna fäs til någon lönande ftyr-

ka. Til det minila har det ånnu for mig icke ve-

lat lyckas vid nägre gjorde forlok, hvarvid den
ena fprungit efter 4 a en annan efter to Skepp.

,

jårns utfmidning.

*xr ""cr *xp "XP *xiP "xr* 'xr "xr" "xr* 5 onr* 'xp ^xf* *xp *xi^ *xj^ 'xt* 'xp

Anmårkmngar vtd Dans -fjukan eller

den /d kallade Tarantismus ^

Af
MART. KÄHLER,

Med. Doa:.

Reg, College Med. Memhr.

Taranteln år et flags Spindel , fom bor i

jorden, pä flata fålt, i fynnerhet i A-
pulien, Romanien och Toscana, famt

.cn del af Lombardiet. Den år tilrlckeligen be-

.Ikrifven och afritad af Bagliv i defs Op. Med*
MissoNS voyagc de V Italie, Wallerii Diff. dc
Tarantula, med flere. Den underliga egenfkap man
i alla tider tilågnat honom, at han med fit flic-

kande fkulle fororfaka den få kallade Tarantismus
eller Dans -fjukan, år i fynnerhet det, fora for-

tj enat Medicorum upmårklamhet , och hvilket

jag hade tilfålle under mitt villande år i/fd i A-

Xi^..
" C 4 • puli-
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pulien, at i det nogafte utröna. Sjukdon^en for»

häller fig fålunda.

Man vet ingen ting af, forran man fer en

Diånniflca blifva mera tyillåten ån tilforene, hon
fpeculerar inycket, år ftåndigt orolig, miller

.appctiten, blir matt och kraftlös, famt tung i

kroppen. Harpa börjar hon at känna en (lark

tryckning kring hjärtat ^ oroligheten okas til full

ångflan, hon mifter den frifka fårgen 5 blir gul-

aktig i anfiktet. Vidare blifver hon aldeles me-
Jancholifkj rådd for all ting, tånderné lofsna i

munnen, urinen gar i Hor quantitet, år blek, och
^puifen år under ait detta langfam och bred.

Uti fådant tilftånd kan den fjuka ofta fort-

fara hela^ ä 3 åren, ja ock långre, om icke nå-

got melknkommer, fom uptåcker fjelfvaSjukdo-

men. Under dewna tiden yrar aldrig den fjuka,
eller begär några dårfkaper, andre ån mjåltfjuke

gemenligen plåga gora , men kånner (ig altid

hångfjuk, och dä det lider til någon vifs tid pä
aret" (gemenligen i Junii månad) kånner hon en
ilarkare och tidigare tryckning kring hjärtat och
under broitet. Mm faller dä garna pä den tan-

kan, at hon år biten af Taranteln, hvilken fju-

ka bor cureras med mufique. Man låter dä Mu-^
licantcrne komma, garna med en Violin och Ci-
thara, hvilka^ då de börja at fpela en fårfkildt

och dårtil vanlig ton, börjar hon tapiren med et

högt och ynkeligt anfkri , rodnar i an(iktet, och
kommer fä i full dans. Ju gamlare och fvårare

fjukdomen år, ju långre danfa de, och kunna i

anfcende dårtil ofta danfa hela z runda timmar*

Den
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Den fjuka kan omojeligen fjelf tvinga fig, at

Viinda igen, forrån paroxysmen är aldeies ofvcrj
och (kulle Muficanterne hålla up med mufiqucn
och faledcs tvinga henne at hora up med danfen,
mälle hon do, fom allmänheten där påftär. Un-
der det hon danfar, kan ej märkas, at hon år i

någon yra 5 ferendali: biller ut i anllktet, ger då
och då några anfkri och trycker fig ofver brollet»

Men tager Muficanten en ton eller frrek miile på
Inftrumentet

, ger hon et jämmerligt och ynke-
ligt fkri, rycker på hela kroppen, och feruc
fom en månnifka, fom har den aldrafafeligaile

pina. Det händer ock ibland, under det hon
danfar, at tryckningar under hjärtat och angflan,

fätta (ä häftigt an, at hon ej kan rora kroppen:
hon fattar (ig dä med händernc uti et bord eller

fiol, eller något annat, håller fig väl faft, oeh
trampar takten lika fort med fottren. Dä paro-

xysmen år ofver och danfen Hutas, faller hon i en
flark fvett , man ger henne dä et glas vatten eller

yacten och vin, och låter henne ligga en ftund i ro.

Sedan fjukdomen på detta fättet är declare-

tad, mälle man fortfara at låta henne danfa 9 da-

gar ä rad ,
någon tima efter middagen- Den iju-

ke danfar intet efter någon annan mufiqiie ån ef-

ter den viffa och fårlkilda. Får hon S nyo hora.

denna mufique innom de 3 dagarnes (lut, kan hon
ej hålla fig ifrån at danfa j men fedan de äro förbi

,

har hon ej deraf den minfta känning, utan är aldc-

les frifk hela året igenom, til defs det lider mot
den tiden feon förra året danfade, då får hon åter de
forrnåmde plågor i högre grad , famt måfte å nyo

bruka famma läkemedel Hederligt Folk dölja

C J gar-



gerna, fa mycket de kunna, fjukdomen.hos fina

barn 5 deraf kömmer ock, at defTe Muficanter,

^ro fäfom cdfvjrne iåkare, hvilka ej fä yppa dera

de curerat for denna ijukan. De kunna på detta

fattet danGi fin viffa tid hela lo åren och flera^

Jag har tal t med dem, Tom fagt fig danHu 1(5,

jmdrc i8, andre 20, anda til Zf år å rad. Dä (juk-

domen vii ilutas, kommer gerna någon fvulnad,

Iivarpä följer en bold uti någon ledgång, på hvil-

ken ihaxt låggas bladen af Cuccumere Afinino,

dem de fåga både mogna, draga ut materien och

Jåka bolden>

Det hinder ofta , at man ej vet fig hafvt

Dansfjiikan, eller at inga tecken finnas, fom kun-

jia göra en mifTtånkt; det hånder då på lika fått,

om den fjuka får hora denna muiique, fä målle

hon danfa. Under mitt viftande i Taranto vil-

le jng låra mig denpä Mufiquen , hvarfore jag låt

kaiia til mig 2.:ne af delTa Muficanter. En ung

IMga den man aldrig vifste vara f]uk, kom af e;i

låndeife at gå genom rumet, och få fnart hon fått

hora mufiquen, började hon danfen på fått, lom
iovr år fagt, och varade i 3 fjerdcdels timar.

. Denna fjukdom , hvars forhållande jag nii

frän boijan til flutet uprepat, har man i alla tider

.hållit fore fororfakas af Tarantelens bett. Ja, ät-

Ikillige ItalienflvC Auftorer, fom Bagliv, Mal-
piGH, Wallisneri, med flere, hafva få iladfä-

ftat fig i den tankan, at de derom utgifvit åtfkil-

liga fkrifccr, hvilka hittildags blifvit af Mcdicis

liäilnc for oemotfågelige. Men fom jag fjelf va-

fit på de orter 5 dar denna fjukdom år gångf$,
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ft-ti hsTfftilfålle at cj allenaft ie en hop af dem
bm danfat, utan ock i det nogafte utröna ljuk-

iomens belkaffcnhet, Tamt andra omllåndigheter,

iri Ilar jag mig fåga, at defTe Scribenter grundat
Ig. på blotta berätteifcr, och ingalunda Ijelfve

"okt at utiorfka famraanbanget dåraf.

A t fjukdomen e j kan fororfakas af Taranteln$
bett, utan år en (lags mjaltfjuka, Tom pä detta

råttet cureras, kan man lått finna, om man gej:

ikt pä följande ornllåndighc ter :

1:0 Stallet, hvareft denna ljuka ar aldramåft

gångfe, år Staden Taranto, iom ligger pä en o
vid den ftora viken af Adriatifke hafvet , och
fammanbindes med faita landet genom en brygga,
'Denna itaden är den ftorlla och folkrika fte uti A-
pulien, men ock tillika den aldraolnyggalle och
orenaile uti hela Konunga-Riket Neapel i ja få^

»;^, invanarne fommartiden ej pä gatorne for lop-

por kunna berga lig, utan åro nodfakade at bru^

ka ftrumpor, gjorde affkinn.

2:0 Deras måfta foda år litet gröna faker,

rnycket legumina , men malladels Ollron och
jnusflor, fom hår planteras i det (å kallade lilla haf-

vet < Mare piccolo) och åro ofver hela Italien nu
for tiden i fä ftort rop, fom de Lucrinfka Ollron

hos de gamle Romare. 1 ofrigt åtas dar få des-

fe fom alle andre flags SHåckor och Sjo^djur i

llårlla ofverflod.

3:0 Ar deras lefnads- fått i ofrigt fa inrättat,

at manfolken forråtta alla fyfilor fom (kola göras

Utom hufct eller på marken : qvinfolken äter fit-

%Å ftåndigt inne , och fyfTelfåttas aldramåft med
bom-»
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bomullens handterandc,fom dår i myckenhet plan-

teras och arbetas til otrolig finhet och dyrhet. I

ofrigt komma defTa, fåfom alla andra Italienfka

qvintolk, fällan utom hufct, om icke i Kyrkan,
eller någon enda dag for ro (kul, i Mannens cllei

Föråldrarnes fållfkap.

4:0 Faller denna dans- ijukan merendels pa
quinfolk, ja fä, at af iooo:de fom danfa, år ofta

cj en enda Man^sperfon.

f:o Om det händer^ at någon mansperfon danr
far 5 fä har han altid förut fort et flillafittande lef-

inadsfått.

6:0 Faller denna fjukdom aldrig på någon
1'cninde eller främmande, ehuru lång tid han ock
Viftas där på orten»

7:0 Angripas aldrig barn och utgamla perfo-

Hcr håraf.

8:0 Har aldrig någon fett, atTaranteln fluc*

kit någon,ei eller har någonfin någon formårkt når,

Iiuru och hvar han blifvit ftucken, utan fä fnart

man har denna ljukan, giffar man, at det år af Ta-
jantelns bett.

p:o Bor Taranteln, fom fades, ej i hufen,

utan har fit hemvift i jorden på ftora falt, dår han
borar fig ned och lemnar et hål efter fig, fom
fe ringd råges med en fin fpinnelvåf.

10:0 Finnes ock Taranteln i Romanien, To-
fcana,famt cndel afLombardiet^hvareft man likväl

aldrig horer talas om,at dennadans-ljukan märkes,

11:0 Danfa ^lla merendels på en tid och det

i flutet afJunii och hela Juhi månad.
12:0
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iz:o Är det ej vittcrligt, at någon åoåt i

fenna ljukdom/

12:0 Exacerberar fjukdomen, fom fagt år^

I ivart ar, (in vifTa tid,

14:0 Kallas alla fpindlar af invanarne dar flå-

I

ies Tarantlar, hvaraf en otrolig myckenhet är,

I

bm åfven finnas hos ofsj men de veta icke dels

jnindre at gora fkilnad pä den, fom fåges fororfa*

;a dans- fju kan.

Af dcffe omftändigheter tiUammans lagde^

ärcr vara klart, at Taranteln ej år orfakcn til

lans-fjukan* Ty hvarfore foil hon icke pa fråm-
jnandc och mansperfonernejicm arbeta ute pä mar-
inen, dar han endaft fins, och hvarfore faller hoa
(•ndaft på qvinfolken fom åro ilillafittjande uti hu«
en der han intet fins? Vore Taranteln dertil or-

akcn, hvarfore marktes icke denna Ijukan pa de
lifrige orter, dar Tarantlar åfven hafva fina hem-
rift? Hvarfore (kulle man icke åtminflone nagoa
^ång mårka fjelfva ftygnet, på hvad del af krop-

'

)en, når eller huru det fkedde? Hvarfore blifva

eke barn och utgamle af honom ftuckne ? Och
warfore behoFver man giffa til en orfak, fom har

[ilt fSr liten grund, da man likväl kan finna tyd*

igare fkål til fjukdomen.

Jag får icke neka mojeligheten af et gift i

Naturen, fom (kulle kunna åftadkomma en (lik

/•erkan^ i fynnerhet om man gifverakt pådeunder-
3ara och de fårfkildta Symptomet, fom upkomma
2ftcr fårfkiidta djurs bett. Andre Symptomer vi*

fa (ig efter Skaller-ormens, andre at Ammodytis^
mdrc af Naja$ , andre af vår Viperas och andre af
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Espingens bett. Då Afpis hugger någon, flyter

hela kroppen bart uti et vahr eller Sanies > dä

Lacerta Chalcides diéta hugger, faller ak kottet

benen 5 af en rafande hunds bett, får den fju-

ka naftan alla de egenlkapcr fom en hund: och
hvad underliga Symptomet fer man icke nåflait *

dageliga hos dem fom hafva maftar? och få vida- '

re. Således vore det mojeligt, at Taranrein ge-

nom fit Hickande kunde Madkomma en ftåndig

åtrå at danfa, fom varade fa länge något gift var

qvari kroppen: at detta giftet af cn fä häftig ro-

relfe til någon del brotc fig j men då en vils tid

gått förbi, åter exacerbcrades, pä Gmma fätt, fom
\

en intermitcent Febers och åndteligen, at fjukdo-

men aldeles brotc lig och materien ginge bart ge-

nom bölden uti ledgängarne. Men utom det at

denna gifsning af anförde omftåndighcter af fig

f)elf faller , hvarfore danfade icke da den fjuka

fä långe något gift vore qvar i kroppen, utan blått

den viffii tiden på året ? Och hvarfore ville hori

icke af fig fjelf någon åtrå at danfa* forrån juft:

dä hon far hora Mufiqucn?

Mjåltfjukor upkomma af alla deorfaker, fora

gora den af de gamla lä mycket omtalte Atra bilis.

'Om man nu {kärfkådar deras lefnadsfått, fom mäft
,

angripas af dansfjukan, lä torde rrtan kamma pä ^

råtta ipåret. De bebo et varmt och torrt Gli mat,
hvarelt intet garna något rågrt faller, frän midt i

;

Maj til September månads ilut. De åro ftåndigt
j

inneflutnc i hufen, och fylTelfåttas altid af et och
;

famma goromål, åro merendels eniamme, hålft
1

tnanf ilken forråtta alla fyfslor ute pä marken j <

tofughcten tvingar dem at ftåndigt tänka på ec
,

ock I

I.
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}ch famma fvåra åmne: Hela Nationens A-ag-
let år, at uti Venens utofvande vara omättelige

;

ieras niårta foda år legumineufa Frukter, Oflron
Dch Musflor : Vinet de dricka, år likaledes nog
groft och cj af det bålla.

Är nu icke detta lefnads - fåttet fådant , foni

,måfte foda af fig den forr nåmde humor Atrabi*
jliarius, hvilken lades fororfaka mjaltijukor? Finl
|ias icke tillika hos de Tjuka alla de tecken, b var-

it man Ikiljer mjåltQukan fran andra fjukdomar?
[bland dem år tillika den tröga och breda pulfen,

jfamt den bleka urinen , fom Sydenham häller

For et få fåkert tecken. Ja, fjukdomen faller

Dck in, juft de åren, man mall år utfått fot

mjåkfjukor*

Detta blifver fåledes et nytt flag af mjåltlju-*

ka, hvars fpcciela kännetecken år, at den fjuka
mäfte danfa du hon far hora en 'vifs mufique, Hvad
det år fom gör nerverne mera fenfible for denna
flags mufique, an for någon annan, och fom retar

fnarare til dans, ån til någon annan rorelfe, vec

man icke. Om deras itarka Ollron-åtande flciil-

le dårtil bidraga, år fvårt at med vifshet fåga.

Men at den ftarka ångflan upkommcr under dan-

fen, dä Muficantcn tager någon ton miftc på In-

llrumentet, tycker jag intet vara underligare, ån
at vi blifva ångfligé, då vi hora något obehage*^

ligt omtalas. Dec upkommer dä någon vifs

kånfel i lilla hjårnan (Cerebeilum) hvaraf hjär-

tats nerver hindrag at framilåppa liis - andarne.^

dåraf hindras hjårtars rorelfe 5 fåledes måfte bio*

den i ftorre myckenhet, ån fom borde ^ famlas

/



uti lungorna och kring hjärtat , hvuraf ångflan

fororiakas. At äter denna mjåltfjuka anfätter

Harkare denna viffa tiden på året
,

tyckes hettan

fororfaka, fom dä år ftarkaft, q,ch följaktehoea

diffiperar den lilla del af tunna våtfkor, ibm än-

nu är qvar i kroppen.

Sluteligen far jag anf5ra en eller annan hån-

éelfc, fom vifar, at äfven hos ofs (iundom finnas

ljukdomar, fom med dans-fjukan til någon del

©fverensilåmma. Herr Archiatern och Ridda-

ren RoséN har berättat for mig och flera fina Di-

fciplar, at en ovanlig Symptome infant fig under

Paroxyfmernc af en Intermittcnt Feber, hvilkea

cn Man drogs med , fom var nog benagen til

Hypochondrie. Under hvar Paroxyfme kom alt

hvad han låg, honom lå lojeligt forc, at hart

omåjeligen kunde hälla fig frän at (kratta. J.i,

fiiil det var godt fammaiahang uti det han taladcj

blef han dock ond pä dem han talte med, om de

icke åfvenledes fia-attiide. Dä han en gäng tagit

in et Laxer- medel, ©ch det begynte nigot rifVui.

honom, fprang han up ur fången och ville danfa,

1 ofrigt Hots» hvar Paroxyfme med fomn och fvctt.

Sjukdomen botades med Chinchina ; men Man-_
nen var dock i flera år efrerät nog fjuklig» Herr
Dod:* Bergius har lik dedes berättat mig, jit haa

hos tvånne, fom hade mifkar och yrade, vid får-

ikilde tilfållen markte et fårfkildt fiag af yra >

ilundom predikade de, (lundom fongo, och vid

andra tilfållen fk rattad, j fä ©fta famma ankdning
gafs, infunno fig famma Symptomer, famma flags

yra. Man fer fäledes , at rått befynnerliga Sym-
ptomer kunna upkomma, utan vilda Djurs bett.



Auftorerne, fom Ckrifvit om Dans- {jukan,
lafva tilåghat henne fä mänga och fafeliga Syni-
)tomer5 Tamt berätta, at åtflvilligc dodc dåruti,

)ch at de yrat på mångfaldiga fått. Det äf tro*

igt, at dcfle antingen grundat fig på blotta be*
åttelfer, elierock råkat på en lådan, hos hvil-

zcn ijukdomen antingen gått i hoglla grad , ellef

n fådan fom haft denna fjukah, och en Feber fe-

I .lan tilkommit, fom gjordt henne dodelig. Dock
1 phtiru de tyckas vara Ikiljaktige hårifrån, famt
. ipråkna Symptomer, fom gora fjukdomen fafe*

ig , fer jag dem alla cj vara andre , än fädane, fonx

cunna följa pä en i hogfta grad kommen mjältfju-

1 :a. Om en Hypochondriacus får en hetfig Feber,

I
jplofes ftraxt atra bilis, och vi vete hväd faféliga

;
jjymptomer den då kari äftadkomma.

Om et Märkvärdigt Skydrag vid
Vreta Klofler ^

Af
T. TIBURTIUS*

Den 21 Julii lyf?, klockan r i fori" mid<3ägeiii^

på en klar och brännande het Somrhar-
dag 5 upfteg en til påfeendct ej myc-

cet fto/ molnfläck i Sydväft, och hårdes något
akta Afkedutider långt bart, foöi dock nalkades

ilt närmare och närmare» Klöckan i2 hade détta

noln få vida framlkfidit, ät det (lod med ena kail-

:en brede vid Våftra ftratideii af Sjon Roxcii , och
D mtå
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med den andra midt otver Vreta Klofters Kyrka,
famt de däromkring liggande Kloflerbyens ågor.

Straxt dårpå bcgynte vatnet i Sjon Roxen, brede-

vid en (len-udde, R6~udden kallad, ftiga med et 1

ftarkt brulandc up i luften , och fyntcs for ögonen
fom en ganfka ftor vattu - pelare. Detta kunde
man fe, och hora det gruiveliga hväfandet och
brufandet, på en god fjärdedels mil. Denna vat-

tu -virtvel kom innom några minuter, med en
grufvelig dyrka ,

beledfagad af en vader - virfvel

,

tågande ät Norden ofvet Vreta Klofters Kyrka
och otver Prållegårdens ågor , forandes med fig

fonderfletna halmtak, grenar af Afkaroch andra

tråd, af et qvarters diameter och något darofvcr,

lä at nian med ftorlla lifsfara viftades ute pä mar-

ken. Ho, foni virfvelen updragit af ångarna,

yrde i ring med trades -grenarna , lika fom fno i
^

vinter- tiden, at man ej kunde fe tre alnar ifrån
^

fig. Under alt detta foll et hagel med rågn blan-

dadt, hvars like gamle Män aldrig fett. Hagel-
^

ft:enarna voro något ftorrc ån de ftorfta Haflel-

notter , och kommo med den häftighet , at de
^

flogo fonder fonfter, och lemnade marken efter
j

fig i trå - våggarna , fom ån idag fynas. Detta
päftod ej ofver åtta eller tio minuter, forrån det ^

vred fig åt Nordoft ifrån Kloftret, gick ofver

Roxens Nordvåftra vik, åt Skogs -byggden, och
^

hushållade dar et ftycke fram, på famma fått.

Åfl^eflagen under alt detta voro il ftarka, at Hus
och Jorden båfvade, famt tände eld i lilla Lunds

^
by^ Sedan rågnade hela etter middagen, men ftil-

la och utan häftigt väder,. Sjelfva ftreket af vat-
|-

tu - draget fträkte fig icke ofver cn half fjärde- )

dels mil i bredden,
^

Når
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Når virfvelen var framgången fäg alt bifterc

)ch ynkeligen ut. Taken voro kattade af hulen

,

1 at marken lag alt ofverholgd med halm, ho,
;råftumpar af de fonderfletna taken

, gårdesgår-

iar, tjocka grenar af trån, famns tjocka Ekar och
3 rånar, dels updragnc med rötter, dels tvårt af-

/rcdne. På en' del trähus voro de ofverfta hvarf-

/jen af hufet med taket omvrednc, at de ftodo

:vårt ofver hufet* Mina drängar körde ho, och
Dlefvo ho -vagnarna kaflade fram ofver hufvudct
D2L håftarna, famt i kras fonderflagna. Rågen,
bm flod mogen, (logs aldeles utur axen, och
Bot med rågnvatnct i diken och på landsvå-

jen. I Hårna by aflyftcs hela ftalltaket och
attes midt for forftufvu - doren. Når Folket
if bullret forfkråkte, ville lopa ut, var dör-

ren tiltåpt, dä de med håpenhet krupo ut ige*

bom fonftret*

År 1748 vid fammä tid på året, up%g ét

ijlylikt (kydrag på famma ftåile, och giaci fam*

na våderftrek j men ej med half llyrka och håf-

:ighet emot detta, At detta ej måtte varä älde-^

Ics ovanligt hår på orten, kan flatas af Allmö-
gcm vidfkcpeliga lågn, at Dikt händer hår, fä

Dfca Haf - fpun omfar litt bo ftåile och går håi^-

ifrån* Det fvårafte var, at juft demiä eftermid-

dag växlade våderleken om ifrån flråiigafta hetä^

til en , denna årstiden ovanlig kyla. Jorden gaf

om nätterna ifrån fig en grufveligefl illa ftitlkande

dimba, hvarai: formodeligen deft Imittofätnma Cä*
tharal - Febern hade fitt urfprung , föm iiinom

fjorton dagars tid kaftade något ofver foölåe af

denna Forfamliögs Invånare pä fången j t>ock

I

\
\
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GUDi låf! dodde allenaft några få, fom genom
egit forvällande fingo recidive j men alla blefvo

jämmerligen utmärglade.

Ttterltgare Förfok ^

At utröna ^ichfilfrets förhållande^ i an^

feende til rymden , i hetta och kold ;

Af
JOHAN LECHE.

:

eke allenaft Barometrar, utan ock de nu foi*

tiden måft brukcliga Thermometrar, fyllas^

med Qyickfilfver. På de förra , fom endaft

bora ftiga och falla for den yttra luftens ftorre och
mindre tryckning, fororfakas ofta någon mifTvis-

ning därigenom 5 at Qvickfilfrets rymd okar fig

af värma och minfkas i kold. Om denna mifsviå-

ning fkal kunna ahiknas, år nödigt at veta, huru
mycket Qvickfilfre t utvidgar fig ifrån en gifveri

grad af kold til en vifs grad af hetta. Thermome-
trar , i fynnerhct dä de göras på famma fått fom
Herr De V Isle, brukar, grunda fig aldeles pä
kunikapen om Qvickfilfrets förhållande i rymden
vid ändringar af värma och kold^

Åtfkillige hafva btidit til at utröna detta for-

hållande. I fynnerhet har Herr Profeflbr Stro-
MER , i Kongl. Vetenlkaps^ Academiens Hand*
lingar for Jul. Aug. Sept, Ar 174; , jämte defs

beråttelfe och anmårkningar om andras härvid



1758» J^ö. Feb. Mart 43

gjorda forfok 5 anfört et af honom fjelf anftålde,

bm år mera påliteligt. Men emedan Herr Stro--

viER likväl icke var til fullo nogd med fit ena for-

ok, utaa lofvade, til ftorrc fåkerhet, gora fler%

ivilket, fl vida jag vet, federmera ej ikedtj har

jag velat fullfölja detta Ron, och nu meddela
Kongl» Academien, hvad jag funnit.

Jag har torfarit hår med nåftan pS lika fatt,

lom Herr ProfefTor Stromer. Et Thermome^
ter-glas, hvars kula år ftor fom et litet hons-ågg,

(Dch röret en half fot långt , fylldes på vanligt lått

med Qyickfilfver, uti et kallt rum, dar Ther-
mometern ftod några grader under frys-puhften.

Efter några timar lades det ute på gården i nyfal-

len fno uti et tråg, fä at andan af röret låg lika

högt med ofre kanten af kulan. Sedan bars träget

in i en varm kammare , och når fnon blifvit vål

kram, bårtftroks C^ickfilfver-rågan af rörets 6p-

ning , hvarpå det åter bars ut i et kallt rum* Når
Q\åckfilfret genom kölden något dragit fig ned i

röret, togs glafet utur inon och torrkades med et

kallt Linne- klåde. En träd bänts om andan af

röret, hvarmed glafet hängdes på ena kroken af

en qvick vägbalk, och vigten upteknades. Dar
pä lades glafet i kokande vatten, med famma ftup-

ning fom det förut legat i Sn3n: når kokningen
var ofverftånden och hettan utdrifvit något Qyick-
filfver uiur glafet, togs det up och, fa fnart trå-

den hunnit väl torrkas, vägdes å nyo. Skillnadeii

imellan den förra och fenare vigten bor då gif^a

tilkånna , huru mycket Qyickfilfret expanderat

fig genom en förändring af vårma ifrån frys-k^ ik

til kok-hett. ^
D 3 Gk«
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Glafet bor vara val rent och torrt inuti , farnt
^

Qyickfilfrct val renfadt, ty eljeft tiplliga, dä vår-
^

jncn påkommer, fmå lufc-blåddror , (om utvidga

fig och gora at fjclfva Qyickfilfret likaiom kokar, !

famt at mera Qyickfilfver utlöper , ån fem borde.

Jag har budit til at (kolja orenlighecen utur glafet

med fkedvatten eller med Alcohol vini, fom låt-

taft bårtdunftar genom varma, och har tykt mig
vinna ändamålet 5 men kan handa^at de genom gla*

fets uphettande båttre bårtbrånnas. HuruQyick-
filfret bor renas, år bekant. Om det år orent

af flott, hvilket märkes daraf, at det har lika fom
ct fkinn, fom fåfter fig vid Thé-fatet , når det gju* !

c

tes i annat kåril , plågar jag fkolja det i ren lut el-

ler vinftens-olja. Är det orent afdamm eller flagg,
,

få blir det rent, dl det far lopa genonl en fin fpet^ !'

iig glas tratt. Dervid täges i akt, at tratten ej

får blifva tom, innan (å mycket QyickGlfver ge*-

nomlupit, lom man vil renfa: ty eljeft (kulle oren-

ligheten, fömaltid flyter ofvan på, komma ned i

toret och åter bcfmitta det renade.

Under glafets infyIlning , plägar man, for.at

vinna tiden och at defto (narare kyla kulan, fåttJi

henne i kallt vatten. Jag har brukat fatta henne
i kallt Qyickfilfv.er , men det har håndt några

gångor, at om aldrig få litet fno eller vatten

råkat oforvarandes komma ibland Qyickfilfret

i kylkoppen, har Thermometer-kulan fprungit

fonder, få fnart hon blifvit dar i nedfatt. For-
jnodeligen har detta ej hårrordt af annat, ån at

Qyickfilfret varit for kallt, få at glafet ej kun-
nat emotftå den häftiga ändringen ifi*ån ftark het-

til ftor kold^

Nu
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Nu följa fjelfva forfoken , fom åro tre til

antalet.

Forfia for/oket.

Sedan glafct blifvit intyldt och legat i

kramfno, fants det med Qyickfilf-

ret och traden våga Troifka afs 771

1

Det famraa, fedan det legat i kokhett
vatten, vågde - - - 7fPf

Torna glafet med tråden vågde - 3POt-6

Altiå var fjelfva det Qyickfilfrets vigtjfom

glafet inrymde då det låg i kram (no 732o4-|-

Men då det låg i kokhett vatten, inrym-
de det allenaft - - - 72,o4t|-

Andra for/oket.

Samma glas åter fyldt, fcdan det legat i

i kram fno, vågde - - - 7710
Efter, kokningen, allenaft - - 7fP^

Tredje for/oket.

Samma glas, tredje gången fyldt, vågde
vid frysnings-punäen - - 771^1'^

Efter kiDkningen, var defs vigt ' - 75-80

Barometerns hogd vid defTa forfoken, var'

2f,38 ä 2f540 Decimal Tum^
Altlå årQyickfilfrets rymd vid frys-graden, emot

defs rymd vid koknings -hettan, efter forfta

forloket y fåfom - - 10,000 til 10,161

Efter andra forfoket - 10,000 - 10,1^8
Efter tredje forfoket, fåfom 10,000 til 103Ipo

,
.Efter Herr Profeffor StROMERS

, / forfok - 10,000 - 10,174
Forhållandet efter medium af alla

fyra forfoken , fom - 10,000 til 10,171

D 4 Men
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Men emedan vid mitt tredje forfok , Qyick-
lilfret under kokningen kom at fjuda eller porla,

til tecken, at det ej varit nog rent från luft, h varat
fma bläfor upftego, fom utträngde mera Qyick'-

filfver utur röret, ån det eljeft bordt; år pä fam-
ma forfok mindre at lita. Når det uteflutes blir

förhållandet imeilan Qyickfilfrets rymder, efter

medium af mina tvånne och Herr Stromers ena
forfok, fäfom 1 0000 til 101^3. Dock tror jag,

at råttafte proportionen, fom af defTa forfok ftär

at håmta, är fåfom icooo til 10166, hvilken år-

halles, om vigten vid koknings - pimften i mitt
andra forfok, och vid frys- puneten i det tredje,

tagas for data til uträkningen.

yid defTa forfok bor iikyål anmärkas , at jag
åfven fom de andre, hvilka förut gjordt dylika,

nödgats fupponera, at fjeifva glafets rymd eller

Capacitet år den famma i kold och hetta, ehu-
ru troligt iynes, at det åfven utvidgar fig något
litet, hvaraf (ker, at mindre Qyickfilfver utlopei:

utur glafet vid kokningen, ån värmen i annor hån-
å^lCe fkulle uttränga^ Foljakteligen lårer Qyick-
filfret i fjelfva verket något litet nier af hettan ut-*

vjdga defs volume, ån föregående r6n och proppr-»

tioner medgifva. Men utom det jag ej vet någoa
method

, hvarigenom man kan komma fanningen

närmare ån genom denna, dä forfoket med all .akt-

famhet oftare qprepas > fä lårer ock det af glafets

egen ändring fororfakade fel vara ganfka ringa»

Atminilone lynes det visit, at Qvickfilfret expan-
derar fig något mer, ån Kraft och De T Is le
tilfojene fvmnit, nemligen, ifrån frys-kallt til kok-
bett, fåfom ioooo til loi podier ioi5'3^

4, Om
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Om Bofkaps - fjukan , fom t Finland
Hägra dr varit gångbar , och om de me-»

ad, fo^ lyckligen blifvit forfokte til

dejs forekommande och botande ;

Af
JOHAN HAARTMAN, M, D.

Provincial Medicus i Abo Län och Ledamot

j

tKQfigL Collegio Medico^

Under de trenne år jag hår viftats fåfom Me-
dicus, har jag beklagcligen tnåft årfara,

at en Bofkaps-ijuka, fä liftledne fom de
föregående fomrarna, på fårfkildta orter bärtryckt
en myckenhet horn-bofkap , Ltndcmannen til o-

trolig forluft. I lynnerhet ftortade deraf forleden

fommar, då torrkan och hettan var odrågelig, ca
otrolig myckenhet häftar, jåmte något af den
ftorre Horn - bofkapcn ; befynnerligcn omkring
ITavaftehus , fåfom i Janacala, Wanä, Huttii*

la och Sexmåki Socknar, hvareft flere hundrade
kreatur i hvarje Socken dodde. Hår omkring Åbo
gick det härdaft på Stor - bofkapen, befynerligen

1 Vehmo och Virmo Härader, hvareft i fomliga

byar knapt något Kreatur räddades.

Ju ftarkare torrkan och hettan år om Som-
rarna, defto grymmare härjar denna fjukdom^ ty

Icreaturens våtfkor blifva deraf fkarpa och benäg-
nare til rota, åfven fora Månnifkans. Är Bofka-»

pen fkild ifrån vatten, på Ikoglofa falt, utftåld

for Solhettan 5 eller ock på kärraktiga ångar, dår

D f han
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han ej annat har ån rutit vatten och lerigt eller

med gyttja blandadt foder och bete > löper han
ftorre fara for denna fjuka. Om Boftapen går i

hetCjdår den redan ftortadc ligger antingen aldeles

intet eller ock illa nedgrafven, anftickes den ftrax

af fmittan , fom genom fådan ovalighet har på
fomliga orter blifvit lika fom Endemift,

Dar ångarna flå en god del af ^ommarcn un-
der vatten, blir gråfet når Hoden fåtter fig,oi:ver-

dragit med flem och gyttja, och år, efter fleras

obfervationer, fä flcadeli^t, at den Bofkap, fom
dårnied (lillas tvä dagar a rad, fär utfot. Man,
vet ock hvad ftank den beklageligen nog bekan-
ta grås-malken, fom i är hår var mycket allmån,

äftadkommer: huru oräkneliga kräk lommartiden
uppehålla fig i vattu- puffar och kårr, hvilka vid

längfam hetta iittorrkade, blottlHlia afen, fom ej

mindre inficiera luften, ån det ftagnerade vattnet

förut gjorde, hvartil Larvor af andra lnfe6ter,men

egenteiigcn Blad-lofs, Aphides, hvilka i torra och
heta fomrar mållalftras, ej litet bidraga. Jag har

fjelf ofta mårkt , at defTe, jåmvål långt ifrån, gif-

va en befynnerlig elak lukt, ej olik excremen-
ternas ftank efter dem, fom om {omrarna haf-

va Diarrhéer och Dyfentericr j och det fä val

medan de lefde , fom i fynnerhet fedan de af rågn

blifvit fordrånkte.

Detta ådagalägger orfakerna, hvarfore fjuk-

• domen ej altid blir cn fmittofam fariot pä alla ftål-

ien : nemligen ej dår, hvareft kreaturen hafva til-

råckelig ikugga, godt vatten och godt bete, hvar

pä i är mångailådes var brift , for den ftarka torr*
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Ifanj och hvareft de ej eller vinteren förut blif-

vit illa difponerade af illa bärgat och unknadt fö-

der, eller befvårade af elak luft efter ftinkande vat-

ten eller döda djur och Infe&er. Men om några

I

af deffaformonerfaknats och Solhettan dar til ftott,

liar fjukdomen gemenligen infunnit fig^ Dåraf
kan förklaras , hvarfore den börjar och år vårft un-
der hetafte årstiden, nemligen i Julioj och ge-
•jnenligen ftannar i medio Augufti. Jag fade ge-

I
menligen, ty uti några byar i Hvittis Socken har

fjukdomen ock något litet vifat fig om vintrarna

,

formodeligen afelakt kårr-h6,lom vuxit i llinkan-

I

de vatten och gyttja. Man finner ock nu orfakei),

hvarfore ljukan ej år gångbar alla fomrar, utan
då fvåraft, når Solhettan år ftark och långvarig,

|"Juften lugn och qvalmig, utan at då och då af nlel-

knkommande bläft och rågn blifva fvalkad och
rehfad j men i fynnerhet, hvarfore får, getter

ocfli fvin ej iä lått angripas, icke eller kalfvar, u-
tail lcor, oxar och håltar, och af dem i fynnerhet

de fetafte och båfta mjölk-kor, fom mäft llått

j

ftilla : ty de ftorre kreaturens våtfkor åro ftarparc

och hetare, lamt mera til rota benägne, dårfore

plägas de mer af tär fl: och en tilfl:6tande utvår-

tes hetta , ån KaUvar, Fol och Imä Bofkap,
' hvilka, likafom Barnen, ej ånnu aga få hetfiga

och til rota H mycket benägna våtikor. Och
låfom man i allmänhet anmårkt, at ju gamlarc
kreaturen blifva och ju fetare de åro, defto fkar-

pare blifva deras våtfkor, fä tyckes åfven orfa-

ken, hvarfore kor ftorta mer ån häftar, dåruti

beftä, at de fenare ej ftä iå mycket flilla, utan

åro i mera rorelfe.

Mm
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Man har val hort i Öfterbottcn foregifvas ^

fom &iille Bofkaps-ijukan därftädes hårrora af Iii-

jeétet Cyttips^, Faun. Sv. pz<; och p2^. Men fom
Ijukdomen dar, enligt Herr Magifter Holstii
Difpiitation dårom, under Herr Profeflbr Kalms
infeende, verkeligen varit den famma, fom hår^

och man hår ej blifvit varfe detta Infeftj man ej

eller då kan finna orlaken , hvarfore Getter och
fmå-kreatur ej deraf angripas j få tyckes man haf-

va billig anledning at tvifla om denna orfakens rik-

tighet, hälft fomlige kreatur do utan utvårtes å-

kommor och (vulnader, endaft af Feber j lom gått

til kallbrand.

Hvad vidare Ijelfva ijukdomen til defs art

och beOvalFenhct beträffar, fä år den i forfta bör-

jan ej få fnart dédande, ej eller lä ftarkt Imittan-

de, fom fedan, når hettan och torrkan långe con- '

tinucrat, och fmittan af flera ftorte kreatur f^mt
andra tiiftörande rotande Materier blifvit ymr^a^
re och fått fprida fig kring Luften. Sjukdomen
märkes ibland utan Ivulnad^ och kan det då vara

gjord t på et enda dygn, ja ock innom 10 timmar,

i hvilken håndelfe Kreaturets idiflande afftannar,

ögonen ftä ftinna och forvånda, öronen hetta och 1

floka, kroppen fkålfver, blodflytning märkes ge- :

nom nåsbororna , och blodig eller ftinkande frad- ;

ga ftår utur munnen, famt vid opnandet efter ftort- i

ningen, finnas de invärtes någorftådes hafva Ivart- i

nade eller gulbruna gangrenerade ftållen och flåc-
\]

kar. Men hos andra, och där fjukdomen ej år fä I

' häftig , där går det ut på flera dagar til 3 a 4 , och 1

dä märker man endaft forvånda rinnande ögon med \

afftannat idiflande, hos fomliga hängande hufvud, it

flo- /i
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> jflokande heta oron
,
något puftandc och tungt an-

' dande, matthet och liggande , lamt iindertidea
i flemmiga flytande nåsboror , hvarvid en fvuhiad

forr eller fenare börjar at vifa fig, (utan at alla

nyfsnåmndc tecken förut blifvit altid obfervera-

tde 5) hvilken altid är mjuk och blot,
*^

Således år fjukdomen flundom en mycket ga«'

loperande och dödande Feber, åfven Tom Pcften,

lutan at altid komma til utflag , men däremot, ak
fom denne år mindre galopcrande, kommer åfvea
fvullnaden långfammare,hvilken gemenligen våxer
til en flat hands ftorlek eller dårutofver, och iåt-

ter fig pä olika ftållen : antingen på fötterna , då
den år minft farlig, eller på magen och under
käften, fom år farligare , eller i ljumlfcen, påju«
ret, halfen, hufvudet och pä frambogarna, då
den år farligaft och fnaraft dödande , om ej tjen*

lig bot mellankommer. Når defla fvulnader 6p-
nas, flyter dårutur tunt vahraktigt vatten, och
de kreatur, fom vederfäs efter dylika fvulfter, mi-»

fl:a gerna huden på det flållet. Uppe omkring
TaVaftehus , hvarcft flortningen varit fom ilar-»

kaft bland håffarna, och fvulnaderna nog ftorre

och högre, påftås af fomliga, fom fkuUe delTa

fvulftcr innehållit våder^ De fom flädt huden
af den flortadc Bofkapen , finna altid , at det fvul-

nade ftållet inundre vant fvartnat , och at hela

afet flraxt efteråt varit Ikråckeligt ftinkande«.

Diarrhéen, fom fomliga fä därhos, med blod-

blandade tunna ilinkande excrementer, år en til-

fållighet, iom ej jufl: händer alla, och anfes i

början for en god Naturens verkning, allenaft

man aktar vid den famma, fäfom vid Diarrhéer

hos



hos Månniflior i fynnerhet om Sommanid och om
Höften, efter ftark hetta , at den ej far taga ofver-

hand och gangrenera tarmarna 5 ty genom lindrig

Diarrhée miila de i början det rotaktiga giftet i I

magen, fom ock den til rota ftarkt inclinerade 6- '

mniga gallan, hvilken altid hos defla finnes i Hor
ofverflod. De fom gifva defTa kreatur in , mark a

;

deras andedrågt vara mycket illa ftinkande.

Denna Bofkaps liften har Gnittat Månni-*

fkor, fom gifvit de ljuka kreaturen något in, el-

ler flådt Huden af de ftottade, famt har hos dem
förhållit fig pa lika fått, nemligen, börjat; med ha-

Ilig kyla och Feber i hela kroppen, hvilken alla i

qvällar blifvit exacerberad, hvarjämte de ej långt i

efter forfta Febern och kylan
, pä olika ftållen af

Icroppen, formårkt et kliande, fom gått til en
brännande fvullnad och rodnad ^ med klara dårpä

iiplopande vattubläfor, til valnots ftorlek och dår-

utofver, menfcdan efterhand innom dygnet fvart-

nat och fororfdcat döden. Vi hafve dårpå otvif-

yelaktiga proF hår i Landet, fä vål af det jag i

praxi fjelf forfarit, fom ock hort af flera berättas 5 .

men i fynnerhet har jag efter fkedd anmodan, fätq
j

omftåndeliga Cafus af Herr Kyrkoherden Idman |,

i Hvittis Socken och Björneborgs Lån, och dem I;

dårfore tiUika med mina egna Cafus til Kongl. Gol-

legium Medicum affåndt. Detta beftyrkes åfven -

af den håndelfen, at en Karl pä trätts lade fig oni ^
aftonen frifk at fofva uti et i denna (jukdoni ftort

I

j

kreaturs hud, den han aftonen förut flådde ^ och
j

om morgonen dårpa fans dod dåri liggande 5 fäfom
]

ock at en Piga, i hvars barm Matmodren ftoppa-
-j

de fin hand, med hvilken hon ijelf i kreaturets
;j

hals
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lals inftoppat botemedel, ledan Pigan pa befall-

ling fädant ej velat gora, hvaraf iamma piga fe-

' lan ftrax dårpå fick häftig Feber, med rodnad
* 5ch bläfor på Broftet och dog.

f Som de til Kongl. Coll. Med. infånde beråt*.

*
( elfcr om denna Peftens Symptomer hos Månni-
Itor, vifa, at den mycket liknar den for detta

jner bekanta ÄngeKka iVetten , fudor Anglkus , 5-
\')kemera Jngltcana Caji^ Letula Linn^^li, Bullu-

!.a vel Peftis debilitata alior , (hvilkenför unge-
' ilrligcn 500 är fedan graflerade i Ängland , och i

Sverige under namn af Digcrdoden varit bekant ),

med hvilka AuÄorers befkrifningar ofvanrordc

Symptomer åro ofverensftåmmande j och den be-

Ikrema Bofkaps-fjukan, med hvad pä Männifkor
ar obferverat , finnes i hufvud - omiiåndigheterna
enahanda med hvad Sauvages , LandshöFdingen
i Languedoc Herr Lenain , D. Ramazzinus,
Medici uti Gcnf, Drovin, och Herr Holstius
hårftådes i fin Difputation antort > fä låmnas til ti-

dens närmare granfkande , om icke denna bor an^

fes for en och den famma med den i hela Europa
fä mycket underfåkta Bofkaps-Peften , och ge-
menfamt med denna fi ftn|mnde erkännas for en
Species afÄngelika Svetten, faft ej altid fä håf*

tig, hvilken vid h varje Epidcmie, åfven fom kap-
porna, fä til Symptomer fom häftighet något va-

rierar. Defs lyckeliga motnmgs - lått medclft

j
fvcttdrifvaiide faker, fom flere i Landet med mig
funnit vara det båfta^ tyckes beltyrka det famma,
hvilket nu blifver det andra jag , efter lofven , vii

fullfölja , lä i anfeende til de fri&as prasferverande

for denna fjukdom,fom ock de redan i|uknades ver-

keliga botande. Til
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Til det förra ändamålets vinnande, har jag

hufvudfakeligen tånkt påfådant, fom varit fval-

kände under päftående fommar-hetta, famt tillika

nägot hindrat rötan i kroppen och fmittors anta-

gande > men i fcnare fallet hogft angelågcn om få-

dana botemedel^ fom påliteligen ftått emot rotaa

och val drifvit fvetten, utan at tillika vara hettan-*

de, ån mindre befordra rötan. Prsefervative ha^*

jag derfore brukat et pulfver^ fom bcftätt af half&

Skalp, oluttradt Saltpetter, 2 å 3 lod Salmiac och
et lod Camphert, hvaraf man gifvit ät hvaije krea-

tur en fingerbär full 1, 4ä5gängor i veckan. Hår*
hos har jag gillatHcrr Mag. Nils Idmans fed, at

om vären och fommaren ftimdom gifva Boflupcnr

at dricka lag, kokad af Myrftackar med defs lef-.

Vande Myror och agg, med fallaka eller falt blan*

dad: ty jåmte dea dyrkande Kädaa och faltan,
innehåller detta en flyktig, dyrkande och låfkaiidc

fyra. De fom blandat unga granfkott hårtil, haf-

va gjordt det ån kraftigare. De fom ej kunna fä

tilräckelige Myrdackar, kunna nyttja, fäfom fa»

des, Granfkott eller Enris med fina Bar, eller

fom båttre vore, fvarta Vinbårs-Lof, med djel*

kar och alt fonderdotta, eller ock, i brid håraf^

taga 3 fltedblad eller 4 af det fyrliga vattnet, fora

där ofver tjäran, och utblandat med något annat
vatten, och fä ofa det i Bofkapen, eller i defs

ftålle Imålta i qvarter Tjära uti halftdop upko-
kat vatten, och fedan det kallnat j hälla blotta

vattnet uti kreaturet tvånne gängor i veckan eller

oftare j deffa förbättra tillika anlenligcn kreatur-

rens elaka våtfkor och rotaktiga otverflodande

galla. At låta Bofkapen beta pä fkuggrika och
ftogslupna marker 5 fedan de förut om nofcn med
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Fjata blifvit bcftrukna; at mellatiut låta dem va-

Ira på hogdcf, hvareft man Ter Bpfkapen garna

^ilja uppehålla fig den hetafle tiden på dagen, och
aga at de flcre refor fä dricka , famt ftä hålft uti

innahdc vatten, år funnit rått godt. Vil man ,

lä (jukdomen fporjes i gran{kapet5 hålla uti dem
lågat Ättika, Pontak eller B rånvin

, (med Mal-
jirtl eller eljeft , ) jåmte Myr- och Granris lagen,'

r det få mycket båttre , fäfom lafkande och
mittan qvåfvande ; men at blanda dåruti Lin-^

|lier Bomolja, eller efter fedvanan gifva Bom*
Ijan enfam, har jag ej tunnit rådcligt, om ie*

,:e vid tilftotande Oiarrhée, fä vicJa jäg fett,

t fet Bofkap Inarare ftort Sn dea magra , öcli

i)ljorna oka gallan.

Åt om våren i Majo gifva BQfivapert n?got
•arxerande i Myrlagen, hvartil fomliga här i Län-
et nyttja Lycopodium clavatum på Finflca Va-
ixenvafpat eller Huracanvarpaan , det ar åfveri

;ödt, la vida de i tid affora gamla qvarlefVör af

lakt vinter-foder, föm den foriedila vintéren nog
llraånt vankade hårftådes, och ej annat kunna,' åH
ka gallan och ilk difponera Kreaturen til rota^

ivaräf de vid tilftotande långfam och flark hettå

tanna for rodfot eller denna ljukdotnen. Men at

•ruka läxerande medel for friika Kreätilr, fedaii

jukdomen blifvit gångbai*, det har jag flere fé-

Dr obferverat vara fkadeligt. En gaf fin Håfl:^

3m var nog fet och gick i bete, där ijukdomen
granfkapet var gångbar, lafom pi-^fefväti\^ i lod

iepär Antimonii, löm laxerar, men i å ^ dagat

fter var famma Haft både dod och nedgrafven,

iifkont ban vid pulfrets ingihiing cj märktes det

E min-*
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niinfta ijuk, eller af qvarkan, fäfom andra Hå-^

ftar(*), befvårad^ Vii man efter brukade laxer-

rnedel åfven i Majo öpna ädren på de blodrikare

,

få år det åfven verkeligen tjänligt. Jag har obfer-?

verat det pä flere Hallar, fom fcdan begått fig

val, fall de med andra Hallar, fom ftort, gått

i bete; men at opna ädren under ljukdomen, det

har jag allmänt hordt denna fommar vara befmi*

nit ika<^eligt af flera, fom det til lin Ikada for-

fokt, och mer anfett det for ct medel at t>efpr^

dra llortningen. *

Nar något Kreatur verkeligen finnes efrer

forr angifna teken vara ijukt, då brukas flarkare

bote - medel , ån hittils äro nårade^ Ål r Skåip^ ;

oluttrat Saltpetter, ^ Skalp, Liljeconvalje-blom-

fler, i Skåip. Chamille-blommor, 3 lod Cam-
phert och f lod Salmiac, til pulfver fonderllotte

och fammanblandade , har jag med mycken nyrt^jd

låtit flera denne forledne fommar bruka til i fin-
|

gerbår full 2 ä
3 gångor om dagen , med de for^^

ut nåmde vatten, når tilgång ej varit pl fvarts

Vinbårs blad och lljålkar eller ChamjUe- blom«
mor at koka med och gifva dem dricka. Genom
Landshofdinge- Ämbetet lagade jag ock , ät det-

ta blef af Kronobetjenterne pä flere Hållen til
;

Almogen utdelt, famt har ej förnummit annat j >

ån at det gjordt onlkelig verkan , hålft når det til-t
|

råckeligen blifvit brukat. Andra har jag llyrkti '|j

a

(*) Ndjian alla Häftar voro har i Lånet hela denna torr4

Sommaren igenom mycket befvarade af hofta med fly-
tände »asboror , dgck utan at daraf dh , om ej de an'

dra til bejkrefne fjukdom hf/rande Symptomer tifftStf,

Mnn ej af det elaka fodret vinttrerf förut I

'
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.t i lika fma dofes bruka f delar Saltpetter med
del Hjorthorns Salt blandade , och funnit det;

ara ån båttre.

For trånne år ledan fokte Bönder ifrån Ny-
and bot hos mig for fin i befkrefna ijukdom itor-

andc Bofkap^ Jag gaf dem det forlla beCkrefna

|>ulfret af Saltpetter, Salmoniac och Camphert, at

Itruka om morgnarna, til z a z\ fingerbär i fån-

er, och därhos Ryfs-olja med hälften däremot
varande Hjorthorns - olja , hvaraf hvarje afton

kulle gifvas et fjukt kreatur fo ä 60 droppar,

iiommaren dårpå kommo andra Bönder åter ifrån

i^^yland til mig, hånviite af dem, fom året förut

att onfkelig bot, och begärde hjelp for famma
irCbt, och fingo åfven det (amma. Nu forleden

(iommar kommo åter Bönder ifrån trenne Byar

,

fven ifrån Nyland, 18 mil härifrån belägna,

ch bcgårte åter hjelp, Tågandes lig vai*a til mig
itvifte af dem , fom forledne Somrar hos mig
arit och fatt onflielig bot , utan at et enda krea-

Purdodt, fom fått af oljan och pulfret, hvarfore

ag åter gaf dem det famma, Häraf tyckes nog-

imt kunna flutas, at famma medel åro pålitcliga,

et åfven andra häromkring belannat, och tilfkrif-

er jag deras verkan, utom pulfret, fornåmligalt

et i Hjorthorns oljan varande Hjorthorns-faket

,

vilket jag i anledning af D, Pringels obferva-

ioner oftaft fett vara et påliteligt motgift uti al-

1 illa artade rot-och utd^gs Febrar och tillika hår-

igt fvettdrifvande medel.

Hår i Landet berommes ock mycket at taga

f et flört Kreatur kfren, mjälten eller iungor-

E 3 ^ na,
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na, och uti en ugn bränna det til fvsirt pulfvef,"

famt fedan gifva Boflcapen dåraf in , den trilka

hälft, och den Quknade helt fkcdblad^ jag har

ock llyrkt flera at bruka det famma, fä vida alla

kreatur och defs delar, brände til fvart pulfver,

innehålla et flyktigt Salt, fom i verkan ofverens-

ftåmmer med Hjorthorns-faltet och oljan at ftä

emot rota, och dårfore bor, fåfom D. Pringel
val obferverat , detta påliteliga Antifepticum no-

ga flvilj as ifrån fl:inkande rotande faker, (Putrida)

fom åro roten til det måfla onda i alla lefvande

kroppar. Men icke fer man den minfta örfak,

hvarfore de (koh endaft hålla fig til lefren, mjäl-

ten, hjertat eller lungorna, om icke for det defla

delar åro blod-rika fl:, fåfom fomlige tro, utan vore

det onfljeligt, at allmänheten förmåddes til at brån^

na hela kreaturen : ty dä fluppe de aldeles den
fmittande fl;ankcn fom afcn i flere är åfl:adkomma

kunna , når de nedergråfvas , eller fom vårre år^

blifva liggande på marken» Folket exponerade fig

dä ej for at vid kreaturens opnande blifva fmitta*

de : de renfade och til en god det upfyllde Luften
med det flyktiga fältet, fom under förbränningen

i ugnar eller under bar Himmel fpriddes ikring ,

famt finge åfven et fl:orre forråd Pulfver til at bru-(

ka for de friflca och ljuknade kreaturen. I anled-

ning af fliårftens - fotets ofverensitåmnielfe med
detta pultver, i hanfeende til defs Ammoniacali-
{Ua particlar och ivettdrifvande verkan, har man
ock fl:yrkt flera, til at gifva kreaturen om qvål-

larna af det (amma , fom afven varit godt. Svarta

tjocka Entråds-oljan hafva ock många funnit gora

godt 5 men fåfom det ej innehåller något flyktigt

Sak och år mera hetfande, har det ej , fed-an ro-
tai?
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in i kroppen tagit ofverhand, kunnat äfladkom-
i laden nytta, fom Hjorthorns- faltet oeh oljan,

ir JjELKENS Elixir, eller det fä kallade Hjernes
i Peftamcnte, hafva åfven funnits gora god verkan,

,

fynnerhet på Folk , når det blifvit ftraxt i bor-
. an brukadt, då de befordra fvett, och icke for

i aftigt laxera,

[
Sådana betfande faker, fom tillika ej innehål-

, i något flyktigt Lutfalt eller Theriac, dem har

,

lan aldeles afftyrkt 5 ty de oka hettan och tillika'

efordra rötan , hvarfore Terpentin-olja i fynner-

et, och de måfta brukeliga Bofkaps pulfver åro

jpåliteliga. Sammaledes har man, fålbm hogft fka-

jeliga, aldeles afftyrkt fådana Bote - medel, fom
[icåmma gallan och folgakteligen oka rötan och

.'iftct uti kropparna, låfom Oftron och Snåck-
pal, oaktadt Doft, Sauvages tilftyrkt at bru-

äi dem , Orftenen , Spatum Friftionc Foetidum,
>ch andra dylika,

At upftickafvulnadcrna, rifta eller fcarificc-

a dem, at de komma til blödning, och i hålen

iftoppa fvarta fonderftotta Vinbårs- blad, torbin-

la fåret med ofaltad och med fot blandad fårfk

)ft, eller fom Bönderna bruka, at beftryka dem
ned blå fpik- lera ifrån kall - kållorna, eller med
jås-leran , år af flera med nytta forfokt. Blandas

ei^n med pulveriferad Britanicae Rot, pä Fin*

ka Savipuolen Jurit kallad, eller Tjåra, år det

I

a mycket båttre.

Til luftens renande ifrån rotaktiga ångor, vo-

-e, låfom fades, de ftortc Kreaturens upbrånning

lufvudfakclig j men därhos kan en hvar roka fina

E 5 Ladu-
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Ladugårdar och Få- hus med Svafvel eller Krut,
eller koka Ättika i de famma, hvars imma och
rok vifTail utrota fmittan. Flyktigt luktande fa-

kér t. e. Dyfvels-tråck, Hvitlok, Angelica 6cc.

gora val fmittan mindre kånbar, men om de dår-

fore y^rota henne, tvifiar jag mycket»

«Tcr 'xr "xr "xp 'Xp "XT •xjt •xr xr >'xr "xr "xr 'xr 'xr «xr tt "xt

Anmårkmng om Krydd-gdrdars vattnan-

de uti torra Somrar ^

Af
JOHAN LECHE.

At tjenflfolket håller Krydd-gardcns vattnan-

de for fåfängt, aforfak, at krydd-gärds
våxternc, oaktad all hårpå anvåndmoda, ic-

ke det ringafte forkofrat fig, forrån rågn kommit >

forefaller mig ingalunda underligt , ty vattna val

år et tungt arbete. Det kommer mig mera främ-

mande fore, når ock de, fom både kunna tanka,

djupare , och hafva olika interelFe med tjenftfol-

ket,bcropa fig rått alfvarfamt på forfarenhet idet-

ta fallet, och vilja bevifa vattningens onyttighet

med följande fkål : Rågnvattnet, fåga de, år rent

och fritt for blanning af fråmmande faker; der-

fore kan det läfom et menftruum uplofa af jorden

de delar, fom åro våxters föda, och fäfom et lixi-

vium fora dem in med fig genom våxternas po-
rer. Hvaremot det, fom til vattning brukas, år

hål-d t , det år, har redan blifvit et Lixivium , ef-

ter der hyfer i fina porer muria, fom alleftådes

finnes



f7j8. Jan. Feb, Mart. 61

finnes i jorden, jåfntc jårn-partiklar och dylikt;

oeh dårfore icke år tjånligc at befordra plantors

våxt. Jag mcdgiFver garna, at MåfTe-och Myr-
vatten år otjenligt til vattnande, for den jårn-.

fyran fkul, fom det håller. Men monne något
liålle år fä olyckeligt, ^at det ej har tilgång pa
båttre vatten ån detta. A-och Sjo- vatten åro rått

goda til vattning. Bruns-vatten bar val ofta lalt^

eller kalkåmnen i följe, men merendels til en rin-

ga och foga mårkelig halt , och kan dårfore fä

mycket mindre hindra våxten, fom jag, j de fum-
piga Krydde-gardar vid Bifkops-gatan i Abo , fett

och fmakat Saltet, fom under påftåcnde vår -tor-

ka varit utvittradt fäfom rimfroft på kanterne af

de dar brukeliga mycket höga Krydd- fångar; och
icke defto mindre ärfarit, at dcfla Krydd-gårdar
uti fin falta jord burit Socker-årter och Koks-
krjdder få goda och tidiga fom andra > når allenaft

fkotflen varit lika.

Når nu Krydd-gårdens vattning foga båtar,

ändock vattnet for fig ijelf ej har fkuld > fä måftc

felet beftå i något annat, det få hafva brydt fig

om at utröna, efter man fållan gor fig befvår, at

genom bråkfamma forfok foka fkål emot det, Ibm
nian tycker vara fulleligen gmndat.

Jag har funnit, at vattning gor Krydd-gården
fammatjenft, fom et godt rot-rågn, når vattnet

varit lika fä ymnogt. Min forfarenhet fkal for-

modcligen få vitsord af följande forfok :

Jag hade til hands en Cylindrifk black- dofa,

hvilkens hogd inuti fans 3,480 Decimal Tum.
Defs tyngd efter Troifk vigt - 7 lod 64 afs.

Vatten fora dåruti lymdes, vågde 43 - 161 -

E 4 J^S
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Jag fylide och packade dofan med jord af en
iniill - bank , fom var tilråckeligea våt , efter det
nägra dagar förut nog ragnat.

. < .

Dolan med jorden fans dä våga 5 5 lod ifp äfs»

Altfå vägde väta muUen ^ 48 * 19^ -

Samma mull torrkad • - 30 - i cg -

Vattnet fom bortdunftat • 18 * 87 -

43 lod i(5iafs: 3,480 tum:: 18 lod gjafs: 1,463 tum^
Torra mullen i dofan ater lagd och något packad,
intog i hogden af dofans rymd 3,000 Tum.

Efter nu 3 decimal tum hog TrågårdsmuU fom
år torr, behåfver til fit fullkomliga igenomblötan-
de lä mycket rågn, at det uti Ombrometren eller

iiagot annat karl 5 fom har pcrpendicuiaira fidor,

ftigertil en hogd af 1,463 Decimal Tum, lå vil-

Je vi nu fe, om Krydd-gården fom pä vanligt fått

vattnas, får vatten til famma myckenhet,

Krydd-gården ma bellä af zo langar, hvardc*.

ra af 20 iots långd och 3 fot^ bredd i altfå har

hvar lång en Area af 6000 quadrata Geometriika
tum. Och derfore om vattningen ikal vara tiU

råckelig, fordras til hvar fång 88 kannor, och til

alla 20 fångarna i7f6 kannor vatten. Låt nii

Sprut-kannan hålla f kannor, få målle hon fyllas

pcji på fångarna tomas 35-1 gångor, innan alla fått

nog. Nu blifver frågan, om någon kan hinnat

Bied eller hårda ut på en afton med fä flyft arbe-

te? Det blifver fä mycket odrågeligare, fom det

ej därmed år gjordt. Detta famma vatnet mäfle

Ju förut vindas u^ af brunnen, eller baras up
ifrån Aen med Så a 24 kannor, fom gor 73 Såar

:

ILller ock koras up från A eller Sjo uti Oxhuf-
yud ä 100 kiiqnor, fom gor 17 ä i8 korflor. Det
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wdrar fin tid och vackert arbete , innan {a mänga
Ifårl blifvit fyllda och upforflade.

Når nu et fådant vattnande befinnes vara o-
mojehgt, fåft man ock hade det arbetfiimmafte och
Irligafte tjenftfolkjfom kan gifvasjla fcr hvar och
^n, at vattningen, fädan fomden gemenligen fker,

Ir otilråckelig, och dlrfore afven onyttig, om den
3ck Ikedde hvarannan dag hela månaden igenom.

Dårfore frågas : fkal man dä lata blifva at

vattna ? Jag fvarar nej. Men at vattnandet fkal

Ike pä följande fått : Låt vara, at den vattning,

fom af idogt tjenftfolk forråttas, år ej tilråckeli-

gare for hvar afton , ån til en fjerdedel af det fom
den torra jorden kråfver , når hela Krydd-gärden

på en gång ofverftånkes. Användes darfore fam-

naa myckenhet vatten på ^ af Krydd-gärds fångar-

na hvar afron , få kan hela Kryddgården på 4 aft«

nar blifva tijfylleft vattnad. Når fä fkedt , lårer

man åtminftone i 4 dagar fä hvjla, innan man be-

höfver famma omgång.

På detta fått blifver hvar lång hvar ottonde
dag val igenom vattnad , hvilkec i itarkafte torrka

tyckes vara nog. Och då får man fåkert rona, at

[vattning ingalunda år fåfång eller onyttig.

Utdrag af Kongl. Vetenfkaps Academiem
^ Dagbok , famt af ndgra inkomna Bref

' och Berdttelfer^
' I.

Comminiftern vid En-och Njutängers For-

fam-iingar i Hålfingland, Herr Jonas Igg-

PERG, har gifvit tiliiånna, at ftrax vid

: E 5 Pii-
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Pråftegarden år en lite» Ijo eller kårn, 212, fam-
nar läng, 101 bred, fyra hogll fem famnar djup,

belägen imellan tvånne branta bårg- Sjon har in-

tet inlopp , men vid ftark Vårflod rinner dårutur

en liten back utfore höga backar ned til hafvet,

hvarigenom ingen fifk fynes kunna gä up. Uti den-

na ijo hafva tilférene inga andra fifke-flag funnits,

an Abbor, Mort och Ahl, och de ganfka fraä.

Ar i74f om våren, ditflåpptes iz ftycken Gäd-
dor, af vid pafs et qvarters långd, at torfoka, om
de ville trifvas. Följande året om våren i lek-ti-

den, gingo någre af dem in i Ryfljor, och funnos

pä det ena året hafva vuxit nåftan til dubbel itor-

lek» De flåpptes åter lefvande i Sjon, och det
gjorde man åfven de följande tre åren, fä framt
icke någon fiftnat vid^ nåten eller fkadat fig, at

den ej kunde lefva. Ar i7fo om våren hade defla

Gäddor fä förökat fig, at man på en gång fångade

24 ftycken, och en annan gäng 26, fom alla voro
I aln, ja f qiiarter långa, utom mänga fmå, fom
ftrax flåpptes. Ar ijfi om vinteren qvafdes ert

llor del af fifken i denna lilla Ijo, men Gäddorna
förökade fig likväl lä, at man om våren år 17^4 tån-

gude' med Ryfljor 300 fl:ycken j är T7ff, 400

}

år i7fö, 4f0 5 men är I7f7 allenaft 331 Gäddor,
tttom fmä och dem man tagit med krok eller nåt,

fom hår ej räknas. De ftorfta hafva vågit et hälft

pund. Det mårkeligafte härvid ar, at de andra

flags fiflcar, lom äro i lamma fjo, val tyckas haf-

va något aftagit til myckenhet, fedan de fingo

Gäddorna ibland fig, men däremot tiltagit i ftor-

Ick, belynnerligert Abborarna, lom nu vanka til

i f marks vigt, i det fl.ällef man tiltorene fållari

åck någon af en half mark. Herr Comminiftern
lluter
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fluter dåraf, at Gäddorna ingen fkada gjordt, och
haller for ofrigt den ftora fifk han nu får for längt

nyttigare 5 ån den myckna fmå dar forr vankade.

II.

Philofophiae Magillern Herr C. G. Bark-
man, har ingifvit en med hederhga och trovärdi-

ga måns vittnesbord ftyrkt beråttelfe^ huruledes

han, i affigt at utröna, om, efter gemene mans
fagn , af utfadd Svingel kan våxa Räg och tvårt

'om, är 17^6 om hollen, på Nås Säteri vid Ny-
köping, af hård gräs- vall iipgrafvit tre runda flac-

kar, vid pafs if aln breda tvårt ofver, och en
famn ifrån h varandra. Uti en af dem planterades

[
100 Råg-korn, uti den andra ico Svingel-korn j

\
och uti den tredje, lika många af hvardera flaget.

Pa Svingeln göddes med e-n half Ikott-kårra god
brunnen godfel , men på de andra fläckarna fördes

ingen godfel. Vid fl^orden, forleden fommar i7f7,
befunnos, dar Rågen fäddes, 60 flånd ren Råg,
utan at något enda Svingel- flånd fyntes däribland»

Dar Svingelen blifvit fädd, flod en ganflca tåt och
frodig Svingel, utan at något enda Rågftånd dar

fkns. På tredje fläcken var en blanning at nåftan

lika många Svingel -och Råg-ax, Forloken åro

gjorde pa en lagom torr plats. Kongl. Äcade-
mien har velat nämna detta forfok, icke fåiom
nytt eller til utgången ovåntadt , utan endalt,

at om mojeligt år, foka ofvertyga den enfaldigt

Landtmannen, huru hogfl: angeläget år, at haf-

va rent utfåde, emedan af utfadt ogräs aldrig an-

*han fl;:6rd väntas kan, ån ogrås. Svingelen år en

egen ifrån Råg aldeles ätflwild ort, fom våxer af

egna fron*

III.
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III.

Platilagare åldermannen Olof Berg MaN-
SbNj har upgifvit tvånne påminneUcr, landande

til Jårnblåcks Taks båttre confervation , fom tyc-

kas aga god grund. Den förra, at Blåck-plätar-

iia ej plåga anftrykas, forrån de redan åro tilhopa

fogade, livaraf flcer, at de uti eller imellan vec-

Icen och fogningarna blifva öanilrukne : och fom
fogningarnaej blifva iå tåte,at ju vatten tränger fig

därimellan, angripas de genienligen forfl; i Ijelfva

fogningarna af råfi och göra lack, hvilkct forfaren-

lietcn intygar fä förhålla fig. Til forekommande
dåraf, bora plåtarna antingen forft på båda fidor

med god VernifTa anllrykas, innan de tilhopa fo-

gas, eller ätminftone bor under fogningen Vernis-

l'a ftrykas imellan vecken , forrån de aldeles fam-
inanfåftas. Den andra påminnelfen år, at når

taken , efter några års forlopp , flcola å nyo anftry-

Icas, made man, omeljeft fårgen fkal kunna fåfta

fig och ej ftrax afrinna, förut vålaffkrapa en hm-
iia at rålt, måfia och annan orenlighet , fom lagt

!f[g ofver Jårn - blåcken. Denna f]>:rapning bor

cj , "efter förra vanligheten, forråttas om Som-
rnaren, utan pä forila Vären, fårtnart fnon fmålt

af taken, emedan den dä, enligt Herr Berg MaN-
soNs forfarenhet, låttail och båft går for fig j

men fedan Solen och Sommar-vårman fått bäd-
da pä taken någon tid , fkal berörde hinna nå-

flan omoj eligen flå at fä noga afftrapa, fom fig

bör. For ofrigt år hogft angeläget, at Vernisr

fan val kokas fam.t med behörig omforg pr^epa*

'ireras och påftrykes.

IV.
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IV.
Herr Capitaine P. Herleman, har igenom

några års forfok at upodla Måflar, fom åro med
Rehn-och Bjorn-måfTa bevåxte , funnit det fåttet

vara med minfta koftnad måft lönande, at iorft lå-

ta rothugga alla trån och bufkar, fom dåruppä
finnas, hvilka antingen hemföras til brände, eller

affides pä någon olåndig mark låggas i högar, at,

fom bäft vore , dar forrutna eller ock upbrånnas

,

men ingalunda på Ijelfva MåfTen, emedan dar nä-^

gon bränning eller fvedjande flbedt, upkomma ge-
inenligen en myckenhet bjork-telningar, fom ic-

' ke utan mycket befvår och koftnad kunna utrotas*

Mullen efter de forruttnade , eller afkan eher dc
brända bufkar och r6tter,kan fedan påföras til göd-
ning, dår det behofves^. Dårnåft böra tufvor af-

Ikåras och låggas antingen i Dynge-dalarna eller

under kreaturen i bäfarne, at forruttna, hvaraf

blifver en fortråffelig godfel. Når detta år forråt-*

tat, flås diken genom Måffen , fä många fom prof-

vas nödiga, i anfeende til defs mer eller mindre
fankhet : Vattnet ledes dit båfta afFallet kan blif-

va. Om vintercn därefter, päfores fårfk håft-dyn*

ga, fom om våren utbredes, at Måflen någor-

lunda blifver betåckt, pä fä ftort ftycke man det

äret kan åftadkomma: hvarmed fortfares ärligen
^

til defs hela fåket år upodlat.

Når det gödda fiycket hunnit blifva om vå-

ren någorlunda torrt, befås det med hafra, blan-

dad med det båfta ho-fro, fom kan århållas, til en
tredjedel eller hälften emot hafran. Det hackas
neder med en trå-harkla, fä framt Måften ej år

få ftadig.at han bår häften, i hviiken håndclfe dec
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Om
Månens Parallaxls.

Det bebofdes ej lang tid och mycken up-
mårkfamhet at finna, det Månen af aila

Himmels- Kroppar år Jorden den nårma--

lie. Han betåcker ofta for ofs och ftymer to-

Solen och Planeterna > men ingea af dem gir
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någonfin imcUan Månen och Jorden. Men hu-

ru längt han år ifrån Jorden ? år en fvärare fråga

,

til hvars uplofande många underfokningar biitVit

anmälde.

De åldfta Philofophers gifsningar förtjäna ej

upråknas : jag vil allenaft til profnämna en. Py-
THAG0RAS5 (om lefde for 2260 år tilbakas, in-

tagen af förundran ofver den fortråfFeiiga ordning

och fammanftåmning han fant i Naturen, foll på
den underhga tankan, at verlden år et fullkomligt

Mulicalifkt Inftrument, fom varkeligen och Hän-
digt gifver det ljufligafte ljud, fafiån våra grofva

oron det ej hora : at de f)u Planeter gifva hvar fin

Ton, famt at deras afllands- längder ifrån Jorden
forhälla fig til hvarandra , fåfom de fju Toner i

Mufiken. Månen, fåfom den nårmafte, fattes efter

godtycke til 116000 Stadiers eller vid pafs 4 half-

ira Jordens Diametrars längd ifrån Jorden (a).

Aristarchus, ifo år fenare, har efterlem-

nat en hel Bok ofver detta åmne, och råkade cj

långt ifrån målet. Han tyckes forft hafva påfun-

nit den enda fåkra utvägen at mata Himla- rym-
derna, genom utrönande af de ftora verlds- krop-

parnas Parallaxer.

Hvad med Parallaxis forftår, och huru den
kan nyttjas at utforfka Planeternas diftancer, har

jag tilforene förklarat, dä det berättades (k) hu-
ru nåra de Stjernkunnige hunnit forfåkra fig om
Stjernornas , Solens och Planeternas Parallaxer.

Nu åtcrftår at tala om Månens.
Ingen

ia) PUmi Hifi, Nat Lihr. II, Cap. 21.

(^) Kof^^i Fet, Acéid, liaadl, får nrm 17^0, ^cb 175-6.
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Ingen Planet gor Månnifto - {lagtet {l<5i re

tjånft) ån Manen, och han tjänar ofs deflo mer

^

ju båttre vi kånne honom. Den råttelfe vi med
full vifshet af honom våntc i Styrmans - Konften,
til Longitudens århållande , blifver defto mer tii-

fylleitgorande , ju fullkomligare man hinner ta»

ga reda pä alla hans roreUes ojiimnheter. Därfo*
rc år han ock den ^ föm nu fortiden måft håller

Allronomerna vakande. Utan kunfKap om hans

Parallaxis, fkulle våra uträkningar ofta flå felt

cn hel grad om defs råtta ftålle pä Himmelen,
och hvarken Solens Formorkeifer eller Planeters

'och Stjernors betäckningar at Månen kunna rått

uträknas.

Månens Horizontal- Parallaxis år 1 fig fjelf

intet annat, ån den vinkel, hvarunder Jordens
haltva Diameter fynes itrån Månen. Dårtore,

emedan Månen löper uti en Ellipfe omkring Jor*
den, och altfå ej år henne altid lika när, få år

cj eller Parallaicis altid likå. ftor. Ju närmare han
år, defto ftorre fer hM\ Ut iirån Jorden , och Jor-
den ifrån honoiii, och defto fiörrc år hans Paial*

laxis. Nu år bekant af Trigonometricn , at då

irian vet huru ftof en kropp vårkeligen är, famt

huru itor han fer ut pä långt håll, kan låtteligen

uträknas, huru långt famma kropp år från ögat*

Dårforc, emedan Jordens Itorlek år bekant (c)

fordras ej mer for at få Månens affiänd ifrån Jor^

den, ån at veta defs Parallaxis.

Igenotn åtftlUiga underfoknings- fått
jj

har

man redan ifrån Aristarchi tid vetat, at Må^
Fa- ncns

{t) KongL i^et. Acad. Handi for *r r;^^^ andra fiphé^
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nens Parallaxis, vid hans medel - afftånd ifrån Jor-
den, år inemot en grad» Man har likväl långe

varit ovifs om några minuter mer eller mindre,

och de nyalie Män-Taflor åro ånnu (kiljaktigc

på en hel minut i Parallaxis. Orfaken, at en ibland

de angelågnalle punéter i Aftronomien fä långe

blifvit obeftåmdj år fornåmligaft den^ at båfta

fåttet at finna Parallaxis genom correfpondenta

obfervationer, gjorde tillika pa tvånne eller flera

långt ifrån hvarannan, dock under famma Me-
ridian belågne orter, ej kunnat vårkilållas utan

ilor koftnad.

En Tylk Riks- Friherre, Von Krosigk,
Kongl. Preufifk Geheime Råd i början af detta

ärahundrade, och en ftor gynnare af Aftronomien,

atog fig ädelmodigt koilnaden, och fkickade, år

1705-5 til Caput Bonas Spei, en vid namn Kol-
be , at dar gora motfvarande oblervationer til

dem en annan, Wagner , fkuUe anftålla i Ber-
lin. Det var ej Herr Krosigks fel, at intet blef

uträttat. Ailronomerne fkoto fkulden pä odu>
geliga Inflruraenter : men Kolbe tyckes hafva

haft mera luft och fkickelighet at; obfervera pä
Hottentotterna , ån på Stjernorna. Han korn
hem pä ijuende året, utan at en gång hafva be-

ftåmt Caps Polhogd*

Båttre fldl harAbboten Dela Caille gjordt

for fin refa , hvilken han på Konungens af Frank-
rike befillning, är 1750 företog til Goda Hoppets
Udd. Safom en af de kåckafte Obfervatorer i vår

tid och forfecid med de båfta Redfkaper, gjorde
Han där en ftor myckenhet fkona oblervationer

af allahanda flag. Utom dem, fom kunde tjåna
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til Parallaxernas utfinnande, beftåmde han denna
angelägna uddens råtta Geogtaphifta belägenhet,

fom ak hårtils varit ovifs , til ej ringa vada for de
Sjöfarande. Han måtte en Meridian-Grad, for

at än närmare bekräfta den kunikap vi redan fåtc

om Jordens ftorlck : och det fom bor landa ho-
nom måft til heder, famt var förnam fta affigten

med refan, han determinerade råtta ftållctaf I93f
Stjernor på Södra Himmelen, fom tilforene varit

ofåkre ledfagare for våra Oftlndie-farare (^),

Til de Parallaclifka obfervationerna hafva de
hemmavarande Aftronomer, hvar å fm ort, gjordt

motfvarande. Jag har uti KongL Academiens
Handlingar for år 17^5 jåmfort Hr. De laCaiL'
LES och mina obfervationer på Planeten Mars,
och dcraf fminit Solens Parallaxis i det närma fte.

Nu vil jag jåmfora våra correfpondenta obferva-

tioner pä Manen, at fe, huru nåra defs Parallaxis

år träffad. Dock bor forft kårteligen förklaras ^

pä hvad grund följande uträkningar fig ftodja.

Jag vil forfl och for mera tydlighet antaga, s.c

Jorden år aldeles klot-rund. Låt dä Fig, i . ^ab.

111^ foreftållaJordens medelpunft: P, dcfs Norra,
och p defs Södra Pol : PBf den Meridian-cirkel

fom går igenom Stockholm ochCaput BonaeSpei,,

hvilka orter ligga nåflan aldeles under famma Me-
ridian: S utmärker Stockholm, C Gap. Emedan
Stockholms Obfervatorium år beläget fi>gr. zim*
zof. vid pafs Norr om iEquatoren, men det ftål-

lec vid Cap, dar Herr De la Caille gjorde fina

F 3 ob-

KongL Franjka Vet, Acad, Handh for aren 1748,
175-1 och 1752.
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oblervationer
5 ?3g^'' ff^^- foder om den

famma> år bagen SB€^ och^ltfa vinkelen SJCj
p^gi\ i6m, Sa vida Jorden anfes for klotrund,

åro dels baitva Diametrar AS och /fC lika länga

och tii deras långd bekanta.

Låt vara at Manen (lar nagonflådes i famma
Meridians planum vid Ai eller och en Stjerna

oåndeligen längre bart i dirtftion af linien SE^
fa år vinkelen MSE^ flviinaden i mellan Manens
och Stjernans Meridian- h5gder och altfa imellan

deras fynbara Declinationer i Stockholm ^ hvil-

ken feilnad år juft den, fom hår borde obferveras,

Samma Stjerna fynes vid Cap, i direftion af liniea

CE , och MCE foreftåller declinations Ikilnaden

imellan Manen och Stjernan vid Cap , fom dar

borde obferveras. Nu kunna iinierna SE^ CE^
for Stjernans oåndeliga affbånd, anfes for paral-

lelaj derfore om Månen år imellan dem i A/, år

vinkelen SMC lika (tor med fumman af Declina-

tions Ikilnaderna MSE och MCE > men om haa
år utom dem , til exempel vid år vinkelea

SmC lika flor med Ikilnaden imellan vinklarna

mSE och mCE, Således far man, vid de Corre- ^
fpondenta obfervationcrnas jåmforelfe, ftrax veta

vinkeieo SMc eller SmC ^ lora år fumman af Må-
nens bogd-parallaxer pä bagge orterna. Det år

klartjat ju itorre diilancen år imellan punélerna S
och C, cielto ftörre blir vinkelen SMC ^ och defto

mera kan man vara fåker, at ej något litet fel i

obfervationerna (kal fororfaka ftor och mårkelig
mifsråkning i HorizontaUparallaxis, fom fokes :

ty om SMC vore allenafc 6 minuter vid pafs, och
man vore ovifs pä 6 fecunder mer eller mindre,

ftråck-
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llråckte ofåkerheten fig til den fokta vinke-
len > men om han år 60 minuter, fororfakar 6 le-

cunders fel i obfervationen ej ftorre ovifshet ån

på ^™ af hela vinkelcn SMC. Derfore hafva de
hittils allenaft inom Europa anftäldc correfpon-

dente obfervationer varit otilråckelige, at lå no-

ga gifva Månens och Planeternas Parallaxer, fom
det behofdes,

Sedan nu i Fyrhorningen SMCJ, rvånne fi-

dor och alla vinklarna åro fundne (ty vinklarnc

^SM, j4CM, åro bekante genom de obierverade

eller af obfervationerna lått utlokte Manens di-

llancer ifrån ObfervatoriernasZenit ,
ZSE^zCE}

återftår mer moda ån konlt, at finna Parallaxis.

Ty uti Triangelen SAC, åro fidorne ^ AC,
famt vinkelen SJC^ gi^^Cj hvar af fidan SC ^ och
vindarna /^SC^ JCS\ kunna uträknas, Defle fille,

dragne ifrån vinklarna ASM^ JCM^ utvifa vin-

klarna CSM^ SCM^ hvarigenom uti Triangelen
SMC ^ alla vinklarna med fidan SC åro bekante.

Deraf utråknas fidan SM^ och emedan i Triangelen

ASM^ tvånne fidor JS^ SM^ tillika med vinkelen

ASM åro fundne, utråknas deraf vinkelen SMA
och lidan AM. Den förre år Månens vårkeliga

Parallaxis, til den hogd ofver Horizonten i Stock-
holm, fom han innehade vid obfcrvations (lunden^

^Af åter, år Månens afftånds långd ifrån Jordens
medelpunft, i fådant mått, hvaruti Jordens half-

va Diameters AS långd år gifven. Ändteligen och
emedan Parallaxis i en gifven hogd ofver Horizon-
ten, förhåller fig til Horizontal- Parallaxis, fom
Cofinus af hogden , til Sinus totos > upkommer
omfider den fokta Horizontal- Parallaxis. Me-

F 4 delft
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delfl eh genvåg kan man, utan at nödgas genom-

gå aila nånidc Trianglar^ ftrax nf blotta obierva-

tionerna finna det iom Tökes, då man gor uträk-

ning efter denna Analogie : fåfom fumman af vin-

klarnas MSZ. MCz Sinus, forhaikr fig til Si-

nus to US få förhåller lig antalet af fecunder i

den obCerverade vinkekn SMC^ tii antalet af Se-

cundcr i Paraliaxis Horisontalis,

Af det redan anförda och af figurens betrak-

tande finner man lättcligen, irmo at Parallax- vin-

kelen AMS år ftorft, når vinkelen u^.S^M år rått,

kvilket fber, då Månen år i Horizonten. 2:do At
•når Månens afftånd ifrån Jorden, AM^ aftager,

få tiltaga både Farallaxis och Månans fynbare

Diameter, och tvårt om : foljakteligen åro Ma-
nens Diameter och defs Parallaxis i et beftåndigt

forhållande til hvarandra , fä at , når detta for-

hållande en gång år uptåckt och i det nogalle

Hadfåfl, kan man af Diametern, fom både kan lått

obferveras och rått uträknas , vid alla tilfållen

finna Horizontal-Parallaxis. 3: tio At det fornåm-

lipxii kommer an pä at noga fä vinkelen SMC^
fafom den fpetfigaftc, ty några fä Secunders fel i

de trubbiga vinklarna »9 C, JSM^ ACM, gor ej"

niycket til faken. Men vinkelen SAdC år af alla

den låttafte at obfervera med goda inllrumenter

:

derfore år denna methoden at finna Parallaxis,

den fäkrafte fom kan uptånkas.

Jag har hårtils anfedt Jorden for klotrund,

men vi vete, at hon icke har aldeles fådan fkap-

nud, luan år litet afplattad under Polerna. E-
Iiuruväi de gjorde Grad-niåtningar icke i ftorlta

full-
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fullkomiighet ofverensflamma, huru mycket Jor-
dens Axel år kårtare ån iEquatorens Diameter}
år man dock i det nårmafte fåker om deras tor-»

hällande. Efter HcrrBouGUERs grundfats,

fom nårmaft inftåmmer med alla matningarna

,

innehåller Jordens halfvaaxel 5262688, men
quatorens halfva Diameter 3181015 Toifcs eller

Franfta famnar. Detta gor någon ändring i före-

gående uträknings fart: ty linierne AS ^ AC ^ (ora

anfågos for lika långa, åro vårkeligen olika j dea
förra år, enligt Herr De l' Isles uträkning ef-

ter iiyfsnåmde Grundfats, 32682Z4, och den fe-

nare '^ijéij^ Toifes. Defsutom får man ej el-

ler nu vinklen SJC^ blott derigenom, at man
vet bagge Obfervatoriernas S och C Polhogder :

ty vertical- linierna SZ^ Czy motas nu mera icke

i Jordens medelpunét.

For ftorrc tydelighet, låt kroklinien PSCp^
Fig. 2, foreflålla den Meridianen, fom ftryker

genom Stockholm och Cap. Emedan linierna

ZS ^ zC ^ åro lodråtte til Jordens bryne , och
detta icke år Sphserilkt, ikåra de utdragne hvar-
annan icke i A , utan i Z). Nu år vinkeleu

SDC ^ få mycket florre ån SJC^ fom Summan
af de två fmå vinklarna ASD^ ACD : derfore

,

at af SDC ^ fom år jämlik med fumman af båggo
Obfervatoriernas Pol-hogder

, P3gr. i6m. 3pf.

finna vinkelen SAC j fotdras at veta vinklarna

jlSD^ ACD. Det blefve for vidlyftigt at vifa,

huru de lokas. De l' Isle och De la Lande
hafva det redan gjordt {e). Nog af at fåga, dec

F 5 uti

(e) Lettres de Monf, De V IJle ^ fur la Parallaxe dela Lh*
ne, Memoirei de P Academ, R&yah des Sciences^ HS^'
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uti vart exempel ASDzzRSZzzogw igm. 16C
Samt at AQD-:zrCz:izog\\ 16m, 24?. Foljakteli-

gen år vinkelen SACz:zSDC—JSD—AcDzz92gi\
41m. Härigenom kunna ock de obferveradc

ZsM^ zCM^ reduceras ixX RSM^ yCM. Når
det (kedt^ kan råtta Parallaxis Horizontalis for en

gifven ort, e. g» Stockholm, på famma fått af ob-

fervationerna uträknas 5 fora uti föregående bypo-
thefe 5, undantagande, at den då angifna genvägen
nu icke duger. Når jag fått Parallaxis for en gif-

ven ort, århallcs den låtteligen for hvad ort fom
Sftundas, e. g under ^quator

, ty Parallaxis un-

der Stockholms Parallel, förhåller fig til Paral-

laxis under iEquator, fåfom Så til iEquatorens

halfva diameter.

Nu år tid at komma til fjelfva oblervatio-

nernas jåmforelfe. Ibland tlera til detta ändamålet,

jom gjordes vid Cap och i Stockholm, råkade ej

mer än fem at vara Correfpondenta , eller tagne

på famma ftund med famma Stjernor. Mina ob-
iervationer andåldes med en god Micrometcr,
lämpad til cn tern fots Refraftions Tub.

År i7fi, <len 11 Maji nya flylen, kl. 14.

im. 3 3f. gick Månens medel-punél genom en nå-

ra til Meridianen belägen Stund-Cidcel , och defs

JNorra brådd var da, enligt min obfcrvation, igr^

9m. 2p,8f. fydligarc i Declination, ån Stjernan

é i Skorpionen. Stjernans di lian cc ifrån Stock-
holms Zenit var vid Culminationen , efter utråk-

ning, 8igr. 14113. Altfå var Mån - bräddens
apparenta diftance ifrån famma Zenit, 8igr. 24m.

if C Skillnaden imellan deiTa tvänne hogders Re-
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fraftioner, 57^5^ bor laggas få vål til den obfcr-

verade Deelinations ftilinaden, lom til Månens
diftance ifrån Zenit, då den förra blifver igr.iom^

27, jf. den fcnare 82gr. Zfm. i^jff.

Samma natt, då klockan vid Cap var 14» im,

32C eller reducerad til Stockholms tid, kKi4.om^
^f. obfcrverade Herr De La Caille Månens
Norra brädds dillance ifrån Caps Zenit, i igr.

ffm. Samma brådd tans dar allenaft ogr^
5m. 34,2cTydligare ån ^ Scorpii, hvilken vinkel
ej behofver någon råttelfe för Refraftionen , utaa
bora allenaft o,7f. afdragas, for Månens vårkeliga

Deelinations ändring imellan kl. 14. om.yf. dä De
La Caille gjorde fin obfervation, tilkLi4*im,
35f. då jag gjorde min , fä at råtta reducerade

Deelinations fkilinadeni Cap var ogr. f m. 33,fC

Emedan Månen på bagge orterna var foder

om Stjernans Parallel, bor den vid Cap obferve-
rade Deelinations fkillnaden dragas ifrån den i

Stockholm, då de återflående igr. 4m. 5^3,8^ ut-

vifa Parallax - vinkelen SMc , efter denna dagens

obfervationer, hvaraf genom uträkning upkom-
mer Parallaxis horizontalis i Stockholm, ogr.

5'4m. 23,4f. men under ^Eqvator ogr, ^4m. 36,1C
Månens afftänd ifrån Jordens medel - punft , ^M,
varvid obfervations-ftunden 2o6f842'3f Toifes el-

ler 62,964 Jord-iEquatorcns halfva Diametrar»

Jag obferverade Månens vcrticala Diameter,
då han gick genom Meridianen, ogr. ipm. i2f.

Dårtil bora låggas zpC for bräddarnas refraétions

{kilinad, men däremot 4f. afdragas for deras Pa^-

ral»
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rallax- ftillnad, fa at Månens horizontale Diame-
te i" var ogr. ipni. gyf. Aitfå förhöll fig Mäneiis

Paraiiaxis under ^quator, til defs Diameter, få-

fom loooo til f4i4 3 hvilket år egenteliga utfla-

get af denna dagens obfervationer.

Efter Halleys Taflor var Månens Paralla*

xis den gången fsna» f »jff. och defs Diameter
2.^m, ^79 5*0 Altlä trålFar uträkningen nära in med
obfervationen, hvad Diametern angår ^ men gor
Paraiiaxis 44,6f. forliten vid iEqvator, och 3o,pf.

forlitcn i Stoclcholm. Månen var nu ej långt ifrån

defs apogcsum eller ftorfta diftance ifrån Jorden.

Jag blef vål ej varfe något fel vid min obfer-

vation 5 dock vågar jag ej utgifva honom for al-

deles fåker 5 närmare ån inom 10 å 12. fecunder :

ty fjelfv^a inftrumentet kan foga mer lofva, och
Månen var låg, fä at refradionens ändring under
den tid af tima, fom förflöt imellan Stjernans

och Månens ankomft til Meridianen 3 kan hafva

f5rorfakat något feU

Den 3 Odober famma år, då klockan vrd

Cap var 10. ffm. 3ff. obferverades dar Månens-
ISTorra brädds diftance ifrån Zenit i Meridianen

J7gr. 7m. 4352f. Stjernan y i Hvälfifken var, då

lion kom til Meridianen, igr* im» 39,8^"- fydli-

gare. Når bagge vinklarna råttas for refraftio-

iien, blir den förra 37gr^ 8m. ipf den fcnare igr.

zm, 42,f.

Af en tilfållig orfak, fick jag denna natten

ej nöjaktig obfervation på Månen, forran några

minuter efter defs gång genom Meridianen, Kloc-
kan
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kan II. ym. iff. hvilket efter Caps Meridian år

kUn. 6m. fof. var Manens Norra brådd hår ogi\

20m. zOjfC Tydligare i Declination, ån 5/ Ceti*

jE/fier uträkning 5 hade Stjcrnan vid dels Culmi-

nation varit f7gr, lom. 4or. ifrån Stockhohns

Zenit, Til den hår obferverade Declinations fkill-

nåden bora låggas i^^^C for Refradionen , famt

im.l^-sS^' Tor Månens vårkeliga Declinations ån*

dring på de ni tids - minuter, fom gingo for-

bi imellan Caps och Stockholms obfervations*

momenter. Andteligen bora ock 1,5^ tilläggas,

af orfak at Månens hogd - parallaxis få mycket
blifvit mindre genom fiftnåmde declinations än-

dring. Således blifver corrigerade och reducera-

de Declinations (kilnaden i Stockholm ogr. 21m.
43f. och Mån- bräddens diflance ifrån Zenit fjgr.
93ni, 23f.

Emedan altfå Månen var på famma tids-mo-

ment, vid Cap I gr. ini, 42f nordligare, men i

Stockholm 22m. 43C fydligare ån en och famma
Stjernaj utvifar fumman igr. 25'm. 2^f. den fokta

Parallax vinkelen SMC^ efter denna dagens ob-
fervation'er : hvar af Parallaxis Horizontalis finnes

hafva varit i Stockholm ogr. fpm, I2,pf. men
under MqmtoY cgr. ^pm. 2658C AM var

i8p7f(559f Töifes eller f7383f halfva Jordens
Diametrar.

Jag obferverade Månens vertlcala Diameter,
litet forr ån han kom til Meridianen ^ och fann

honom szm. 2,6i\ fom rattad for bråddarnas Re*-

fradionsoch Parallax- ikillnad, blifver 32m. 23,8c
allenaft en half Secund ftorre^ ån Halleys Taf-

^ ior féi* den gången utf åtta. Altiå fgrhoU fig nu
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Horiz-, Parallaxis under iEquator , til Diametern,

fäfom loooo til <i4y^3 hvilket år utflaget af den-

na dagens obfervationer.

Eftet* Halléys Taflor, hade Parallaxis nu
bordt vara ogr. f8m. f jf. hvilken altfä var 33,8^
forliten. Således flyrker vål denna obfervation den
förra, nemligen, at Halley gjordt Månens Pa-.

fallaxis for liten ^ men huru mycket for liten t

komma de ej^ofverens. Herr De laCaille har

angifvit fin tor god : jag tyckte ock, at min var

forfvarlig, hålft det var rått klart och lugnt.

Den f November famtna år, råkade Herr
De la Caille och jag at gofa våra obfervatio-»

iier nåftån pa famnia tids - moment. K\,i^. Jim»

fo(. var Månens Norra brådd hår i Stockholm
ögi\ t gm. 37C nordligare i Declihatiön, ån Stjer-

nan ^ TäUri. Allenaft i 3 tids Iccunder fenare fyn-^

tes famma brådd vid Cap, i gr. 46m. ii,8 C nord-

ligare ån famma Stjerna, Månbråddens diftance

ifråtl Stockholms Zenit til Söder Val' 38gr. 4m.

f i{, men ifrån Caps Zenit til Norr f6gi\ 39mi
^2f. For Refraäionen bora 6^zC låggas til den.

vid Cap obfefverade Declinations fkillnaden, meil

allenaft ö,6f. til den i Stockholm , då den förra

blifver igr. 4.6m. igf. den fenare ogr. i8m. 37,6C
Vidare behofves ingen reduktion denna gängen^

Emedan Manen pa bågge örterna vai* nord^

iigare ån Stjernan , bor den mindre vinkelen dra*

gas ifrån den Itorre, då igr* iyra. f 1,40 återltå,

. iom utgöra vinkclen SmC^ eller fumman af Må-
nens hogd - parallaxer i Stockholm och Cap vid

obfcr-
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obfervations-ftunden» Håraf finnes Parallaxis ho*
riz.ontalis i Stockholm, igr. o ni. 42,9!". men mi-

der iEqvalor igr» om. fy^iC fäledes 34,4^ flor-

tc, ån Halleys Taflor for den gången medgif-

va^ Månens afftaftd ifrån Jordens medel "pun6t,

ufA/, var 185-111131 Toifcs eiler f6,5ö2 Jord*
i^lquatorens halfva Diametrar^

Månens verticalc Diameter Var, enligt mitt

obferVation, cgr. 33m. ^^f. Genom råttelfe fot

bräddarnas refraÄions och Parallax - fkillnad , fin-

nes den horizontale Diametern hafva varit ogr.

33m. ilf. en half fecund mindre, ån efter litråk-

ning. Således förhöll fig nu Månens Parallaxis

under iEquator til defs Diameter, fåfom locoo
tU f447, hvilket utflag af denna dagens obferva^

tioner nåra åtverensllämmer med utdaget af ob-
fervationerne den 3 Oétober, Min obfervation vat'

ock denna gången fä fåker, fom med et fädanc

Inilrument kan våntas.

Den 27 December famma åi*, kl. 7. 2pm*
41 r. obfervcrades vid Cap Månens Södra brädds

dillance ifrån Zenit 4Pgr. tim. 301. Samma brådd
var då ögr. i6m. f6,8C nordligare i Declination

ån Stjernaii y Taiiri, hvartil bor låggas o,7f. for

Refraftioncn , dä iitta Declinatioiis fkillnadeii

blir i6m. f7,ff.

Dcnrie afton var ej nog klart hår i Stock*
holm, och jag fruktade det flculle fnart aldeles

mulna, hvilket ock fKedde. Dårfore utan at af-

bida y Tauri, fom kom två timar lenare til Me-
ridianen, ån Månen, tog jng den nårmafte Stjer^

na, fom var i Månens parallel, nemligen o A*
rietis
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rietis. Kl. 7, 31m* iff. hvilkct efter Cips tid år

kL 7. 35m. 40C var Manens lodre brådd ogr. 2.4m.

49,4f. lydiigarc i Declination, år Stjernaii o A-
rietis 5 hvartil bora läggas OjST. for Refraétionen»

Af andra federmera gjorda obfervationer har jag

funnit, at y y var 4fm. 3,ff. nordligare i Declina-

tion ån oV 5 dertore var Declinations fkiinadcn,

emellan Mån-brådden och y y vid ohfervations

momentet hår i Stockholm, igr, pm. fz^9^\ mm
l*educerad til famma tids -moment 3 fom Caps ob-

fervationen, igr. lom, 33,7^ Mån- bräddens di-*

ilance ifrån Zenit var hår 4j*gr. 3 im* s^C

Emedan altfå Månens brådd i fa^nma ögna*-

blek fyntes vid Gap ogr, i<5m f75fC nordligare,

men i Stockholm igr. lom. 33,7f. Tydligare ån eä
och famma Stjerna j iå iitvifar tumman igr, zim^
^i^ti, parallax- vinkeln SMCy efter den dagens

obfervationer. Dåraf upkommer Parallaxis hori-

xontalis i Stockholm ogr. spm. 43,4f. men under
JEqvator ogr. 5pm. f7,4f. fom år 2p,ff ftorre, ån
uträkningen efter Halleys Taflor for denna
gången gifver* Månens diltance ifrån Jordens
medel-punél: var nu, til följe af obiervationerna,

3 88
1
f0640 Toifes, eller 5/3 34f Jordens halfva-

Diametrar.

Emedan Manen vat foga mer ån half, och
i fynnerhet uti dels oira brådd mycket fattades,

kunde jag ej obfervera defs Diameter, utan anta-

ger den utur Halleys Taflor, fom i det målet

merendels tråffii in, for ogr 32,m, 43f» Altfä för-

höll fig Parallaxis horizontaiis til Diametern, fa-

fom 10000 til 5'4f<S5 hvilket år iitllaget af den-

na dagens obfervationer;, fom inllåmmer närmare

med
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med de förra obfervationema ^ ån jag, i anfeenda

til luftens befkaffenhet , Ijelf väntade»

Den 5c Januarii ijfi^ kl. 12,. im^ lyC. obfer*

vcrades hår Manens Norra brådd ogr. 48m. 4C58C
Tydligare i Declination, ån Stjernantfs Cancn5 bvar-

til bor låggas 1,4^ for Retraäionen. Min - bråd-

densvdillance ifrån Zenit var 47gr, i6m.

Samnrrt natt, då klockan i Cap Var ri. rm;
38f. ochaltfå i Stockholm kl. 12,. om. ijf. va^

Mån-brådden dar ogr. 44m. 45C nordlignre än
fanima Srjerna, Når dertil läggas i,fr. for Re*
fraäionen, men 14!*. afdragns for Manens vår-

keliga Declinations ändring på den tid af im,
;i4f. fom gick förbi emellan bade obfervations

momenterna ; finnes den roducerade Declina-

tions fivillnaden i Cap, ogr. 44m. 33,fC ochvin*
kelen SMC igr. 27m. if57f. Mån -bräddens di-

llance ifrån Caps Zenit. var 47 gr. 27m. 5 Hat
af finnes genom uträkning Parailaxis Horizontalis

under Stockholms paraliel, ogr. fpm, 3o,8f. men
under ^quator ogr. <;9m. 44,8f. fom år 2^,3^
Hor^e ån Hållets Taflor den gången gifva»

Månens diftance ifrån Jordens Medelpancl var^

efter obfervationerna
, 188795350 Toifes ellet

5-7, 5-41 Jord - iE.quatorens haUva Diametrar.

Jäg oblerverade Månens verticala Diametéi?»

3201. f8f. hvartil lågges i Secund for bräddarnas

refra6tions fkillnad , men 23C afdragas forderas

Parallax-fkillnad, då rätta diametern blifver 52m*

36C Altfå forhoU fig nu Månens Parallaxis til deft

Diameter, iålom icooo til f4f6^ hvilket år re*

fuUatct at denna dagens obfervationer» Efter ut*
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rakning , hade Diametern bordt vara et par Se-
cunder llorre, hvilkec jag ej olikar, och dä blif-

ver förhållandet fåfom 10000 til f^6z.

Obfervationen tyckes på min fida vara en af

de bålla jag gjordt; men Herr De la Caille var

ej aldeles nogd med fin, och flera omflåndighctei-

röja dervid et fel af några fä Secunder.

Foregående fem par Correfpondenta obfer-

vationer fammanftåmma deruti , atHALLEY
gjordt Månens Parallaxis vid^ pafs en half minut
for litens men Cassini deremot nåflan åfven

fä mycket ior flor. Jag fager, vid pafs : ty ut-

flagen af obfervationerna fkilja fins imelian på
några Secunder, hvilkct ej år underligt. Den
Franfke Aflronomen, ehuru forfedd med utval-

da Inftrumenter, och fjelf en af de fkickeligafle

Obfervatorer i vår tid, utgifver likväl icke defTa

flags obiervationer for fåkra närmare, ån på f til

8 Secunder : ån mindre kunde jag med et fä

iimpelt redfkap, fom en Micrometer, ehuru god
i fitt flag, gora mig hopp om florrc noghet, i

fynnerhet når det kommer an pä Månen, hvars

brådd år fä fvår at råka, for det falfka ikenet fkul,

fom omgifver honom.

Efter medium af alla fem obfervations paren,

fkuUe Månens Horizontal- Parallaxis under JE-
quator aitid vara florre ån Halleys Taflor

gifva : men emedan utflaget af obfervationerna den

iz Maji i7f I, mUl fkiljer fig ifrån de andra > far

jag ny anledning at mifstånka min obfervation den
gängen, for felaktighet på 10 eller 12 Secunder^

Jag utefluter det derfore, och dä fiijiocs Paralla*
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5tis 5 efter medium af de andra fyra obfervfitions

paren, 50,7f, ftorre under y^^.quator, äa Halley
fupponerat, hvilket jag förmodar Idrer ej gä längt

ifrån fanningen» i\'år n^.an iäledes vet 3 huru Hor
Horizontai Parallaxls år under .^quator^ år late

at fiiwa den til hvar och en annan gifven ort :

ty i famraa Manens diilance ifra^i Jorden, ar

Parallaxis i det forhållande mindre under en an-*

nan orts, g. under 5tockholms Pol - hogd
5

ån under iEqvator; fom Jordens Radius til fam-

ma ort, i anledning af Jordens figur, år min-
dre ån Radius >^qvatoris. I följe håraf, år Ho-
rizontal - Parallaxis under Stockholms Parallel aU
tid vid pafs i4f. och under Polerna 2of. mindre j

än under iCqvator.

Forhållandet imellan Manens Parallaxis och
defs Diameter 5 hvilket jag fagt vara det, fom
egente ligen fokcs genom dcfh obfervationer, fin^

nes genom inedium af alla fem obfervationerna
vara låiom 10000 til f4475 men af de fyra fenarcj

fåfom 10000 til ^4f 3 : hvilka tal ock vifa för-

hållandet imellan Jordens och Månens Diametrar*
Halley har antagit det fom loöoo til ffoo.

At alla 5 fom i Europa gjordt Correfponden-
ta obfervationer pä Manen, emot dem Herr De
LA Caillé anftält i Africa^ har ingen härtils^

lä vida jag fpordt, utgifvit (ina obfervationer och
uträkningar dårofvcr, mer ån Franlke Aftronomett
Herr De la Lande, fora af Kongl. Franfta Ve*
tenfkaps Academicn blef affårdad til Berlin med
iortråffeliga Inftrumenter, at dår^ fåfom på en til

Capifka Meridianen närmare belägen och nord-
ligare ort 3 ån Paris ^ göra fina obfervationer.

G a Me-
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Medium af de 8 Correfpondenta han fatt
,
gifver

Manens Parallaxis under ^qvator 3^^6(> ftorre,

ån de ofta åberopade Ta£or utfåtta (Z), hvilket

^tflag ganfka nåra inftåmiiier med mitt , och fä-

ledes däraf bekräftas. Altfä tjckes den angeläg-

na och fä långe obeftåmda Manens Parallaxis va-

ra omlider afgjord, eiler atminftone bringad ifrån

några oeh 6o til allenaft f eller hogft lO fecun-

ders Gvifthet , hvilket ej år mgon ringa förbät-

tring pä Månens Theorie.

Den ånnu åter flående ovifsheten hårrorer dels

af obfervationernas fmä felaktigheter , och kan
håfvas 5 då iSera Aftronomers vid detta tilfålle

gjorde obfervationer jämföras ; dels ock af den
lilla ånnu oafgjorda fl^iljaktigheten angående Jor-
dens fkapnad och råtta forhållandet af defs Diame-
trar. Ehurudant detta forhållande framdeles mä
befinnas, kunna foregående obfervationer nyttjasj

at taga rått pä Mänens Parallaxis.

PEHR WARGENTIN.

Ron om barnträdet och ytan t TalU
och Furu- trän

^

Ingifvit af

CARL FR. NORDENSCHÖLD,

Når jag for några år fedan kom at låfa uti

uti Herr Archiaterns och Riddarens Lin-
N^i Skånfka Refa Pag. 14. hvareil Han

uti

(/) Memoirei de P Jcad, R, des Siisncss^ IJS^*
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uti Beflvrifningen om Tallarnas kårna och yta (lu-

tar med delTe orden: Jag har ej ännu hört någon

y

fom kunnat^ uplofa orfaken til deffe hvita ringars ftor^

re eller mindre antal ^ eller burukdes kärnan intager

efterhand ytan
;
tog jag mig daraf anledning, at

medelfl: Ron utforika orfaken til den inra delen

af Tall- och Furutrådet, fom kallas kårna, ock
mårkeligen fkiljer fig ifrän ytan, fä val til färg,

j

iom til faf- ringarnas ftorre tjocklek , och flere

: egenfkaper.

;
Til den ändan gick jag til en fkogsbacka,

hvareft fmårre och ftorre Tallar vaxte,, dels tått

vid hvarandra, dels glefl: och åfvenvål enfamnia

eller långt ifrån hvarandra. De hade våxt i if.

20 och flere år, famt under den tiden gjordt två

til tre qvarters (kött hvart år. Nedanför hvarde-

ra årets (kött hade famma trån 4, 5- til 6 q viftar

på et ftålle vid hvarandra växande rundt amkring
llammen. Jag lät nedhugga ätfkillige af defte

trån, och underfokte noga, få val huru djupt in

uti trädet hvarje ars qviftar hade begynt at våxa ,

fom ock, huru opningarna efter de forfta årens

qviftar, hvilka fortorrkat och afFallit, federmera

af de fenare årens tilta^ande våxt ofvertåkte blif-

vit, fä at trädet utanpå var med en Oåc bark 6f-

verdragit, där qviftarna förut hade vuxit, med
mera, fom til uplysning vid denne underfokningen
tjena kunde.

Dar fom nu en myckenhet unga trån ftodo

tått vid hvarandra, befans, at f, 6 och flere års

qviftar voro, formodeligcn igenom brift pä Sol^

fri lutt och tilråckelig näring for tätheten (kul

5

nedantil bärttorkade, och at lika mänga af de in-»

G 3 ner-
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nerfta faf-ringar voro til kärntråd forvandkdejhvil*

ket nogfarnt, fä väi genom den gula fårgen, fom
igenom ringarnas ilorre tjocklek kunde med ogo-
ntn fkiljas ifnin ytan, fom tvärtom bcftod af bä*

do fmalare och til färgen blekare faf-ringar.

HTarcfl: dcile trån ftodo tåtaft tiihopa, hade

de likfotri tåflat med hvarandrag at, til friare lufts

erhållande
5

livjuta up i hogden
,

hvarigenoni pä
dem långt fiere ars qviilar hade niaft fortorrka,

ån på andre trån, fom iiodo glefarej och ifamma
proportion befans uti de förra mem kärntråd och
mindre yt^i, ån uti de fenare, fvarande helt noga
til defs ringars antal 3 emot lika mänga års fortorr-^

kade qviftar,

Dåraf fåg man ock tydeligen, at igenom
hvardera arets gröna qviftar den faft mafte circu*

lera, och fåledes åfvenvål til en del utduiifta,

fom 1 den därtil horande faf- ringen ftiger up och
faller ned, alt efter vårmans grader, emedan deii

icke tyckes kunna , igenom de härda och imel*

lan hvar faf-ring befintclige afdelningar eller mel-
lanväggar, pä hdorna trånga fig utur den ena faf-

ringen uti den andra, utan mäile igenom motfva-

rande års gröna qviftar med den yttre luften un-
derhälla defs circulation, utdunftning, med mera,

At ånnu nogare utröna detta, blefvo atflcil-

lige trån klufne , dä det fullkomligen kunde fkon-

jas, at hvart Irs qviftar ftråkte fig inuti trädet,

och hade tagit deras begynnelfe uti de motfvarau'

de års faf-ringar, hvilka ifrån lika tid tilbaka med
dem vuxit. Och hvarcft up uti Kronan någon
Itorre qvift fans 3 fom i flere ar bibehäUit fig vä-

xande
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jtandcoch gron, famt i proportion tiltagit i långd,

och jåmvål uti några ar nårmaftvid ftammen bart-

kaftat en del af defs fortorrkade ars-fkott, hvarige-

nom ockFä uti berörde qvift lika mänga faf- ringar

til kärntråd fig förvandlat, fom alt noga igenom
klyfning blef under(okt> dar befans ock, at en lä-

dan ftorre qvift hade inuti ftammen, innom de
ytterfta ringar, få djupt tagit fin början, foni

juft til deras antal fvarade emot qviltens älder.

Håraf fer man fåledes orfaken til mer eller

mindre qviftigatimmerftockar, balkar och bräder,

fom varda huggne eller fagade af et Furutråd j ty

dar fom några ftoraqviilar nedre pä ftammen kun-
nat långe våxaoch hälla fig gröna, ehuru de om-
fider, for trädets tiltagande i hogd och ålder, haf-

va mäft fortorrkas och affalla, dä ytterfta laf-rin-

ringarna med barken vuxit ofver dem, fom gjordt

trädet utanpå flått j dar finnes ock vid trädets 6p-
nande och afbilande, lådane tortorrkade qviftrot-

ter, fittande in uti trädet qvare och ofvervux-
ne, famt blifva då fynlige, faftän trädet utanpå
vore aldeles flått, och utan någon qvift på all den
långd , fom til något timmer, balk eller fäg-

liock afhuggen är.

Af detta fynes följa: at enar faftens circule-

rande och utdunftning, medelft qviftarnas fortorr-

kande uphorer, måfte bemålte fift ftanna uti mot-
fvarande faf-ringar qvar, och blifva hårdnad, famt

utvidga dem något mer ån yt-ringarna, uti hvilka

faften får fritt dunfta ut, igenom deras motfva-

rande års gröna qviftar^ Derfore äro kärntrådets

ringar gemenligen något tjockare, an ytans. Den
hårdnade laften gor ock kårnträdet tätare ån yt-



^4 575^. Api% Maj. Jun.^

trådet, hvilket lenare foljakteligen fuper vattnet

uti Ug 3 och fortare ruttnar ån det förra.
'

På de fkogrikafte orter i Finland brukar All-

mogen , utaf flora kärnfulla Furu-trån, at endaft

jnedcift klyfvande gora fig bräder til taks tackan^ >
.

de 5 utan at gora dem flåta eller pä något fått ro*

Ta dem vidare med yxe eller bi!a^ ehuru ojånina
1

de vid klyfningen blifvit. Och år igenom forfa-

reAheten bekant, at et iSdant tak mycket längre

tid Mr emot rota , In det båfia och flåtafte bråd-

fak 5 hjti-ilket fyaes härröra dåraf5 at rågn-vattnet

icke kantringa fig in uii et fådant bråde, Tom
uti kiyfnmgen, i fynnerhet af råtklufna mogna
trän, noga folgt efter faf-ringarna och deras ådror

eller melian-våggar*
|

Når man har ladan {kog , dår Tallarna begyn- i

na hel tått at våxag och med många års fortorka-
[

de q viftar (liga til anfeniig hogd , ehuru de efter-

hand tränga ut hvarandra, til defs de fä et propor-

tionerat afllånd imellan fig, at kunna växa Hora
til tjocka timmerftockar och Mafte-trån, alt ef-

ter hvarje orts jordmon j dår far man ock med
tiden den båfta Furu - ftog. Bräder, fom dårat"

fågas, blifva kärnfulla och minfl: qvidiga, i fyn-

nerhet de fom fås af trädet nårmaft intil ytan^

hvarintil qvi Ilarnas in uti trädet lemnade rötter

icke ilråcka fig, emedan de hafva förut afTallit,

och med många års faf-ringar ofvervuxit.

Utaf hvad hirofvanfore anmärkt blifvit, torda

3^an kunna taga någon anlednuig til Furufkogarnas
fkotfei och båttre vardande : ty om man igenom
utgalriog icke for bittida gor tråden gleft växande,

innan
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innan de i det narmaftc fä deras fulla hogd, ma-
He dårafblifva kärnfullare trån, iom fcdermera,

når de tU ftorfta delen uttrångt hvarandra, til an-

fenlig tjocklek kunna våxa, utan at hafva knapt
fingers tjock yta» Om man ock litet ville under-
hjelpa detta, medelft de nederfta gröna qviilar-

nas forfiktiga affkårande efterhand , och lemnade
dlenaft en tilräckelig krona ofverll

, på farama
fått, fom Naturen gordet, dar fom alla fordelar

for en lådan hogtvåxande Furufkog {ammanftåm-
maj tyckes följa, at man vunne båttre och med
llorfta mojeliga kärna forfedda Furu- trän. De
IkuUc ock dä bUfva minft qviftiga muti, hvilkec

icke eller vore, en ringa formon. Äfven fom tvårt

om,hvareflTall-ellerFuru-trån mycket gleft och
uti fri luft få upvåxa, i fynnerhet uti en fet jord,

och fåledes intet, eller mycket litet komma at

ifrån fig käfta de nederfta qviftairna, utan behålla

ftorfta delen til vida och ftora kronor, dår kom-
ma de ock at beftä måft af bara yta och ganfka
liten kårna 5 hviiket trå- flag, då det til tak eller

vaggar uti byggnader användes, låtteligen fuper
vattnet uti fig, och därigenom innom kärt tid

forrutnar,

Alla traflag , fom hafva imellan hvarje års

faf- ringar iå täta och hårda mellan-våggar, at icke

något vatten utur den ena ringen låtteligen kaa
tränga fig, in uti den andra, och därjemte hafva

en hårdnad faft, fom gor trädet tätare j de låra

ock båftftå emot rota, hvaruti Eken tyckes of-

yergä alla andra i Sverige växande träflag.

Men fom näft Eken, vår Furu år et fortråf-

feliga nyttigt llags tråd, hviiket vi aldraminft kun-
G f ne
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ne iimbåra, tyckes det fortjena at blifva pa alt up-
tänkeligt fåttvårdadt, och til ftorre varaktighet

igenom kårnfullare trå förbättrat, hvartii af före-

gående Ron någon tjeniig anledning torde kunna
erhållas, och det Allmannas formen och nytta

därigenom forkafras.

Upl, d. 3. jun.

Om Blöd^Iglars n^tta uti Median.
Af

NILS GISLER..

§. I.

glar, fom uti de Naturkunnigas Syflemer rak-

näs til Reptilia , åroaflänga, led-lofa, half-

runda, eller platt - breda vatten - matkar j

mcå täta, fina tvar- linier j rund och något ut-

vidgadt munj famt ån vidare utrundad ånd-klack.

Til fin profapia åro iglar narmafl: med Fa--

fciola fammanftålde , och tyckas de gamla, fåfom
BoNANus i lin Hiåoria Conchyliorum, ej iä illa

tråfEir,^ at han ock räknat dem i någon forvanfkap

eller likhet med Limaces : det viies dårat, at de
bågge äro hisrmapnroditer : at de fålta fig och
krypa pa lika fatt vid hvarjehanda fafla kroppar:

fit bågge vifa nålran dc tydligaite fpecimina vid

jina inälfvor af vafis la^teis^ lamt at i följe håraf

Iglarnas parnings- fått närmare och vidare larcr

kunna förklaras, fedan man vet, at Limaces altid

fåfta
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fåfta (]g med fina organis generationis tilfammans,

det jag ijclf fedt i Carlbergs Kongl. Trägård på
Cochlea^omat. Edulis, h vilken hade fina tung-
lika membra gcnitalia växelvis tiifammans med en
annan, når jag drog dem fran hvarandra, och lä-

go ofver runda hol i jorden, dar deras agg voro
forvarade, pä lika fått fom horn-fimpan, hvilken
åtven ligger ofver fina agg uti runda hol i leret

pä hafs- grunden»

I följe af denna Iglarnas flågtfkap, ler man,
at de ej bora mifstånkas for någon giftighet, fom
af mänga hårtils blifvit trodt. Jag kan forfåkra,

at hos dem ej finnes mera gift, ån vid et oftyl-

digt kopp-jårn eller lancette, iom likväl mer och
oftare fororlaka tilfalligt vis fkada, ån nägonfia

Iglar det mårkas gora, hvilka likvifst alla genom
tilråckelig kunfkap och forfigtig ofning utan fruk*-

tan och olågenhet kunna nyttjas»

§. 2.

Charaéler fpccificus af de råtta , brukliga

Iglar i Medicin, år följande :

I. Hiruäo meäicinalh^ depreffa^ cinéreomgra^

linels o6io dorfalibus fia^uis^ fubtus flarn -vamgAta.

Kongl. Vetenfk. Ac. Handl. 17575 P* 308- jop.

De ljusgräa, gulrandiga åro de båda 5 åfven

åro mörkgråa och fvarta goda, allenaft de åro med
8 gula rånder, famt fvarta prickar efter famma
ränder. Detta fpccies igenkånnes låtteligen frän

de fvarta Haft - Iglarne, emedan de fimma hel

tunna och utbredda med häftigare rorelfe i länga

ftråck långs vatten -brynet, hvilket de fom oftaft
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vidröra y men de fvarta Hå (I- Iglarna, fom utgöra

det 2:dra fpecics^åro runde, och (lingra (ig allenaft

ct litet ftycke fnedc up och ned i vattnet.

Spec. 2. Hirudo^ fangvifuga deprejjtnfcula (yel

potius rotunda) nigra^ margine fuhtmque flavo not

ta: Håft-Iglar, ibid. p.

Denna fort Iglar brukas ej af Norrlänningar
annars, ån i nödfall och brift pä de rätta, då de
med en träd ombinda andan, når blodfugaren bör-

jar utfläppa blodet vid andra andan; hvilkcn fak

annars hjelpes med het aOca, ftottialt, en hvafs

flicka, eller litet utur en brinnande tobaks -pipa
nedflåppt, il glömmer han fnart fm fyfla, DelTe
bita ej , om de ftätt ofver en dag uti någon flafka

influtne ; dårfore bora de brukas y få fnart de åro

frän fit hemvift uphämtade.

§. 3»

Båfla tiden at ioka I^lar, år, da Fi (kärna leka

uti forita var - vårmen , da deffe åfven fvårma fom
måft:. Äfvenfä ofta ilark fommar- hetta, iiingt,

ciler fakta Sunnan år i Junii och Julii månader 5

i fynnerhet de tider i månaden , fom Ivara emot
de tider dä ftarka^ile Fifke- lekarna gingo for fig

af vårens början : pä hvilka tider de, åfven fom
Fiflcen, hålft taga bete, 1 kuligt vader, famt N,
ISl W, eller annan ilark kall blåiljfokasdc fåfängt*,

Såkrafte medlet at fa rått på deffa kråk, ar at med
ct långt, hvitt fpo gå efter ftranden , virfla och
rora i botnen och dy-braddarna under det man går

ct ftycke fram efter landet, dä man fnart vänder

om och fer efter hvareil de framfimma, dä dc

Bpkaftas beqvämligen pä landet med fpoet, fom
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ftickes tvårs och midt under Iglen, De ftållen,

dar kläder tvättas , eller dar man annars otta rorer

vattnet -r flranden , och hålft om på deffe ^Hål-

len en hvit duk utbredes i vattnet och därofver

nedkalhs något lefrad blod, lä famlas de fnart

tilråckcligen^

§• 4.

Uti dyaktige och fumpige kärnar och fml
Sioar när intil ädalarna och varmare lands-bygden,

finnas de åkta och gul- randige Iglar, tillika med
de fvarta» Men långrc utåt kallare Skogs- tra6ter5

fås endaft de fvarta Häll:- Jglar, hel fpmkota och
magra» Ju fetare jordmon och varmare belägenhet

Sjöarna aga
5
ju frodigare Iglar finnas der, I dem

fom åro mera Fifk-rike, fås ej få dugliga och
benägne at luga, fom uti FiCk-lofe. En del vat-

ten äro kände fynnerligen for fina tjanftfärdiga

Iglar, dar de blifvit vande at bita de fjuka, hvar-»

de äfven fnarare infinna fig vid minfta palkan*

de i vattnet.

At defie kråk väl kunna fe på långt hållbar in-

gen tvifvel ; men om de ock fä 1 åkert hora, kan ej

lä vifst lågas. Man vii (luta om deras horfel deraf,

at fä fnart man pafkar i vattnet, eller man fätter

lig vid flranden och flår litet i vattnet och fmat*

tar med tungan , famt ropar dem fram, fä famlas

de flraxt til ilället, at bjuda ut fin tjenft. Men
deras tjånilfårdighét torde fororfakas däraf, at

hela folkhopar komma dit fom tidaft at låta aftap-

pa bloden, dä Iglarna blifvit iä mycket mera blod*

torftige och vane, at vid minila rorelfe franifläl*

k fig. Vidfteppelig vana^ ej mindre trägen ån.

Blod-
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Blod-Iglen, har åftadkommit den nödvändiga k*
gen, at alla Iglar, la fnart de gjordt tjenft, var-

da upbråndes hvaraf (ker, at de måft dugeliga

Iglar utodas pä kärt tid , hvilka annars biefvo de
tjeniigaile for en annan gäng^ om de flåptes til

fit hemvift.

Når de låtas uti langhalfiga vatten-bouteiler,

dir de ilippa tii at bruka bagge fina ändars ftyrka^

fä upftjuta de fnart den flarkafte kork och refa

fin våg j derfore är båll och {akraft, at binda en

lladig och med Hopp^näl genom dungen fkinlapp

for öppningen i en flor fla(fca, fom i någon dam
nedfänkes, fä kunna de altjåmt behållas muntre
och diigclige til nödiga beho£ De fom blifvit

nyttjade, bora uti en (årfkildt flafka pä lika fått

forvaras, til defs de åro ui-tomde och beqvåmlige
for nytt bruk, i tall man ej har tjenlig dam, el-

ler deras hemvift få når, at de kunna til fin le-

dighet tilbaka låtas, fom vore fördelaktiga^ for

framtiden.

§. 6.

Nyfs uphamtade Iglar bita aldrafnaraft j men
de fom (tätt någon längre tid inftångde i tränga-

och hårdt kärkade vatten-flalkor up i luften, cU
ler man låter dem uti varmare, eller kallare fram*

mande vatten, när de Ikola brukas 5 fä blifva de
nog tröge, (ä at niati mafte truga och reta dem
til at gora tjenft, fom fker falunda : at man
fmorjer litet blod, vatten, mjölk, eller tuggat
focker pä flället, och håller Iglen vid florre än-

dan med en klut, eller i et lagom glas -ror, liten

flaika eller glasburk til den pund: fom åftundaSj

dä Igehi altid utbreder och fäiter fin fmala ånda

vid
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vid huden, fom under och vid det famma fma-
ningom ryckes och dragés litet, få biter den fig

ån båttreiaft, til defs den omGder, lom en broms,
fticker til, då han redan har altVare nt fitta qvar.

Sedan de fåftat fig, bora de ej oroas, ej eller de
llore fitta hängande med fin tyngd, hvaraf de i

otid fläppa fig, famt kunna åfven dä lättare ficada

eller rifva de af Igelens mun ihåftade delar. Så
fnart den på en liten ftund druckit fig tjock fom
et ordinairt finger, flåppcr den fig lått ai fig fjelf.

Holet efter det bitna Itållet år altid tre-kantigt i

huden, hvarutur man efter omllåndigheterna lå-

ter bloden afrinna , och tvåttar iHllet med falt

vatten, å-ttika, vin eller brånvin, lamt med en
dåruti indoppad klut ombinder lika fom åderllag,

få påkommer aldrig någon olågenhet dercfccr.

Skulle denn-i aktfamhet fodummas, fä upftigeu

ibland, faft fållan, en liten puft, fom kan gä i bul-

ning, hvilket forekommes med en lapp af mi-
rakel- pläiler.

§. 7-

. Norrlånningarne hafvai forna tider långt me-
ra brukat Igel-curen, fom nu börjar komma utur

modet, dels genom mindre tilgäng på Iglar, dels

genom okunnoghet, dels genom en ringa vinning,

Tom gjordt kopp-kåringars tjenft mera begärlig.

Jag torde få anföra några prof af den veten-

ikap och ofning de ånnu hafva i behåll, iamt for

vidare upmuntran tillägga ånnu högre anledningar

af de bålta Obfervatores, fom tjena til ytterliga-

re uplysning och nytta for denna Medicins tilvåxt

och forivofring.

Det
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Det år hår allmänt kunnigt ^ at IgUrs nyt*

tjande år lindrigare, fåkrare och til flerc caliis

lämpelig, ån koppning. De flåfte faflna fä lin*

drigc, at man ej vetat det blodfugaren fattat i

huden 5 forr ån man fatt fe at han redan tjocknat.

Defsutan märkes aldrig efter Iglar^ at de fugna

ilållcn fordra iå nödvändigt och fä ofta förnyande

af curen, fom koppade ilållen det finnas gora.

IngafynnerHga cauteler tager Norrlånningeti

i akt utan de låtta Igiar pä alla ftållen ofver hela

kroppen, der de fjeifve vilja foka fig rum.

De finna dem tjenlige i alla ijukdomar och
krampor 5 fom fororlakas af fordårfvad fkarp och.

faltaktig blod^ i fynnerhet uti alla fcorbutifka pas-

fioner och deras medfolgderj fäfom Rofen, gikt,

eller fä kallad rånfell och torrvårk , alla oläkeli-

ga rot-fär och rutna ben^ åtfär eller kräfta, ja

ock venerilka fär^ Den regeln hälla de dock vid

namde ivärigheter , at tilråckelig myckenhet af

Iglar bor nyttjas, Inda til 30 (tycken: at de ej

gerna flåppa dem for nåra in til faren pä mycket
inflammerad och tunn hud } ej eller pä någon,

llorre åder. Når Iglen tvingas emot fin vilja , at

lipga pä ilållen med fvär vårk och fbark hetta, fä

haller den fig hel orolig och ftelnar aldelcs innom
par minuter. I rygg-hufvud-länd- och hoft-vårk,

iamt i arm -och ben-vårk, appliceras Iglarnanår-

mait til och ofver dår varken maft aggar. Emot
elak fkabb och kläda^ fattas de pa de lemmar, fom
måft åro angrepne. Uti fvar tandvärk tillåta de

Iglar, at bita fig faft vid tand-kottet j under tun*

gan, iamt utanpå kåkarna,

Ej
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Ej fållan fes (a ofverdådige ^ lom ^åtta benen
iied i vattnet och låta (å mänga Igkr fom vilja^

fatta figj-hvaraf blodet fä aftappa^, at de falla i

fvimning och vanmagtighet, fä ät de med moda
ilåpas hem : men de frålfas ock derigenom från

olåkeliga ros-paflioncr i benen»

Ai- att detta fes, a: de^enom llnglig férfa-

renhet ront och lårdt, det fa Iglar allenalt fvära*

mc reta fjukdomen > men tilråckelig mycken*
het förekommer närmare dc fvärigheter, iom tii*

ilota af ofverflodiga och orena vätfkors väiafam*

mare trångande til de retade opningar*

En förnuftig Medicus lårer ock hårvid tiUagÄ

Ea
den aktfamhetj at kroppens våtfkor til fin be-

:affenbet och myckenhet fä andras och beredas,

at en fådan topifk cur med ttcrre fåkerhet kan
.nyctjas» • Sådan cautel har äfven Herr Pringles
förordat , når hän beronlmer Igtars forinon brede^
vid yttre .eller mindre ögon - viiikeien uti ivara

'Epidemifka öphtalmier j at han förut befordrat

"nödiga evaCuationer, brukat Febcrdåmpande me-
del, Spanfka flugor bak i nacken ^ och Iglar deir-

efter , fom fullkomnat cureli»

Når detta i akttages ^ tviflas ej, ät de ju ef-

ter Heisters rad kunna appliceras med lika for^

del pä caruncula lacrymalis) når den fnimpof^r i

Aora ögon vinkelen j åfven uti andra ogon-in«
flammationer»

Midt ofver, der tunn^ glånfande, Irtflämrtiérad

och imperfpirabél hud år^ bora de ej fattas i i fyn^

nerhet undvikes rundt omkring fmalbenets dit

de benågnafte ftållen annars årp for clakä ros-lår,

. H En
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En Pråftman om fo år, plågad af tjocka ben

med vattenaktig fvullnad, brukade ärligen Iglar

längs ned efter bakre delen af benen, famt närmad
in cii tjockare huden rundtorn fot-folanjoch (lapp

därigenom hela 6 månaderna hvar gång. En annan

om 40 år, hade iVår värk anda in i ben-piporna ef-

ter en längfam frofs feber, hvaremot han brukat

brunn i 3 fomrar, decoå:er, Eleélricitet 5 men tätt

deraf lindring allenad kärt tid; men fedan if
Iglar blefvo nyttjade, har han fiuppit värken hela

licf. En podagrifk man hade ganlka tunn hud

på benen, jämte hetfiga vattu- blåfor 5 fom jämte

podagcr- värken fom oftall plågade honom : han

brukade Iglar nedan fot-knylarna och pä tåarna,

och (lapp altid denna fvärighet efter hvar gång
hela 6 månaderna»

Uti ändetarmens och modrens nederfall, gif-

vas hår ock flera exempel pä dem fom blifvit

hulpne af Iglar»

Man vet hu^^u fvårligen den torra (kabben

med fmä roda prickar och utflagne gryn, fyllde

med acarisj elleträf-ormar ofver an fiktet , armar
och händer, ftå at utrota, famt huru fkabben, i fall

det ej torekommcs, omfider fånker (ig ned i fin-

ger-naglarna, hvaraf de forft hvittia och federme-

ra förvandlas i tjocka och fullkomliga kart-naglar,

hvaraf orflikcn til lådana otäcka naglars genera*

tion äfven til en del kan forftås, famt hvarfore dc
finnas bcfmitteligc : aflikaorfak och omftåndig-

heter äro florf och kart- naglar ofta med hvaran-
nan foljaktige och fmittande. Men denna torr-

Itabb, äfven fom andra forter med fmå får och
våtfkigautflagjhjelpas hår i landet altid läkert ge-

nom
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nom Iglar. Äfven afhjclpas finnar i anfiktet, når

Iglar lått^s efter hårgården och cxmkring pannan.

Man vet ock huru våra ftorfla .Vledici^ ej

utan grund högt påyrkat nödvändigheten och for-

mon at de evacuationer, fom kunna anllållas når-

maft ytterfta början, hvareil pulsådror och ådror

göra fin omväxling, eller hafva fina hogila fun-

ftioner^ dcrfore når det hår ankommer pS blodets

eller andra fereufa, faltaktiga och (karpa våtfkors

uttömmande, lårer ej behändigare medel kunna
brukas ån Iglar, hvilka äfven kunna appliceras ut

efter både fingrar och tåer, Monne icke håraf åf-

ven finnes grunden , hvarforc Norrlänningar uti

fvar inrotad reumatifk arm-värk altid finna fåkra-

fte hjelpen af Igjar ?

§. 8.

Utom det at Iglar i almlnhet tjena for blo-

dets nödvändiga aftappande, i Hållet For koppning
och åderlåtning, iä hafva de ock vid mänga cafus

framfor defla medel fynnerligt forträde: fäfom

Emot gamla oboteliga flackar j)å anfiktet, på
hvilket 10 Iglar i fånder 4 gånger a rad brukades

af Zacut. Lufir. Med. Princ. Hift. 4. obC3.

Uti hufvud ' raferi ^ Phrenitide, af forftoppad

qvinno-tid, hvarett åderlåtning vid hålen, kopp-
ning på benet farot fatet, Iglar på gyllen-ädren,

ingen ting uträttade 5 men 4 Iglar fute immcdia-
te vid uterum

,
gåfvo patienten ymnig blod - flod

med ijukdomens lindring. Likaledes på detta

fått aplicerade emot fallande fot af barn-flodens

förhoppning, Zacut, obf. V, & libr. i. prax,

admir. obferv. zi,

U z Uti
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Uti Revmatifk huf'vaivärk bakom öronen, ellcc

innom näsborrarna. Foreft. libr. 9^ obf, V<» & LX»
Uti oliéeHg ttnmnge-*uaf\y berömmer Zacut

Lufit. dem fom de kraftigafte.

Alex AND. Benedict. vitnar, at de fvin*

dil^ bakom öronen varit kraftige.

Amatus Lusitanus fager, at han lifat en
melancholilk man om 35 år med i:ne Iglar fatcc

vid åol-gängen. Samt at han en lika värkan at

famma medel funnit hos en 40 ars man och qvin-

na, efter många forgåfves brukade medels hvilkett

fak Senertus ån ytterligare itadfäfter^

Fabr. Hilbanu^ vifar^ at han hulpit en 70

ars man, fom hade tilfluten gyllcnåder, hvaraf

han fallit forft i fvindel, och fedan i högra fidans

lamhet, med Iglar fållade vid anum.

Zacut. libr» u obf» 47. förekom tungans
upfvållande med Iglar.

Bruele rader at bruka dem emot (lag pa
bals-adrarna. Fontanus vil, at de då fkola fåftas

på tinningarna och bakom öronen. Bagge torde

hafva rått»

Uti Ophthalmie uphojer HöLLERitrs oeli

FoREstus deras bruk fram i pannan.

Uti Revmatifk tandvärk på tandgården, be-
fåfter Par^us med (in forlarenhet deras nytta.

Omkring hals-kortlar eller ftrumas. Auft.ad»
dit. ad brev, Arnold. Villanor. lib. ti. c. 4,

Vid angina & Cjmanche, hals-(]uka : Brue^
LE, ZaCUTUS.

Uti blod- fpyning, haemoptyfi, i fynnerhct af
hämmad gyllen -äder,

Äf-
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Äfven finnas de förträfflige emot bård mjåltej

vid ftolgången nyttiade. Font. libr* i p, loo.

HiLDANus har pä fig fjelf af Iglar fumiit

kraftig hjclp emot qvarran.

§.

Synnerligen låra Iglar finnas beqvåmare ån
något annat inftrument, vid vena frontis, jugu-
lares, vata retro aures, arterias temporales, och
fornåmligaft vid hoemorrhoidalcs, h varom vidare

kan fes Hc i Pro£ Stahles vackra Difputation

hallen öpp, dc San^vifugarum utilitate. At uti

näsblod, blod - kräkning och andra tilfällighe-

tcr, fom* härröra af forftopp-id gyllen- ader, re-

vellera, fanu at lindra den blinda och öpiia dea
råtta gyllen - ådren.

Zacutus anforer några märkvärdiga och up«
muntrande hiftorier om Iglf^-rs nytta uti hoftvårk,

applicerade vid manfcas. Likaledes uti olidelig

låndvärlc på lumbares mufculos, til ? ftora Iglar

i fånder : åfven uti chirager, podager och gona-
ger, fedan man tilborligen renat kroppen torut.

När podagern år hos en, fom har vanlig gyllen-

Sder tufluten, hora dä Iglarna ej få mycket bru-

kas otver de värkande Hållen, fom icke mera

på gyllen -ådren.

§. 10.

Når defla med flera nödiga cauteler val i akt-

tagas , lårer Iglars kraftiga nytta i Medicin än

ytterligare ftadfåftas , och fortroendet f6r dem
mer och mer tilvåxa. Tilråckelig ymnoghet af
defia kråk lårer ej eller fela i vårt Fädernes-

land, allenaft Iglarne ej härefter mera blifva bi4n-

H 3 oiFpr
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offer for fin tjénftjSt en blind inrotad vidfkcppel-

icy Utan at Guds godhet, vishet och magt pnfes,

fom åfven genom en oanfenlig matk kan rädda

månnilkors lit och lindra deras timmeliga nod.

Ach unna din nåita ditt offer ; jag menar, når du
låter din fot lii^a lått aterbära din hålfos ringa tje-

nare til fitt torra hcmvifl:, få undandrager du dig

ej Ijelf och din nåfla famma hjelpcmedel en annan
gång, och din nåfta vederfares dä famma formon,
aom dig fjelf.

Upl. d» 10. Jan.

S£CS:cS-cIScS:<!Si

Bejkrlfning o/ver Lajhela Socken

i Öfterbötten^

Ingifven af

EPHRAIM OTTO RUNEBERG.

Sedan Extraordinarie och Commiffions Landt-
måtaren Herr Carl Friedric Stjer-
WALD igenom en beroraiig eftertänka och

otrottad flit år 17)- 4 infamlat de ftycker, fom til

Lajhela Sockne - Befkrifning blifvit intordradej

har jag tagit mig fore , at fammanfåtta en fådan

beflkriniing ofver Socknen , fom dä den innehåller

anmärkningar och tankar jämte de hiftorilka data

och fafta, kan låttalt gagna ofs vid denna förrätt-

ning til någon hjelpreda vid Sockne -Befkrifnin-

garnas uprättande.

Detta verket bar blifvit ft6rl'e ån man i bör-

jan förmodat 5 och fom ingen fädan Befkrifning

ånnu
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Innu kommit i dagsljufet , fl har jag igenom
följande utdrag velat viHi, hvad den i det mäfta.

innehåller, oanfedt ganfta mycket måfte förbi-

gås och mall aitrammans målle låmnas til hälf-

ten outredt.

Tolitijka Geographien i allmänhet.

1. Lajhela Socken år belägen uti Stor»

Furftendomet Finland , Öfberbotrens Hofdinge-
dome, Äbo Sriv kt, Norra-Fmne Lagmansdome,
Korsholms Domfagu och Korsholms Södra Fog-
derie. Nårmalle Stad år Wafa, hvartil ifrån Kyr-
kan raknäs litet ofvcr 2 mil.

2, Socknen inbegriper 6^^ qvadrat Milar,

16 Byar, 8p||- Mancal, 164 Hemman och si
Soldatc-Torp.

§. 3. Af Socknens Politifka och naturliga be-
lägenhet," (ovr^ i §. f och omtalas, flyter en
orfak til de mänga ago-tviller Socknen haft med
fina grannar, h vilka tviiier grunda fig antingen

på några Hufdemå-ken ellei pa v-^amjo-Råar, hvar-

til (lundom ftora f alt och moffar utan någon vifs

punä upgifvas, eller ock grunda de fig på Lag-
iattc Råar, hvilka oka for markens förändring

fkul genom vmdfållen, tilvaUningar och uplannih-

gar, blifva ftridige eller obefintelige. Igenom
Rikfens Hogloflige Stånders Oeconomie Deputa-
tions prisvärda moda och omlorg^ åro alla ågo-

tvifter fä in-fom utom Socknen på 10 dagars tid

bilagde, hvaraf Inbyggarnc och i fynnerhet de

fom förut i flere åHegat i tvifl, redan formårkc

cn o&attbar formon,

§. 4. Närmaft Skåren och Stader åro de ald-

fte Räarne, dårnåft åro de in vid Byarna. Men
H 4 når
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t^år man kommer längre iip i Landet, begyn*

m Såmje^råar forft, och fedan et öppet famfålle

med Ckogs-hafder och tjåru- viften, at finnas på
Utmarken.

Tolmjka Qeographlen i fynnerhet.

f . Socknen är omgifven af 6 andra, nåmli*

gen Lilikyro Socken i NO, Storkyro i II-

mola i SO, Nårpis i SSW, Malax i W. och
Muftaiari i NW, De tvånne fiftnåmde grånfa

emot Botnifta viken.

§. (5. Med de tviflige Raerne, åro 87 Rå-
marken., ibm oraiatta denna Socknen, hvilka i Rå-»

gängs Frotöcollec iipråknas och befkrifvas. Några
Il af deiTe äro fem-ilena ror > ty ftorre delen beftä

antingen af mturhge märken^ fåfom bårghållar, fto*

ofanteiiga ftenar, rofen, remnor, gropar och
midra marken i bårg och ftenar^ gamla trån, käl-

lor 5 ålfvar, forlTar, backar, vattu-mynningar och
Qs, fned ålf-krokningj grmid, holmar, klippor,

ftenorar, findreflar j eller beftå de at tilbragte

markorn ^ fåfom gårdesgårdar, kafvel-broer, fot-

fpånger, fkogs-lador, tjåru- dalar, nedflagne på-
lar, ften-rofen omkring trån^och (tubbar, eller pä
bårg-knylar och kafvel-broar, tråd och flenar eller

birg med inhuggne korfs, bomärken och äretal.

- §. 7» Måftedelen Byar aro famfålde i utmar-
ken, ijndantagande Jockiojs, Sarvijocki och Po-
lacks hemman» Uti mulbetet åro Yrjålå, Nyfti-

1|, Bodde, Rådde, Pårålå, Kyrkoby, Kåjpå-
lå. Svartik 5 Storby, Mjåltylå och Kumarla
Byar åtfldlde.

§. 8. Innom deffe Socknc- Råar år dels up«
odlad « dels brukbar och obrukbar mark.
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1:0 Ujpodlad mark^

^ ^
Tunlatid. KappI^'

Åkerjord - - - - i^o^» 2,z§

Ängsland - - • . 11 ^^6, 28
Beteshagar - • - - 612. 6
Humle- och Krydde- gärdar - - <5. iff
Soldate-ågor - 63. Z2.§

På frihet uptagen jord - - 55. 2z
Hus tomter och^ Gårds - platfer - 47, 1

5

Diken m. m. i Akergärden , - - 272. zr

14021. 23J
2:0 Brukhar mark,

Tunland. KappL
Kangalufta Nybygge - - - 82. 4
Betesflätter duglige til upodlande i5o4. 27
Kårr och mosmark beqvåm til upodl. 2gf68. ip
Kårr fom bår timmer -Ikog - 6o2f. 18
Moffar mindre beqväme til upodl. 17877-
Stenig och olåndig mark hår och

dar med tarf-ikog beväxt - 7f<^o3. 19^

129762. 20|

3:0 Ohrukbarc Jlälkn^

Vågar - - - - - 169. 24
Vatten - - - - 3111. 2j-J

Bårg och oduglige llenholftcr - 1797- —
fQ78» 17I

Summa 1488Ö2. 28|'

Ehuru Sjöar och vatten åro til fifke gagne-

lige, har man dock ej anfedt dem , fåfom höran^

de til Landtbruket och fordenfkul kallat dem
obrukbare^

Hl §-9.
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§» 9, 1:0 Om hela Socknens vidd delas imcl-

lan 90 Mantal, fä tilfaller hvardera i6f4 tiinland.

2:0 Om den bfukbare med den upodlade marken
delas dem imellan, undfäf hvardera ifpj tunland.

3:0 Om den brukbare marken enfam fordelas, be-

löper det fig til 1442. tunl, 4:0 Om den upodlade

marken tages under delning , bekommer hvart

Mantal dåra( iff tunl. f:o Om Åker-jorden de*

ks, belliger den fig til 16 tunl, 2.8 kappU på hvar-

dera. 6;o Om Angs- marken pä lika fått delas,

far man n8 tunl. 1 3
kappl. Det 6friga af den

upodlade marken, fom, undantagande Soldatc-ägor

och frihets-jord, tilfaller et Mantal, år allenaft 2,71»

tunU 7:0 Af beteshagar år medlet nåftan 7 tunl.

eoiot hvart Hemman, och 8:0 utaf diken och
impedimenter , har hrart Mantal eller p5
kappl fom år 5 tunl.

TO. I. Den upodlade marken forhäller fig

til hela Socknen, fom i til p, 6 5 til brukbare mar-
ken förhåller den lig, fom i til 9, 2; til den bruk-
bare marken, fom är tjenlig til upodling, förhåller

den fig , fom i til 3, 4,

Af denna fenare forhållningen vil det följa,

ar 306 fädane hemmantal ibm de 8pJ| dem man
i uträkningen- fätter lika med po, kunna ånnu
komma til i Socknen, hvilka med de po förra gora

. tiihopa 3pf) Mantal 2:0 Aker-jorden i Socknen
förhåller fig til Ängs-landet, fom i: 7, 6. Då Sol-

datc-ågor och frihets jorden tages undan, forhål-

ler fig Äker-jorden til det^ofriga upodlade, fom l

lil P5 2 ; hvaraf följer, at Akren år allenaft ^del af

det fom finnes upodlat vid et hemman. 9:0 Ängs-
landet foihälier iig til det upodlade , fom f til 69

fä
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fa at Ängen utgör nåftan all iipodlad mark vid;

et hemmnn, och lämnar endaft 27, 6 tunl ofrigit

pä Mantalet (§. 10. n. 6.) 4:0 Om Skogsboarnas
åker jamfores emot nederbyggarnas, lom bo vid

ftora än, finner man, at de forrc hafva 2 tunl. min^
drf" åker pä Mantalet, ån de lenare, och defsutan

hafva de bade fämre och froiligare jord j men
deremot hnfva de 178 tunl. Äng uppa Mantalet,
af lika bördighet med de andra Ängarna i Socknen
och läledes näftan fotunland mera ang ån de ofriga

hemmanen j bvaraf följer, at ladugården och tjaru-

tunnan betalar hosdem,hvad i fades-lären brifter*

§. I r. I. Byarna åro efter Jorda boken fäarre

til antalet ån efter namnet och fkil)akrigheterna

i belägenheten. Orlaken år, at dä en Nybyggare
ifrån en by fatt fig ned längt in i utmarken, fä

har Nybygget blifvit i råkcnikaperna foit under
nårmalle by, och når hon med tiden blifvit flam-

fader til flere hemman eller en by, få har byn for-

blifvit i Jorde-boken under fammabys namn, fom
Itamfadern varit uptagen. Således äro byarna ef-

ter Jorde-boken 1 3 > men efter namnet och belä-

genheten åro de i<5.

2. Mantalen åro efter Cammercraren
Johan Ottessons få kallade Skattläggning är

170P afhvilka 8f|- åro Skatte -och 32^'^ Kvono^
Efter fenare fkedde provifionale formedlingar, haf-

va Mantalen blifvit inlagde til p64-. Men efter

den nu i Socknen fulländade Refningen, hafva

de blifvit Sp^, utom 2:ne Nybyggen af || Mantal,
Skilnaden emellan formedlingarna år (5||. Mantal,
fom härrorer deraf at tjåru- räntan blifvit af fkatt-

låggnings-månnerna uteflutcn, och Konungens
befall-
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befallningshafvande hemftåk^ om icke Kronans
rått kunde blifva i akttagen vid infårfelen uti Stå^

derna, hålft fom (kogarna af härjande far- eldar,

och omåtteligt älitande icke kunna forvaras til ct

ilåndigt årnne och grund for Räntan»

3:0 Bolftåderna åro 16 1 gamle, af hvilka 4f|
Sro Krone och i i6i ikattcj men med Nybyggen
åro de i(S4,

4:0 Militie-Boflållen Iro 3 ; et Lieutcnants,

ct Fåitvåbels och et Fouriers. Soldate-Torp åro

ji. Ecclefiaftik bodållenåro et Kyrkol^erden

och ct Kapelianen tilhorigt.

5. 12.. Byarne åro ftorre delen arilagde jåm-
langs ån på bada fidor ^ famt hafva nårmaft fig

vackra och bördiga Åkerfält. Längre up ifrån an
Uti Itogs « liderna, åro hem - ångarne, och in i (ko-

gen åro ut-ångarne , pa ganfka många ftållen ut-

jpridde. Byarnas läge år merendels fankt, hva-

dm ock 4000 alnar kafvclbroar finnas dels i byar-
na och dels i MofTarna*

Kyrkan år belägen uti Bodde by på en los

lergrund vallan om och bardt når an^ Kyrkoher-"
de-gården årflrax bredevid pä en fördelaktig plats,

Xappeilans bordet ligger ^deh mil ifrån Kyrkan.
Lieutenants- och Fåltväbels Bollållen åro i Bodde
by beiågne.

Vatten- cjvarnar eller fqvaltor åro 47? af hvil-

ka de båftc mala 6 tunnor råg i dvgnet. Våder-»^

qvarnar åro 4^ alla åro de til husbehofs mald.

§, T ^ . Landsvågen, fom går omkring Bottni-

{ka viken up åt Finland, löper igenom et litet

ftyc-
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ftycke af Socknens norra horn, der vackra Åkrar

och Ängar gifva en Refande ona fommar - tiden

glada utfigter. Den år lagom bred , vål dikad ^

med godt fandgrus fylld , och intager 1 5 tunl.

50^ kappl.

Af Sockne-Vagarne lopa en pa hvardera fidan

om an alt til Kylånpå, fem på Svenfka betyder

byarnas ånde. Deftc kunna någorlunda färdas

med kårra och uptaga tunnl, 16 kappl. Dc
andra vågarna åro rid- vågar af båttre och fåmre
godhet, alt forn marken af fig fjeU år låndig,

mit innefatta tilfammans i zz tunl, kappU

§. 14, På åtfkilliga ftållen i Markerne åro

ften rofor eller (å kallade Jette grafvar fundne,

hvilka på Chartan bhfvit med littera E anvifte.

If. Man finner hår likfom pä dc fiåfta flål-

len i Landet, at måft hela Socknen utgores af ert

dal, dit vattnet ifrån gränCe- ryggarna eller Soc-
ken-Qellafne, igenom backar famlas, at foimera en
S, hvilken fedaii atbordaf fig i hafvet. Denna
å kallas Lajhelajocki och ligger jåmlångs Sock-
nens norra fida. Uti foder innefattas dcfs f|äiiar

inom Socken-grånfen, fom gifva början til 2,:nc

andra Sockne-dalar*

Naturai GeographieH i allmänhet.

§, Id, Polhogden kan i det nårmäftc fattas

at vara 65 grader j ty Wafa Stad, forii ligger

ifrån Kyrkan t mil i N.W. har 63 gr. 4m. 3ff.
til Polhogd. Magnetens declinatiön har med de
fmä Landtmåtare- Gompafrerna^ befunnits vara

ögr^ j8m, Våfterlig,

§. 17.
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§. 17. Landtmonens iitfeende och lynne lik-

nar fuUkpmligen en ikårgärd , da backar och hog-

der forcftålla holmar och fkår, Gtmt Åkrar, Än*
gar och en del moflar med kårr liknas vid vatt-

nens rum.

Socknemarken befliår icke af ftora hogder och
diiipa dalar , utan forenar makeligen defs afar

och backar med defs flaccer och falt- Midt uppå
år Socknen hogll och håller (ig derifrän til Söder

och Norr. Om defTe lutningar fom gä til och
jfrån Solen, voro ftorre ån hår, få (kulle det i §^

27 omtalte Landt - Climatet vila en mårkelig

lliijaktighct innom denna Socken,

§. 18. Vid Sicka Wuori pa Socknens Vå-
llra fida inkommer den hogile Ifen, fom fåges

vara fammanbunden med de höga Botoms kullar i

Lappfjerds Socken, hvarifrån man tror at den i

Höfdingedomets Geographie bekante landt -ryg-
gen eller Manfelkå, fom år en naturlig (kilnad

imellan Öfterbotten och tilftotande laqd(kaper^

tager fin början. Omkring Ridikangas fa en
del vatten och dalar fin uprinnelfe, fom gå ige-»

nom denna med Mallax och Nårpis Socken^

Socknens mindre afar hålla icke altid enahan-
da (Iråckning, utan boga fig åt alla våderftrck.

U ppå några af de(re afar och i fynnerhet på Etelå

och Ridikangas liknar landtmonen fvallandc vå-

gor på et (tort vatten. Pä och imellan äfarna

åro b^ckarne (trodde hvilka merendels åro läng-

flutte och ftenige.

§• ip. Afar och backar utftaka flåtmarken,

och Ikogen ä alla try framgifver fålten, Slåt«

mar-
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.marken beftår måft af mofTar och kårr, af hvil-

„ka de ftorfte ligga gemenligen nåll omkring åfar-

ms hogftc ryggar. DelFe moflar, Ibm af h6g«

derna infupa och qvarhSlla en myckenhet luftvat-

ten , åro foni en kalla och häil-dam , hvarifråa

vattnet fmåningom framfilas til vattu fträcknin-

garnas uphof och underhåll. De andre moffarna

hafva med tiden dels blifvit upodiade, och dels

ligga de ånnii i fin foi fta urqved.

«

§. 20» Det år mårkeligt, at Norr om Sock-
nens hogfta rygg eller kulle (§. 17.) år ler jord

rådande och Söder om den famma har fand- jorden

intagit de fläde Hallen ; fåledcs okar fjelfva jord-

monen uppä den fkiljaktighet, fom Socknens lut-

ning och landtmon borde gora i värt Landt-Cli-
mat. Så måfte jemvål den Södra hålften lida i

torr-år och den Norra i vät-år Sä bora ock fådes-

{lagen och planteringarna efter denna ftiljaktig»

heten limpas.

§. 21. De många vattu- ftråckningar, fom
flcåra igenom Socknen, gifva nojfamma bonin-

gar, beqvåmliga aftappningar ifrån Åker, Äng
och moflar, anledningar til vattu -verk, tiltållcti

at fit'ka, famt opningar til roreUen och den fam*
vifteliga lefnaden.

Natural'Geographien t fynnerhet^

§, iz. Sicka Wuori år et högt och vidt bårg

på Socknens hogfla ås , hvarifran hcia Socknen
fynes iåfom liggande i en dal. Det år i ftora och
mänga lod råtta klyftor fonderkrolTat , famt har

gifvit början til ftora -ftenhopar och holfterbac-
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Icar^ dem detta bårget aflaf. Hår hafva Gråf-O^Iti

och Hårmeliner utfåkt lina grifter. Myotånaå-
ki år et vidt och mäkta högt bårg^ fom i muka
luft fltullar längt : det beftar tii en ftor del af foil-

derbruflne bärghållar, i hviikas klyftor några
gamla furur fallbundit fina rötter. Taubori Wuori
eller Tabors bärg , Raja Wuori eller Räilens
bårget 5 åro af deras päfatte namn omtaltej men
Rauta Callio eller jårn-klippan har af några fvaga
anledningar til jårn-malm gjordt lig bekant.

Brinckimåki ftraxt Norr om Bodde by, Deif

låges, at man fordom funnit et ankare^ Til det,

fom om Rillo Cangas §. 18 fagt år, kan man lig-

ga, at vågorna ligga i kors, och at dit famlar hg
hvarie höft en otrolig myckenhet ormar i vinter-*

qvarter.

^. 25. Moflarne åro til 9P ftycken niimere*^

rade a Chartan^ I Be&rifningen åro de fordelte

i 3:ne flag, alt eker fom de i anfeende til grun*-

den eller belägenheten åro beqvåme at upodla.

A. MoiTar fom nu fortiden med privat flyr-

ka , iåtteligen kunna göras til fruktbärande

mark - - * - fpop, 17
B. De fom vål kunna af InVanarena i fram-

tideii nyttige göras ^ men nu ej utan det allmän-

nas kolinad . . * 1^2.77, 21

C. De fom for fin obcqvåmlighet flcul

blifva ilaturligen de fifte , fom Varda upodla*

dc * ^ - * iJ^JJ* ^9

Hvilket gor tiifammans - 43o(54Tunl,4kL

At hålla någon flagg mark for otjänlig och

ofruktbar^ nu och i framtiden ^ det vågar icke

den
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den at fåga, fom har (ig bekant, hvad nya pa-^

fund Månnidio-fnillec kan frambringa, dä det i ec

Folkrikt Land af fina behofver upåggas. Alt har

den ftore Skaparen gjordt til gängs, och fä lagat,

at defs nytta uppenbaras i fanmia raon, fom tarf-

vorna förökas.

Når mofs-niark af45000 tunlands vidd finnes

i denna Socken, få lårcr man endaft {rnaningom

kunna förvänta, at det Allmänna på egen koRnad -

låter up^råfva moflar och kårr til Landets (kyn-

defama upodling : och når man fer,at 14000 tunU
hållas med fvårighet i bruk af Socknens nu varan-

de Jordbrukare, få lare r for fta omforgen blitva,

.at öka Folkhopens antal, fåfom det enda medlet

hvarigenom nya upodlingar och odal-ågor (kola i

framtiden tilväxa och underhållas,

§. Sjöarna i Socknen åro 14 til antalet

och uptaga 2792 tunK 24 kappl. De ilorre Sjöar-

na åro Jurvajervi fom innehåller enfam if6^ tunl»

dernåft år Tajnusjervi, fcdan Sclasjervi, Anni-
jervi, Idujervi och Kuolanimi.

Åarna åro g och wtgora i vidden 11 1 tunl. 16

kappl. Lajhelajocki år ftorft, och har antingen

gifvit Socknen fit namn, eller har den fått det af

Socknen. Jåmlångs denna än åro alla byarna be-

lågnc, undantagande y.UQ Skogs -byar, Jurva,
Sarvijocki och Jockiojs.

Båckar råknar man }i ftycken, favilka intaga

107 tunl. i7i kappl.

Utaf Källor finner man dem, fom hålla et fott

och ljufligt vatfen, en del åro mineral- blandade ,

och a:nc innehålla et falt vatten, fgoi nårmaft
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kommer ofverens med kok - falt. Om^en ena af

defla falt -källor har Sal, Mag. Stenbeck nagoc

IkriFvit i Kongl Åe. Handl. Tom, III, p. 184.

§. 2f. Skogarna aro likafom holmar och
fkår, af den opna mofs-marken omgifne, famt in-

nefatta 85007 tunl. 2i| kappl. Me-del- delen af

Socknen år fjårmaft iträn byarna och har ånnu nå-

gon timmer- ilvog af gran i behåll. Skogs-holmar-
na raknäs pi, och innehålla 7ffpp tunl. zj j kappl.

Kårrland, fom ock åro med någon fkog bevåxte,
finnas 69 til antalet, och inbegripa 9407 tunl. 30
kappl-hvaraf 3382 tunl. åro tjänlige til upodling,

§. 1:0 Dä vatten och land emot hvaran-

nan jämföras, finner man, at de förhålla fig , fom
I til 4(5, det år, at 46 gångor fä mycket land fin-

nes i. Socknen, fom vatten i anfcende til deras yta

och utanvidd.

z:b Om den fidlånda marken lågges tilhopa

jned vattnet, blir forhållningen fom 10, 16 eller

fom 100 til 167, det år, at emot 167 tunl. högland

mark i Socknen Ivara 100 tunl vatten och f^nk

mark. Defia jåmforelfer åro hogft angelägna dS

genomfarter (kola anläggas, rorelfen (kickas, nä-

ringar fordelas och froftiga orter igenkännas. Om
molTarna uptorrkas , fkola de gifva ganfka många
fruktbara bonings - ftålkn i denna Socken. Eme-
dan de upftigande ångorna gora moln och neder-

börd, monne kunfkapen om väderlekens förändrin-

gar icke behofver delTa jåmforelfer ? At vifTe En-
demilke fjukdomar for Månnifkor och Fånad dra-

ga af landets torra eller vattu - ijuka lynne, fin

uprinnelfe, bcEofvcr ej frågas/

?:ö Dä
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3:0 Då vattnens utnn- vidder uteiliitas^ och
man räknar alla moffe-och käiT-land ibland fid-

der, fumt alla ikogs - holmar tulika med åker och
ång ibli^^nd högland mark j Tå iorhaller fig denna
til fidderna, fom 177 til lOo,

4:0 Socknens hela area forhaller fig til fkog$-

marken, fom 182,, 100. Men om ftogcn dragés

ifrän, och fedan jåmfores emot dtn upodlade mar-
ken-, tillika med det ofriga af den brukbare de-
len få forhäller fig ikogen til defi^a filtnämde

marker, fom 147, lop,

5:0 Om all brukbar mark blefve iipodlad
,

och Mantalen til jpiS upbrakte i Socknen (§. i k
n. IJfä hade hvart Mantal icke mera ån 2,06 tunL
ikog, fom for klyfde Flemman vore otihickelig.

Men om den til upodlin^ mindre beqvåme tu mar**

ken lågges til; ikogen, få kunna endall 28f Man-
tal , fådana fom de 90 j

upkomma i Socknen , och
(då tiUaller hvardera 349 tunl» fkog. Mon det år

med Hemmans klyfningen och landets upodling

enligt, ac hår i Socknen afvittra någon (kog til

Krond- AUmåhning ? Frågan befvarar fig fjelf,.

hvad 'denna Socknen angår*

6:p Om 400 tunl, fkog tillåggcs hvarje heh
hemman, få blifver defs hela mark ff; tunL (§.

10. n. 4.) och om den upodlade famt brukbara

marken delas med ff f j iä varder man finnande, at

fädan (kogen nu år, kunna ej öere ån 2.f9 hem-
mantal aga biftånd i Socknen.

7:0 Men om fkogs-fkotfelcn varder en gång
hos ofsupbragB, och nyttjandet fparfammare ån

nu, fkuUe et Mantal af 5 tunL kunna ^iyfvas,i

1 ^ f ds»
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f delar ^ å iii tunl. pä hvardera i och da ftulle

iipf hemman upkomma i Socknen, i ftållet fof

164 (§ 1 2.. n,

8:0 Da ftogen beräknas, (om i §. if. fagt

Sr, ftiger den til 944 tunl pä Mantalet. Ehuru

ftor denna marken fynes vara i vidden, år den

dock igenom en omättelig tjäru-brånning och

härjande ftogs- eldar få ödelagd , at pä fomliga

flållen mäfte man trånga fig hela milen m i Iko*

gen, for at finna dugeligt timmer.

9:0 Den obrukbare delen at Socknen for*

häller fig til den ofriga marken, fom i: 2g 5 det år^

atdä en mark i Socknenej kan fattas i bruk, (a

fifvas dcremot 27 åfven (å ftora marker, fom til

,andt - brukets upodling och vid mage hällande

åro tjcnligc.

Natural-Hiftorien i allmänhet.

§, ^7. Uti detta ftycket af Natural-hiftoricti

fåfte vi ofs cndaft vid Luftfirtktts och vidprdbr^
aets känning.

Luftftreht Sr antingen naturligt^ da det egen»

teligen kallas CHmat, eller år det tilbrsgi och U
genom månnifkans åtgård tilkommit.

Uti det naturliga luftftreket , hafva alla Land
pa Jorden lika formoner j (kilnadcn beftar alle*

naft i vär inbillning och äträ, fom gärna våmjes
vid det goda man åger, for at fika efter det man
intet har Det naturliga Climatet gär antingen

fom ct band omkring Jorden eller förändrar det
fig alt efter landets lutning och jordmonens be-
IkafFenhet, hvarfore man ock for Ikillnad Ikul

kallat det Landt-^Qhmah

Vitt



1758. Apr. Maj. Jm. 12

j

Uraf det tilbragte eller Politifie luft-ftrc*

tet, hafve vi hår vara kyliga imor^ frodige Tom*
Tar och långvarige vintrar } deraf följer de ådl.rc

djurens vantre fnad, läckra växters dödande och cti

hård väderlek. Hade våra forfäders oron varit

fa tamdc vid gny af våf-ftolar och hamrar, fom
vid vapnabrak j fa fkullc gladn tålt, lekande hjor-

dar och dyllra fkcgar gora lefnadcn har i Socknen
fä lätt , fom a någoa annan ort i verlden. Om
fordenfkul någon år mifsnogd med vart luft-ftrek,

må orfaken fokas antingen i dcfs egen inbilning ,

eller i vår egen åtgärd.

§. 28, Efter Herr Stjerwals hållnc uptek»
nlngar på aren ijfi fi - f 3- f4, ofver de dagar,
hvarå ftorm, ringare blåft och lugn infallit ^ har

man funnit 62 dagar med ftorm
, 848 med blåft

och f f I med lugn. Hvad ftormen angår, har den
i if dagar kommit ifrån Sunnan, i 14 dagar ifrån

SW. i 1 1 ifrån N. i 9 ifrån NW. i 8 ifrån W. i }
Ifrån NO. i I ifrån och i i ifrån NO,

Utaf uptekningarna har man jåmvål (ett, at

Maj månad tilforcr den måfta ftormen och blS-

ften ifrån alla vårldenes kanter. Deraf utfpride^

vinterkölden och jord-lkorpan torfkas til var-an»

den. Junii månads blåft tjenar, at boja växternas

ftammar, och at rora deras rötter, hvarat de i fin

våxt befordras. Uti Julii månad år et dyftert

lugn til befrämjande aforternas alflring och frod»

ning. Uti September blåfas froen omkring och
luften med vattnet hindras ifrån ftadning. De»
ectaber, Januar. och Februarius hafva den minfta

biåften, ty eljeft ftulle den ftrånga kölden blifva

odrågclig. Storm-dagarna åro til de lugna i det

i 5 når*
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nlrmafle , iom i til p , men til bilden fom i : 15. 1

Biaften förhåller fig til lugnets dagar, fom if4 til I

100 eller nåltän forn 5 : 2. Uti Söder, Sydvåft

och Norr år den rnåfta ftofmen, hvaraf de ijofa-

rande bar a orten haiva fårdeles forpion. Wåftan
blafer ej ofta, men Öilan år ånnti fåilfyntare. Morl
vädret pa alja llallen drifvas haldre långft efter,

ån tvärt ofver et långt Haf? Ar ijfj gick en ör-

can fram i Socknen at Jurva fidan, hvllkenupry li-

te och bartflyttade ilora trän i ficogen.

29, Igenom en tafla uppå flogelns vis-

ning eller kinden, har man funnit, at Sunnan-va- ,

dret, hvilket oftaft gor ofs befqk , år mycket
jålHyntare pa Tömmar - ån pä vinter - månaderna j

åfven fom Nordan tvärtom., til någon lindring i
|

kölden, kommer oftare på de förra, än på de fenare

månaderna,

Öfian- vädret ar flykt Igaft och varar hogft i

ä t dygn; men Nordan oc^ Sunnan kunna ibland,

påftä 14 dagar : det Sydvaftra vädret år ock tam-
tnéligen bedåndipt. Ordningen uppå vindarna,

alt fom de varit radande til pa deffe 4 åren, år den- i

tia. Sunnan i ;^6j dagar^ SW i 2,47, N. i Ä^-gfj

W. i IP4, Ö. i 141, NW. 1 140, NO, i i3P§
öch SO. i ^>7i dagar.

^

[
.Denna uplatfen på vindavna kommer tåmme- 11

ligen nåra ofverens med den , fom i föregående §.

finnes^på ftormarnas väder* ftrek. i

JO Utuf uptekningen ofver nederbörds I

dagarna pa forenämde 4 år, har man erfarit, atju-
|

lius haft if, Nov. fo, Jan, 47, Odob, 47, Mars
j

4.i%:Åag....42^5 :Sept. 40 Dec,.38, ^Febr. 37, Jun. j

^Sy Maj 31 och Apr. :-p nederbörds dagnr.

Sålc-
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Således aro uphalls dagarna til dem fom haft

nederbörd, fafom i^6i til 4^3, hvilkec år något
rr!::ra än 3 til i Rågn-dagar förhålla fig til Ino-

dagar i det nårmafle, fom 3 til 2, det år, at emot
3 dagar, fom det rågnar om året, lä fnoardet en*

,
dalt z dagar, dock åro aren hårutinnan mycket
olike, ty år 1751 voro dc, iomj til 6 och är ijf 5
fom II til 1 1.

Om nederbörden alrid forholle fig i denna
Socknen få, fom på defTe 4 aren, fkuUe toljan-

de proportional- tal tjena Sockne - mätincrna til

någon nytta.

Uti NW vader år nederbörd på i dag af 5'

~

W. . - . -1.-4*
N, - - - I . . 4^5y

N. O. . - . I . . 3i
S. - - - . I • . 2^
S. W. . - . I . . 2|
Ö, - - - • I - - 2^
S. O. . - . . I - .

Håraf fér man,at ÖRan och Sunnan, fom kom-
xner ifrån Landet, tilforer den mäfta nederbörden,
och at Vålliin med Nordan, hvilka komma iffän

Hafvet, fora de torrafte vädren. Monne de af Jör-
den :upftigande- angör pra:cipitera luften, fä at

nederbörden dä faller? Efter fom SO. fällan

håller tått , fä år den ock fållfyntaft af alla vin*

derna ( §. 2P.)

Man vil med (åkerhet påftS, åt uppa åfarna

och landt- ryggen faller mera fno, ån neder i lan-

det 5 afven fa, at et med backar och hogder bru»

tit land, drager mera Ino uppå fig, ån et flått land.

Alla är har man mindre fno i Oiicr- ån i Våfter-

1 4 bot-
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botten, och i år har fnon i Lajhela varit 5 (^vat^*

ter, dä den i Wåfterbotten, under famma Pol-
hogd omkring L^mea varit nåflan 3 alnar^ Oni det
pa fainma fatt förhåller fig med rågnet, fom med
fnon, Ir mig icke bekantj men det har jag hordt
berättas afdem , hvilka om fommarcn ftigit uppE
Ct högt fjåll af den Norrfke landt-ryggen, at kul -

len varvat af et rinnande vatten , och at en ima
fom vaxte til droppar fåfte fig pä kläderna, fall-

ån Himmelen fyntes klar af dem 3 fom voro qvar-
blefne i dalen.

$ 31. Om man kallar de dagarna varma, fom
vifa uöder frys-punften pa Svenflca Thermome-
tern, och dem kalla, fom fälla QyickfiUret under
famma pun<5c; fä har man utur Herr Stjerwals
hållne uptekningar pä 4 Ir funnit, at Julius har
de flåfta varma dagarna: at Auguftus år varmare an
Junius, Sept, varmare ån Maj, oCh Oftob. var-

mare ån Apr*, åfvenfå, at Dec. och Jan* varit Ii*

ka kalle: at ingen månad i året år fri frän fi*ofl: 2

at de kalle dagarna åro flere ofver hela aretj In
de värme, fiimt forhälla fig til defla fenarc nåftan,.

forn 7 til 6, eller at af f 2. veckor årö zS^ kalla,

och 2 3 1 åro varma.

JMan har jimval af fottekningen funnit, at

Maj har haft de flåfte Solfkens -dagarna, pä dec

jorden fkullc uptorkäs, kölden fordrifvas och väx-
terna uplifvas. Dernåft har Junii mänad och der*»

efter Julii med Augufti mänader opnat en iklnan-

de och varm Himmel, til at ej allenaft drifva

växterna til mognad och ironing, utan ock tilat

upvårraa vara bärg och holfler-backar, fom emot
höftens kyla och den forfta vinter-luftca åro dq

. . nyt*.
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nyttigafte varm -bankar* Januarius, November,
December ochFebruarii, hafva vid de fäafteSoi-

ftt^ns- dagarna. Den ftorfta vårman har varit 37
otVer, och den ftorfta kölden 30 grader under frys-

punften pä Svenfka Thermometerm

Nordanvådret har lemnat ofs 145* Solfkcns-

dagar, SW. izs , W. iiz, S. 108, NW. pc,
NO. 68, O. j-p, SO. 37.

§. 3tr Uti f månader råkne vi bar mark,
och uti 7 år ånnu marken med is -gata och fno
bctåckt. Somli^e år har kålen icke ånnu mid-
fonimarstiden gatt ur mofs-och kårr- marken.
Kål- fallet pa Lands- vågarne år gemei>ligen i bör-

jan af Junii manad, Når en långfam icpld ned*
trångt kålen efter en våt och bar hoft, och da
våren derpå år fcaoch torr, tror man vifst, at kålan

ej går ur marken forrån midfommars tiden. Kå-
lan tränger fig under lika omftåndighcter af luft*

llreket, olika djupt ned, alt efter jord - moncn
och belågenheten.

Om våren ej år tidig, fä år den dock fnar at

lofa af vinteren, Innom 3 veckor kan man åka i

flåda och fpatfera på gröna marken. Vid Ers-

måflb- tiden loflas bofkapen ur klafven, och årr

dret fåttes i Jorden.

Sommaren påftår gcmenligcn i 4 månader,
och kan merendels innom 1 1 veckor bringa vår-

lådet til mognad. Sommar-nåtterne Iro fa Ijufc,

at midnatts -tid kan man både låia och (Irifv^i^

Sommar-dagarna åro anfenligen lånare, ån iUp-
land^ Luftens ftick tillika med åkerns lynne

•ch låge j bar åbragt Landtmannen många frolt*

I f och

v
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och hunger- år. Om Sobn med ftora fteg nalkas

ofs ndrmikre om våren ^ fa ftyndar den iig ock at

öm hollefi luta: ofs mera ifrån 5 dock mäite hoden
vara fen, der mid-vårmans-tid år närmare flutet

ån början af Julii månad. Jämför §. }i.

§ 3^. Vid Jord - hryrieis klnning märkes, at

vara åGir och bakar hafva inga långitrakte bärg,
utan merendels fkarpa ften-holfter; dercmot åro

flåtrernc tämraeligen ftenfrie» Stenarna åro kan-

tige och af et faft gryte.

Myllan år af ringa niagtighetj men vid aar

och ålfvar år den djupaft och bäft. Uti nedre ån-

dan al: bocknen år cn fält jord 5 fom utvittrar ge-

digen Alun,

Frukterna vilja en del kännas något fötare,

och all flågs tråd- virke är hårdare och faftare, ån i

de Sodrare orterna,

^
Jord hvarfven hafva ingen beftåndighet hvar-

ken i ordningen eller mågtigheten^ Den (lärka

fpicke- leran iynes ej i dagen, och den fä kallade

jäs=-leran år iäiom fiftlar i jord-fkorpan inblandad»

Natural' Hijiorien i fynnerhet.

§. ^4. |vlånnlfkan, fäfom den vårdigaiie, til-

kommer forfta rummet i detta ilycket.

' Inbyggarenas hårkomd ar den famma fom
Finnarnas: deras antal fteg är 1 75-4 til ip2f per-

foner. Ar i6po tros de hafva Varit if00. • UppI
är åro 4^'4o födde och 3880 döde, fkilnaden

fS(5o utvifat behlUningcn. Uppä 2 1 är åro 311

vii^de pae.

Folk-
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Folk-Siimnran år ietmedel- Mank. Qyink. Summa.

tararareni749 fQ-f i-)-4 8opi. 990^. igooj
Mantals-fkrefne - - 49<5i. f/Sj. lo/fj
Oifte . - . . 3^oé. 3^o|. 701
Fcddc - - - • 444. pi4^

Döde - - - • 241.- 2f|. f04.

Seminanterne hatva bcftåndigt pa defla 6 åren
l^aMt 176. Tjenfte- hjon, utom Allmogens egna
Barn och Magar, åro 73, hvaraf i6åro gifte. Hus-
hållen hafva pä defTe 6 åren altid varit ip^.

Afgången pä månnifkor hårrorer 1:0 af döde*
ligheten^hviiken dä den jåmforcs emellan flere or-

ter och tider , kan exprimeras direftc igenom den
proportion, fom de dödas antal hafva til en ge-
nienfam antagen fumma» T, e> emedan 28,14
do i Lajhela af rooo Månnifkor, fom finnas i Sock-
nen,,och uti Malax Socken do 42, 32 uppäiooo,
få år den allmänna dodelighetcn i Lajhela til den
i Malax, fpm 28, 14 fil 42, 52. Uti Lajhela do

3Pf , ö barn under 10 är emot 1,000 fom tilfodas

:

i Malax åter do f 3p, f uppä 1000 tilfodde j fåle-

des år barna dödligheten i Lajhela til den i Malax,
iom 3Pf , 6; f5p5f. Uti Lajhela do 8, i månni-p

fkor ofver xo är-emot 1000 af Folk-fumman ; i

Malax do II» Således år de åldrigas dodelighct

i Lajhela til den i Malax , fom 81:1 10, Pä fam-^

ma fått kunna hvardera könets fårfkjldte dode-f

ligheter utrönas.

Man märker at deffe foregående och dc föl-

jande pröporcioncr, ej gifVas ut for fåkraré, ån

de kunnat blifva af é ars forrekningar ofver en

lå liten folkhop , fom hår finnes. Det har icke

eller
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eller varit få mycket affigten ar finna, fom at
vifa, huru man kan foka cn fåker proportion hår*

utinnan.

Hungers- nåden år den fvarafte fienden emot
folk-okningen. Påft, krig , oaktlam barna-fkot*

fel och britt uppå läkare, hafva ickc eller lämnat
vär Sockne-bygd ohårjad,

§. 3f . Afgangen pa folket befordras ock z:o

igenom utflyttningar, hvilka finnas , då fkilnadcn

imellan folk- fumRnaji fom Sr i orten, emot den
fom funnits den tid, hvarifran man foker de ut-

flyttades antal , afdrages itrin fkilhiaden imel-

lan födde och döde under femma tid. T. c. Uti
Maiax år fkilnaden imellan födde cch döde pa 6
år, 74 perfoner; men folk-fumman var gi/perfo-
ner år 174P, och år i7f4 var den pr^, iKilnadeu

åri5p. Dä if9 dragés ifrån 74, återltär— 85, fora

vifar, at i Malax Socken åro 8f inflyttade pä 6 år^

eller 14-5- årligen. I Lajhela äter ftiger den vår*

Iceliga behållningen eller ftilnaden imellan 1749
oeii I7f4ärs fummor til i^o; men den naturliga

behlUmiigen efter födde och döde år 244 j ftillna»

den år i* 14, fom vifar,at 14 perfoner åro utflyttade

pä 6 år. På fådant fått kan man upfdka den utflyt*

tände folk- llrommcn och tilftoppa defs opningar.

Ty ifrån Lajhela, fom år cnUp-Socken, flytta dc
rafkaftc drångar til Malax , (om år cn Skär-Soc*
ken, och fom hafver feglations frihet på Stock-

holm, Utflyttningar befrämjas genom brift ipä

magaziner emot hungers nod , och brift på forfvar

emot Vårfnings-och Losdrifvare-Placatcr. Ka-
meral-verket och utlagorna, fom hos ofs åro me-
ra kånbare* for det de åro fynbarare ån hos andra

folk-
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folkflag, befordra icke litet utflyttningarna. Landt-

bonders ofåkérhct, andra näringars formons rätt

Uppå jord-brukets bekoftnad^och tvång i det fom
hprertil en naturlig frihet, opna Bond- drängens

luft ock Rikets portar pa gafvel.

§. J^. Tllväxten grundar lig fornåmlignft

pa giftermålen, hvilkas förhållande, olika tider och
och olika Socknar imellan, finnas, då hjonelagcn

jämföras emot en vifs och gemenftim antagen folk-

fumma. T. e. Uti Lajhela åro J8P gifte eller 1944
hjonelag ibland 1000 månniltor : i Makix åro 39g
Eifte pä rooo. Således förhålla fig giftermålen i

rajhela til dem i Malax, fom 389 til 398 * det är

ar p flcre gifte finnas i Malax i proportion emot
Lajhela. Giftermålen hindras igenom hunger år,

igenom Lnlkrånkning vid hushåll, igenom rok-tals

och matlags afgifterna , igenom oupmuntradc
drång-giften och igenom brift uppå barn-hus.

^7. Afvelfamhcten år ock en orfak til den
Ikillnad, (om finnes uti folkets tilväxt på fårikildc

orter och tider. Den kan utrönas igenom det för-

hållande, fom de tilfodde hatva til de ^ifte ; eller

Om flere orter och tider ^åmforas, forhaller fig af-

Veifamheten, fom de tilfodde, då hjonelagen iät*

tas ä både ftällen lika» T. e. Uti Lajhela fcdas

Si ligen, fom et medel, 160, y barn, och i Malax
2^0,7 barn af 1000 hjonelag» Lefnadsfåttet

,

hunger -år och Climatet forfvaga afvelfamhcten.

Dertil kan ock foras ungdomens igenom oftadig

kunftap upvåkte omogna retelfer.

Uti Lajhela fordras 3,85 hjonelag eller for

hvart hjonclag 5,83 år ^ innan et barn tilkom-

mer;
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mer^ men fom ftorre delen barn do, få /ordras p<
hjonelag eller if år for hvart hjonelag, in^

nan folkhopen vinner et barn til behållning,

§. ^8. TilfodOcn inbegriper badcgifterma-"

len och afvelianihcten och finnes af det förhållan-

de, fom de ärligen tilfodde hafva til en ftåndig an-

tagen folk-fumnia. T.e. Uti Lajhela lodas fo, f4
och i Malax ff , P4 barn ibland i ogo månnifkqr.

Ehuru Malax fäledes vinner på Lajhela Socken
uti tilfodfeln, lä har man dock fedt §. 34 at den
förlorar i dödligheten j at forluften i det måfla

härrorer af en ovärdlam barna flvotfei
5
gifver fam-

ma §. full anledning at tro. Botemedlet mäfte

faledes lämpas efcer den härigenom uptäckte
ljukdomen.

§. 3p. Befolkningen kallar jag det, fom innc^

fattar alt hvad fora väller afgäng och tilväxt uppa
månnifkor^ Den år antingen naturlig eller verks-

lig. Den naturlige, om man fä får kalla honom,
få vida den i mänga mäl beror på Politiens ätgård,

£nnes af det forhållande, fom fkilnaden imellan

födde' och döde hafver til folkhopen, hvartil de
födde och döde hora. T. uti Lajhela åro 2,2, f8,
och i Malax 13, 61 behällnc uppa 1000 månnifkor.

Pordenfkul förlorar Malax långt mera igenom do-

deligheten, ån den vinner igenom tilfödflen, i an-

fecnde til Lajhela, Om Lajhela féröf är fedan haft

ifoo inbyggare, fä borde nu eher defs naturliga

befolknings-iag, vara Ö404 månni(!kor i Socknen :

men de åro 1927 och hafva förlorat 447P»

Den verkeliga befolkningen har fin orfak en»

daft uti pQliti(ke anlMtcr och händelfer , . famt
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finnes, da ftilnaden in^cllan irne tiders folk-fum-

mor jåmfores emot medlet af famma folk-fumnior*

I

T. e. Malax hade är 174P5 8 7 perloner: år I7f4
I hade den P7<5 ; (kilnaden år 15*9 och medlet ar

8p6,f. Fordenflvul år den verkeliga behällnings pra-

portion i Malax, fom 159 til Spö, f eller 1^7, 3 til

I

1000, Uti Lajheia äter år den fom 1 2,7,7 loco.

Derfore år den verkeliga befolkningcB i Malax tii

den i Lajheia, fom 1773: 1277, §• oT'

Jag behofver ej bevifa, hvad nytta och up-
lysningdeoFvanfkrefne jämforelfer infora i et Hof-
dingedomes och et Riks hushalls forfattningar ;

ty den fom icke fer det af fig fjclf, gitter ej dra-

ga nägon båtnad derutur.

§, 40» T. Dejom arbetauppåhemmans-bnijc
Iro 273 husbondfolk och 49f tjenande, f:^m gora

' tilhopa 768 arbetare. 2^ De fom litet ::sirbeta be-

ftå af Allmoga-barn imellan 10 och if år^ jam^e
något arbetstort gammalt folk, h/ilka gora jqp
perfoner. 3. De fom icke arbeta och dock un-
derhållas på hemmanet , åro Herrfkaper, itånds-

perfoner, fimt orkeslös och vanfor Alimoge, och
utgöra 113 perfoner, hvartil komma 3fp Allmo-
ga-barn under 10 år, fom med de torra gora 6.^z

perfcner. 4. De lom icke af hemmans- bruk un-
derhållas, åro 566 perfoner. Mantals flcrefnc

åro 107^, f, fom et medel af 6 är i men4Pf åro de

fom tj ena på hemman,

§ 41. T. De Mantals fkrefne förhålla (ig til

folkfummanj fom 7 til 12, 2. Om 3 pcrfoner af

dem fom anföras §. 40. n^ 2. beräknas lika med
en frilk arbetare n. i > och oiii J^p^AUmoga-bar^i

n. j.
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1% ^. dragå hvardera f hjon til fin Ckotfel ochup-
pafsning; få tilkommai förra fallet 103 och af-

gä i det fenare 71 perfoner , hvarigenom den råt-

ta arbetande numern blifvcrypp, eller for jama
råkning ftul, 800 perfoaer. 3. Når 36(5 (§. 40.

4.) dragés ifrån igzf^ aterftä Jffp, hvaraf

hålhcn år 779, f . Således har nåftan en arbetare i

denna Socken at draga maten i munnen pä en an-

nan 5 fom icke arbetar. 4* Om 800 arbetare delas

til po Mantal, tiikommer hvardera 8, 88 dagsver-

i:en om dagen men Hemmanen fifom et medel

4 , 87» f . Om Mantals-fkrefnc delas imellan ipf
hushåll, undfår hvardcra 5» 6. Når if 5P» (n. 3.

denna §.) delas uppä Mantalen, blifver man varfe,

at hvart Mantal »hafver 17, 3 at foda ärligen,

7. Då ii>if (§. 34.) delas på Mantalen, tilhörer

hvardera zi,5 pcrfoner.

§. 42. Om den upodladc och brukbarc mar-
ken §. p, fom gor I434<53 tunU delas imellan 15:^9

pcrfoner, (n, 5« §. 41.) tllfaller hvardera pi tunl.

2. Men om famma mark fordelas imellan 800
arbetare , iå får hvardera 17P, t tunU at fkota^

3. Atcrom den brukbare lågges endafl: til del-

fiings, (kulle hvar och en hafva 162, t tunl, at pl
iin lott ä nyo upodla. Men at fådant omojeligen

kan våiitas j år klart dä man betraktar

4. A t afden redan upodlade jorden har hvar

och cn arbetare 17^: tunl. at förbättra^ och hålla

vid magt, hvaraf 1,88 tutil. beftå i Akcr, och

14,1 tunl. uti Äng,

Om den upodlade och brukbare marken

gotes til qvadrat-oiilar, ik man j^ö qvadrat-mil,

och
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pch om iP2i:, Tom år folk-fumman, delas med f,(^,

utvifar qvoten, ac 545 månnifkor finnas på cn qva-

drat-mil i denna Socknen. Detu ucvifar Sock-*

nens råtta eller allmänna ftyrka.

Det bor vara ofagt och lika fullt begripeligt,

livad gagn dcfTe anmärkningar gora vid Kammar-
och Finance-verket, famt vid Roteringars och an*

dra allmänne befvårs påläggande, Äfvenvål lårei*

! Stats- klokheten fordra ljus om den allmänna Hyr-

kan, hvilken Riket och defs Landsorter aga
j ej

mindre ån Riks Hushållningen behofvcr ak for ec

uplyfning af Tabelierne, jam.forde emot ilike an*

märkningar utur matnings - verket»

Om 5 tunl. brukbar mark fattas tilråckeliga

for cn månnifka, ofver hufvud raknadt med fmatc

och ftortj lä (kulle i8ö92« jordbrukare underhål-

las i Socknen, Om i2<Pf hemman kunna upkommd
;S Socknen (§. z6^ n. 7O a zi,^ perfoner pä hvar-

dera (§. 41, n. 7») fä blifver deraf tyy^^ männi-
skor i Socknen. Om fooo inbyggare kunde rak-»

- ms ä landet emothvar qvadrat mil brukbar mark,

få (kulle på det fättet zgooo månniflcor kunna lef-

va innom Socknen. Aik dcila 3 råknefått kom-
ma nåra ofverens, och då Chartan jåmte kunfiv-apen

' om andre folkfla^ anfores til bevis, torde man ej

beftyllas for at hälla blotta pappers-rakningar^

§. 43» Ofedcri Socknen åro iro brännvinets

mifsbruk, hvaraf ej allenalt medåldrigt folk, u*

i tan jamvål ynglingar ofta tagit fä flora (lyrk-*

y drickar, at benen pä en gång fvigrat och hålfaa

efterhand blifvit fortård. Igenom det hogflbc*

g prileliga forbudet emot dels tilyerkiiing j år nu

I : . K för
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for tiden denna ofeden hämmad^ 2:0 At de ipå*

da barnen ej få di moders- mjölken utan upfodas

med kall och oftaft furnad ko- mjölk uti nappen,

år en onaturlig och hogftfkadelig ovana i ilorrc

delen af Korsholms Lån. 3:0 At omåtteligt ba-

dande med fpåda barn och gammalt folk år kom-
mit i bruk , utan at man dervid vaktar fig for et

häftigt ombyte imcllan varma och kold : år en

oied emot folkets forokelfe. 4:0 Et mifsbruk år

ock det, at qvinfolken fkota åkern och manfolken
fyflolättas med Ikadeliga binäringar. Hvaraf des-

fa ofeder upkommit, och huru de igenom vilTa

anftalter blifvit lika fom nodvändige, år ej rum al

anföra i et utdrag*

§. 44» Folkets lefnad i mat och drick h
hvarken fattig eller ofnygg. Efter nagafte for-

teckning pa det, fom åtgär for et mantal, beftiger

det fig til Daler Koppimt eller lOf Dalef

på perfotli^ At vållefnaden hos Allmogen år nyt-

tig, nekas endaft af den, fom antingen med hiifs-

undfamma eller med dunkla ögon anler den all-

männa Hushållningen. Fornotningen år af ull,

blagarn, klåde, kattuneroch fiden. At tjenftcmåa

i Riket fornota til fkada och Bonden famt andre

nårings-mån til gagns, bor vara en afgjord fak.

Folkets finnelag år fom lagarna tillkapa det,

och i en fri Regering, åro lagarna tvårt om, fom
Folket. Det naturlige luft-ftreket år det enda,
fom utan at kunna andras, danar folks finnelag 5

men fom Naturen altid är vis och god, få böra

vifia dygder och lafter tilfkrifvas fådana omltän-

digheter, fom til finnelaget åro främmande.

Rifec
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Rifet och Borft åro ^:nc mycket vanlige bar-

na-ijukdomar hår i Landet, och moderllidans ut»

fall 5 befvårar barnfängs huftrur*

§. 4<. Til djiir*öch 6rte- riket har jamvål

Herr Stierwald delt fin upmärkfamhet. Af
de förre upråknas 2,8 (lag ville och tame djur, fl
Foglar, 7 Fiilar.» 6 Amphibier, f^ Yrfån och 8

Skridi-ån, Af Växter åro 304 flag antcknade med
Latinfka, Svenlka och Finflca namn. De mår*

j

keligafte mineralier äl*o ijelf-frätdert
5 qvarnften,

oartig jarn*malm och koppar (amt fvafvei-kilar^

En fjukdom ibland hemtamde fånaden har*

ifedaaår i/Jf gjordr grufvelig Ikada i defTa Sock-.

nar. Efter fortekningar ofver (lortade kreatur

uppl g:né är, härefter et medelmåttigt afatt pris,

Lajhela Sockens Ikada ftigit til 3410^ Daler

Koppimt, fom gor 1 1368 Daler årligen och 126

Daler pä hvarje mantal. Denna f^ukdomen kaU
las pä Finlka ambotauti eller peft-lkott»

Inrättnings Hijlorien och ^olitifh
Hdndel/er,

4(5. Inga politifke omfkiften har dennsi

Socken undergått, fom ej varit iamfålte med lan«

det, undantagande at fkårgärds- Socknarna, fom
rätteligen utgjorde Botten-landet eller Öfterbot*

ten och af gamla tider varit Chriilne, haft blö-

diga krig med ofverbfggarne, fom kallades Kaj*
nulajfet, Kaj n^er eller Kaj arter och voro Hednin*
gar. At Botten-karlarne redan ar i i 5(5 fingo und*

i åttning af Kung Eric den Helige emot delTb

Kainitcr eller Kananeer, at jag liknelie vis lå mä
. kalla dem, och at Korshoims Slott i famma affigt

Ka. Varit
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varit et fåfte, (om emot Hedningarna ar 1249 act-i

lades af Birger Jarl, år af Hillorien kunnigt^

I fcnare tider halva Klubbe kriget emot Fle*
MINGEN i Kong Carl IX:des tid, och 1714 års

drabbning cmotRyiTarna i nåflaStorkyro Socken,
gjorde fig ryktbare,

^olitijke Inrättningar.

§. 47, Om Socknen fatt (it naron af L&jh$^

en med fad växande mark ^ eller af Lujh^ mager ,

kan vara ofs lika mycket. Ar ifyd blef Sock-

nen ifrän et Capell gjord til ct Paftorat, Sock-
ne-figillet år en iittande Ikorn^ Den nuvaran-
de Trå-Kyrkan upbyggdcs år 1642^

§. 48, Barna - undervisningen belorjes af

Klockaren och Kyrko-vaktaren , hvilket dock
ej bellår i annat. In uti in-cch utan- låsning.

Med de fattige år fådan inrättnings at Sock-^

narna åro i olika rotar fordelte, och cefs fattige

åro til ju flérre rotar anviile, ju mera uflé och
vanfore de åro. Fattig- pengarna, fom efter

vanligheten upbåras, varda icke defto mindre til

de fattiga utdeite. Alt tiggeri år forbudit, och
om någon dermed betrådes , varder han antingen

til iin Socken forfånd, eller atilrafFad efter om-
llandigheterna»

Om Barnhus och Fattighus inråttas i Stader*

na, fä kan det ena racka det andra handen 5 båttre^

kunna de fyflellåttas ån pä Landet , och bättre

kan det allmännas liimraanfkott våndas det ali-

manna til godo igen. Sä kan jåmval ProvinCé

Medicus hafvatilfälle at kanna ortens barna-fjuk-

domar,.
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domar > hvarom något ar talt §. 44. och få torde

fattige foråldmrs barn kunna råddas ifrån fvålt

och en otidig död.

§ 49. Et Korn-hus år igenom Konungens
BefaUningshafvandes forforg upråttadt i Socknen.
Men at en nyttig inrättning kan dock H^uia mifs-

trocnde hos Allmogen, får m n här tilfålie at årfa-

ra. Når man bciinnur, at hungers nod år den
fienden, fom ej allenail ödelägger de iefvande,

utan ock Hår emot all rllvåxt, i å blifver denne
inrättningen hogllangelagen* Et iådant forrads-

hus borde atmmlione innehålla 642 tunnor til fo*

dan, ä 14 tunna på hvarie perfon fom fins i Sock*
nen; och delsutan 5 tunnor til utfade på haU-
va äkrcn, fumman ar moo tunnor i Magaiinet.

§. fo, Inga Krono-fTvOgar finnas i Socknen,
icke eller vore de dä^' nyttiga. Ibland många flcål

Yil jag alleniill: aniora et. Uti Socknen kunna

3p6 Mantal upbringas, hvilka alla (kola fä iff
tunl. til åker och ang, lika fom de nu varande man-
talen hafva (f* 1 1 . n. men dä (kogen delas dem
imellan, undfår hvardera endaft 206 tunl.> och
få vida 15^^ tunl. äker och ang kunna klyfvus i

5-: te delar ä 31 tunU på hvardera, lä fkuUe en-

daft 41 tunl. fkog tilfiUa nvarje til femtedelar

klyfdt-bemman > n)en fom intet hemman kan hjel-

pa fig under 200 tunl. fä följer antingen at des*

le blifva oklufne, eller ock at den til åker och
ang tjenlige marken utlägges til fJrog

, hvarige-

nom de mogelige mantalen blifva fårre, på det
den verkeliga ikogen mä vara llorre. Se vidare

§. 2(5, n, 5-.

K 3 fl.
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§. fl. Vid tjcnftebjons ordningen märkes, at

den för hvarje Lands-ori maile vara fkiljaktig.

I* Om 49f tjenande (§» 40. n. f.) delas på
mantalen, bliiva 4f ofver f pä hvardera. Låc
nu ftadgan fatta^ at ej ofver f tjenande kunna for-

fvaras på et helt mantal och i proportion på de
luindre 5 fä följer deraf, at 4f varda af K^ono-be-
tjenter och vårivare fä långe jagade, til defs dc
finna pä någon utgång ur Riket.

z, Aldenllund et mantalhar 8, 88 dags-ver«
ken om dagen 41» n. 4.) ock et hemman 4,87.
fä gifvas Z4P4 dags-verken for et mantal och 129J
for ec hemman ( 5. z.) om året, a 282 arbetsdagar j

och aldenftund Landrmannens dags-verken pä å-

ker, äng
5 tjäran &c. blifva längre fram i Oeco-

nomifka Hiirorieu upceknade, lä kunna jpå detta

ftållet et hemmans dags-verkeri iordelas pä följau-'

de fått;

Dagsverk.

Et hemman har 9 tunl, if kappl. äkcr,
fom til hälften år ärligen i bruk, gor

ä 70 dagsverken pä tunlandet , §. 73» - 370
7oTunl.äng, å i dagsverken, §^70, 140
14 Tunnor tjär !, å r f f dagsverken,§.8o • 2, 17
Allmånne (k^ldighcter och enQvilde för-

rättningar * - « . * ^(5o

Summa izpj

Den fom tänker uppa huru mänga de allmän*

ne ikyldighcter och enflvylte forrättningar åro på
et hemman , lärcr väl finna , at z arbcts-hjon be-

hofvas ätmindone därtil om äret, hvarigenom det

Ifveu varder begripcligt ^ tt Bonden omogeligen



I7j8. Apr. Maj. Jun. I4X

Ilinner med , at fä förbättra åkerns och inråtta

ångens fkottfel, fom mången nuifk åmbets- maa
det fordrar.

fi^ Hemmans -klyfningen har fyftat up-

på, at oka Folk -hopen och hemmanens tilkom-

mande dagsverken.

De många föregångs - mal, an - och underfok-

ningar, hindra nägot klyfningarna, men ånnu mer
hindras de af fårfkildte roktals utgifter, fom, llraxt

hemmanet år kliifvit , fkola in duplo betalas til

I

Capcllan, Klockare, Kyrko- väktare, Lagman
och Håradshofding famt Sockne - betjeningen.

Samfållet i fkog och mark gor, at grannarna fta

emot alla nya Hushåll och Folk -ökningen pä an-

i dras hemman,

At Kronans utdråkte rättigheter ofverSock»
nens utmark kan gora det famma, år torut §. fo.
fagt och bevift^ Men aldramåft år ågo-blannin-
gen och fmå-lkiften til hinders, fom redan har

fordelt tegarna i få fmå rimfor, at de utan klyf-

ning åro de obeqvåmafte at bruka och bårga. De
fom utan lof och anlokning klyfva fig ijelfva,

kallas Bolags- mån, betala inga iårfkildte roktals

afgifter , och åro forbudne,

§. fj. Huru de enkle eller enfkildte nybyg*
gen båft måga planteras i landet, år af andra om-
talt. Men huru allmänna nybyggen eller colonier

kunna infattas i et land , dar all marken år ofkipt,

det fer jag ej ånnu kunna utan våld och allmän

klagan verkflållas. Om det år nyttigt , at draga

Folk ifrån den upodlade marken , fom ännu lider

b r ill pä arbetare, for at uptaga ny mark, fom for-

K 4 drar
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drar ännu flerc, och at faledes breda fig ut 5fvcr

förmågan, famt iila Ocota bäde ny och gammal
jord 5 det fordrar en granlaga iinderfokning. Jag
for min del onfliade, at alla hinder emot hemmans
Iviyhiingcn vore borta 5 men fedan all iitmarkca
biifvir iniellan l^emmanen fordeld, fkiiUe jag lik-

v'u rolo, at Allmogen utan tvang och efter egit

behag finge plantera ut fina Söner, Magar eller

sndra trc^ mnicniue^ fafom Torpare pa den uptag-
ne, eller fom egne nybyggare uppå den ouptagnc
m^rrken. Jag ilcfVllc ock tro 5 at i fädan och icke

i annan håndelic. torde många al. Allmogen och an-*

dra finnas redebogncj at antaga främlingar, da til--

fålle opnades £6r Höga Regeringen, at lata inkom*
ma utländÖre colonier.

§. f4 Comniunicationer åro et niedel, raen

Fclk - rikheten år en eriak til rårelfen.

Om vägarna' år något tak i 14* §. Den ftora

lands • vägen är fordelt uppa Mantden ^ och ea
Brofogde i hvarje Socken äger närmafte tilfyn 6f-

Ver dcfs upråtthallande Kälfallet gor årligen flo-;

ra jordholar pä vägen ^ och vräker bro - ilockar*

na 1 oordning. At (ömmar- vågarna åro jåm-
iie och gbde, famr med nödige diken och (len-

broar forfedde, åfven få at vinter- vägarna upko-
ras med fno- plogar, bor, jämte andra nyttige an-

ilalter, tilfkriiviis den nit -och driftfullc Lands-
hofdingiH, General - Majoren och Riddaren,
Herr Gustaf Abraham Piper. For ^ a (5 år

fedan , blef af Honörn den nyttige inrättnin-

gen ockfå gjord, at Gäilgifvaren beforgde en*

hm om all privat och vanlig fkjuts, emot 4 lis-.

pund ho af hvarje rék och en kappa fåd af hvarje

Man«
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Mantal ) dem iindantagne, fom åro frie for håll*

flquts j men ledan fkjuts- taxan blifvit forhogd,
, har Contr:i6tet blifvit brutit, och .ej ånnu fatt

någon ny fladga^

Poflgången år bcqvåm for dem, fom bo nåra
lands- vågen; men for andra beror bref- växlin-

gens fåkerhet uppa refandes årlighet.

§. fs* Den invärtes fåkcrheten, befordras
då Lagens döda bokllaf far igenom x\mbets-måns

' övåldughet lif. Den utvårtes fåkerheten har fam-
ma betäckning, fom det ofriga landet. Uppä po
Mantal aro fz Soldater, utom Vargerningen, m«
roterade, men legan utgöres af den rötan, fom ef-

ter nummer och ordning bor fkaffa karl. Hvarje
3<^:te månnidca, eller hvar lyrde af mankönet, eller

hvar 9:dc af manbarc karlar tjenar for Soldat.

By- ordningen år alleflades igenom Konun-
gens nu varande Befallningshafvandes goda for-

lorg antagen.

Allmogen brukar runda vackar at mata, och
mång-arige trå-betsmån at våga med^ Uti hvarje

Socken år en eller flere edfvurnc Kronare, fom
hafva at juftera och mårka alla tjåru-och beck-
umnor s men fullmåiigheten kan ej blifva iåker,

,dår litet Folk i et vidftråkt land ej mågtar under>*

hålla fårfkildte och kunnige bctjenter.

En Skall- fogde i hvarje Socken famman-
kallar Allmogen , at omaka rof- djuren, at plå^a

fig med brånvin, och at tubba tjenftefolk ifrån

hyarannan.

Saltpetter - fjudningen blef indelt år i/f^;
men for vara kärta fomrar Ikul ^ kan betjeningcns

3: K j dub-
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dubbla forgfållighet ej (^afFa mera Saltpetter ån i

de Sodrare lands- orterna.

Brandftod erlägges efter Mantalet, och kan

hogft beftiga fig til po plåtar af hela Socknen,

I nåftgrånfimde Socknar, men ej i denne, åro
|

ärlige Marknader. i

Söcknc- Betjeningen befl-ar af en Landsman,
|

cn Sockne-fkrifvare , en Skall-och en Bro-fogde,

Dock äro de foraligftådes, {ammanflagne til färre.

Sockne-handtverkare åro z Smeder, i Skräd-

dare och 2 Skomakare. Socken-häcktet åger z

rum utan eldftad.

Kameral' Inrättningar,

f6. I. åldfte tiden hafva utlagorna blifvit

Utgjorde efter bcviUningar och påtagne taxerin-

gar : (edcrmera blef åkren uti pundiand fordeld

och räknades 4 tunl. på pundet, hvaraf 23 ore

Silfrmt betaltes uti jord-råntä. Derefter pålades

utlagorna ej efter hemmanens verkeliga godhet,
utan efter deras Charafter, af hel eller half Bon-
des jord, den Bönderna fjelfve vekt hafva och lå- ,

tit iig ftrifva tore 5 faledes betaltes blott i hem-
»lancals ranta 4 Daler zi ore Silf:mt af h varje hel

Skatte-bonde, fom tillika med den förre Jord-rån-

tan gjorde 5 d. 12. v% Silf:mt. Johan Ottesons
Refning folgde håruppå, hvarigenom hela Hof-
dingedoraet inom 3 år fick nya mantal och ny
fkatt. Sedan ojåmheterna vid denna fkatt- lägg-

ning bhfvit formedelft forvandhngar och på man-
talen lagde nya utgifter ånnu känbarare, och fe-

dan man ej igenom reftantiet och executioner

famt
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famt igenom affkrifningar på ranta kunnat bota
olikheterna, har man åndteligen måft gripa til for*»

medlingar, och at minfka hemmanens mantaU

§. f7. Sedan Öfterbottcn vid 1747 ars Riks-
dag fatt tiUlånd tii ny ref-och Ikattlåggning; fort-

låttes nu detta verket med 20 Landtmåtarc af
Kongl. Commiflionen och f af Lånet.

Mantalen pafåttas nu efter grund - räntan^

hvilken äter tilvåxcr ehcr den i ikattlåggnings-

methoden, på hvarje befintelig lågenhet utfatte

flvatten> men den gamla Jordeboks räntan, fom ar

8 : 29. 14I tilfammanlagd med den fenare äkom-
ne hemman-tals räntan 16: 2p, iif, vifar i en
fumma 2f d. 27 o. 12 p., huru flor grund- ranta

efter Lajhela Sockens undervisning for et helt

hemman vara fkal. DefTe kallas reeleRåntor och
Ikiljas ifrån de pcrfonele, hvilka på Riksdagarna
okas eller minikas.

§. 58. Utom de reela Råntorne afJorde-boks
och hemmantals-råntan med deras forhögning och
Krono-tionden, famt utom de perfonlige råntof
na, fom beflä af Mantals -penningar, Domare-
råntan. Lon « och Betalnings - afgiften , Slotts-

hjelpen och Bevillningen 5 underhåller jåmvål
Bonden Kyrkoherden, Capcllanen, Klockaren,
Våcktaren, Socken- fkrifvaren, Bro- och Skall-

fogden, Soldaten famt Skjuts -råttaren. Jåmvål
årlågger han Lagmans- och Håradshofdinge- kap-
parna , Provincial - Doftors oren , Colled:er^

Brandftod, Djäkne - penningar ,
våglagning och

Til
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Til Kronan gar i reele och per-

fonligc afglfter med tionden - 17??. ^. 2,3/-^

Tii de andre iipraknade, foni

Bonden underhåller - 87* zo, l6j§
Men aldenftiind båda defla fum-

morna hora det allmånna til,

fä utgör han tii allmänna be- — ^ —
hof - - « - 253. 24. iff

Til enficylte behof betalar Bon«
den åt andra - „ - 37^, u. jj^

Således år fumman på aila et — ————

•

njtt Mantals utgiften - 637. 4. pK:t.

§. f^. K Når 637. 4. 9, laggas til 18^7 §.

44. fom Bonden ffelf fortär , och dcrifrän dra-

gés 365 fom är en perfedel^ hvilken 2 gangor blif-

vit uptagen , lå utvifar fumman , at et helt man-
tals ädiga afkaflning år 1468 Daler Kopp:mt«

1 Om 246^ delas med 175, få befinnes, at

Bonden fkattar til Kronan i4:de delen af alla hans

inkom il:er^

5. Om 2468 deks med 254, vifes, at han til

allmänna behof delar med iig p:de parten^

4. Om 2468 delas med 637, finner man, at

litet mer ån 4;de delen iträn hemmanet utgår til

åndra.

Ståderne bekomma allcnaft Manta-
lets inkom (ler, fom vore en vacker fond nog til

rorelfen, om Landet hade mera Folk.

§ 60. Om 176 anfes fom en rån ta ä 6 pro-

Ccntj få iliger et Mantal i Krono-n^ärdi x\\ et Capi-
^ ' tal
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tal af 2P3 3 Daler Kopprmt. Om 264 pl famma
iätt anics , varder allmdma värdet 4400 Dal. Atec
om 637 tages fom ct ärligt intrelTe, biifvcr Capi-

talet eller poUtiJke vårdit på et mantal 106 16 Dalcr.

Och om 2468 pä lika fått tages, fä upvåxer iS^/il

njärdtt pä et mantal til 41 1 3 3 Daler.

I anledning häraf kunna mänga andre lårfkild-^'

te vården uträknas, fåfom at Socknen i Politifkc

värdet ftiger til 9f544o Dalcr j en qvadrat mil

^

til i48)-24 Daler: en månniflca 6iz Daler: en ar-

I
betare iipf Daler: en gift arbetare 2390 Dalcr
o. f, v, hvilket alt med mera i en fårfkilt upråttad

Politiit värderings tafla vilas kunde.

Nyttan håraf år i :o at Lagarna hafva en mätt-
llock |;il at derefter utmata näringarnas och nä-

rings-lemmarnas befkydd; 2:0 Då land begåres el-

ler aftrådes, fäfom valuta for krigs omkoliningar,

känner man qvadrat- milens varde, 3:0 Då krig

foretages, kan en riktig-rakning foras med Debet
och Credit ofver det fpilde folket och dep intagne

Landet, 4:0 Kan man af jord - brukarnas vår-

den, mata de fkador, fora igenom hungers- nod

^

,
hindrade giftermål eller utjagade arbetare fig ti-

mat i Landsorterna, m, fom år for vidlyftigt

at här infora*

§. 61. Det är fvårt gif\ra noga uptekning pa
ct mantals alla inkom iler. Ehuru man Vinnlagc

fig, at i mogeligafte måtto upfora alt hvad Bon-^

den kan vånda til pennings,' iliger det dock ej.

högre af mantalet ån til 480 Daler, fom emot ut-

giiten 637 Daler (§» 58») vifar en årlig briil af

^f? Daler Reftancier. ExfcGutionerjafftrifaiagary;



14^ I/J 8. Apr. Maj. Jun.

förmedlingar, flvuld hos Borgaren^ odes - hemman
och dylike bedrofvelige Vitnen, hafva intygat, at

hos denFolklofe, faftän idoge Skatt-dragaren, har

inkomften icke kunnat updrifvas emot utgiften,

jåmte det dc hafva bevifl, at beficattningarna bö-

ra hafva en annan grund, fä vida de håriigafle lå-

genheter, hvilka efter Skattläggnings - mcthodeii

upfåtta Mantalet och Råntan, kalta icke annor-

lunda något af fig, ån i famma mon, fom det

finnes arbetare på mantalet*

Kammar - verkets Fbrbåttrlng,

§. 6z. Månge hafva fkrifvit ora et vål inrät-

tat Kammar -verk, alla hafva fokt at pafTa utgif*

terne efter llyrkan at bara dem s men ingen har

gifvit rått begrep om flyrkan eller påfunnit dcfg

råtta mått- ftock. Når man gor flcillnad imellan

den enfkildte fiyrkan^ hvilken några få inbyggare

genom flit eller lyckelige håndelTer fig forvårfvat

och fom flåndige förändringar underkaftad år,

famt imellan den allmänne fiyrkan^ fom tillågges

cn hel Socken, Landikap eller Rike, och fom
lligcr eller faller i famma mon, fom Landet blit-

ver upbriikat eller odelagt > fä lårer man finna, at

ordinaire fkattlåggningar och extraordinairc taxe-

ringar, hvilka hitintils haft den privata ftyrkan til

grund , bora efter den publike til inrättning och
upbord jåmkas,

§. 63. Det blefve for vidloftigt at hår infora

fåttet til en naturlig och beftåndig (lattlåggning^

Det kan endaft fägas, at mått-ftocken dartil ar

fSr Lajhela Socken gifven uti §. 42» n. f. och at

grunden til en råte {kartläggning bor upkomma.
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jgenom en fammanfatt ration af Folket direftc

och at den brukbare med den upodiade marken
inverfe. Denna marken, fom inflyter til ftatt,

kallarman ränte-jord j och arbctarne, pä hvilka

man i fynnerhet hafver (it affeende, kallar man
rånte-{^refne perfoner. Igenom en fadan (kart-

låggnings-grund händer t;o at da rånte -jorden är

jika, utgå utlagorna etter de rante-fkrefnas antal,

men ö;n de rånte-fkrefne åro lika månge, biifva

utlagorna i famma mon mindre, fom rånte - jorden
år llorre. z:o A t detta år grund for en hel Soc-*

ken eller Landflvap , men icke for h varje hemman
fårflvildt, hvilkas ftatt åtföljer endall de rante-

fkrefnas antal, hvurvid man 3:0 ej mindre lart

ån hogftn^ttigt i akttaga kan, at Bondens formo-
ner af mänga fmå barn varda itorre ån andras 5

dock fl, at hvarken Kronan eller Rante- tapiren
något deraf lider»

§. ^4. Med exempel kan denna tankan kar-

taft foreftällas. Som et medel af 4 år, beliigcf

fig denna Socknens Jorde -boks och Hemmamals
forhogde rånte- fumma til iiiood. 8 ore ii j

Når dc arbetande få utletas, fom i §.41. n. 2.

fkedt, och når rånte - fumman imellan dem for-

delas, tilfaller hvardera i^d 8. ore 21^ P-y det

man for jämnare rakning {kul fåtter til if d. <? 6
,

och hviQcet man nu kallar en hel ränta» Utaf §.

40. n. I, har man fett, at 768 verkelige arbetare

finnas i Socknen uppå hemmans -bruk : når dcfTc

beläggas med hel ranta eller if dal. po., blif»

ver lumman 11756 daler. Af n, z. i famma
jåmford med n. z. § 41* år ock kunnigt, at ca

litet arbetande anfes fom 4- af en fullkomii^ arbe-
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tare j hvarforc ock dem cndaft 4-«dcIs ranta eller

5 dal, 9 ore palåggas kan, bvilket fSledes gor

I f77 dal. 31 ore for hela Socknen, uti hvilkea

30P fadane finnas. Uti n» 3. af oftanåmndc §.40,
år kiingjordt, at Allmoge - barnen under 10 är,

fom åro hemmans- brukaren til befvår, raknäs til

^5-9 i Socknen j hvilka fordenlkul efter Stats-

klokbets-ej mindre ån efter billighets-lagen, bora
verka agaren någon lindring i luiagor. Når defla

i anledning af 0.2. §.41. uträknas til Ikatt, fä

godtgores for hvardera
-f
:dels ranta eller 3 d. i o*

IP4- p., fom for 3>9 barn gor 1097 d. 30. f p.>
utaf Socknens rånte-fumma. For ftorre tydelig-*

het flcul, vil man upråtta Formulair til et Gene*
ral Slut -Extraä: tor hela Socknen,

179» Lajhela Socken ai$ d. 9 å. —\

Debet.

Hd^fkrefne.

138 Husbönder

jgf Matmödrar
208 Drängar

287 Pigor

768fi. äifjP- 11736,-,-

Tredings - räntor^

irö ft. gammalt arbets-

fordt folk.

15-3 ft. barn imellan 10

och |r.

Credit.

Femtedels räntor.

Barn under 10 år 3 fp Hr.

ä 3, dal. I ore ip-i p.
afråknas 1097 d, 3 o^f^

Saldo fom
återftår,

at beta-

la - 12116^ zy^i^i,

Den
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Den falderade fumman år den fom vårkeligen

tltgar, och har for de bortkaftade bråken (kul^

blifvit några Daler ftorre, ån det förut upgif*

ne medlet uppå Socknens nuvarande forhogdc

rånte - fumma,

§. 66, Uti tillämpningen til hvart och et
hemman eller bolftad, vifar fig nyttan af detta

råkne-fåitet, fälunda ;

Hemmanet N.
Debet. Credit:

Hela rdrjtor^ Femtings rånfor*

1 Husbonde 4 Barn ä 3 d, t 6» ip| p;
1 Matmoder gor * - 12, 7, 4f
I Drång Saldo at beta-

1 Dotter - - fP>^>i9l

4 ft^äif d, 9o. gor (51,4,

Treding ^Jkrefne^

I Son f

1 Utftruken ur

Mantals långdert,

2 ft» ä j-, 3 gor 10,

§. (57, Pa famma fått^ fom defle reelle^ kun-
na ock de perfonellcj eller de tid efter annan
fenarc Riksdagar åtagne råntor beräknas* Deflc
beftiga fig fom et medel af 4 år, til 2697
10 p. Kopparmynt, ofver hela Socknen^ dådet;

tilfalier på
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En hel ranta

En tredings ranta -

En fenitings ranta

- ^ 3 d. II o. 214 p.

I d. j 6. 2 3tP.
- — d. 21 o. 13I4 p.

Hvilka g§ra litet mera ån ^ af de reelle ran-

torne. Men alla förändringar i detta (lycket^

kunna for hvart 4:dc år i anledning af Bevilnings-

Placaterna i akttagas.

§. 68. Ehuru detta år den båfta utvägen at

utdela råntorna, få blifver dock frågan, om Sock-
nens rånte - fumma år den råtta, lom den i pro-

portion emot andra orter i Riket utgöra bor.

Man måfte då forft dela all rånte -jorden i Sock-
nen, fora år 14346 3 tunland imellan 800 arbetan-

de, och fäledes finna, at af 17P tunU rånte -jord

betalas if daler p ore i Lajhela (§. 4Z. n. i. z.).

Sedan måfte man på famma fått dela hela Rikets

rånte -jord imellan defs arbetande, och äter uppä
denna qvoten tordela et medel af hela Rikets for-

hogde rånte -fumma, T. ex. om man på detta

fåttet funnit, at 180 tunnor rånte- jord tilfalla

hvarje arbetande, och at if dal. lö ore bora ut-

göras for hvarje arbetande eller for hvarje igo
tunl. rånte « jord , ofver hela Riket , fä fåtter

man at 17P tunland i Lajhela forhälla fig til 180

tunl. ofver hela Riket inverfe fom ränrorna, det

årj fom If daU 16 ore, til if dal, 18 ore i8| p. >

hvaraf följer at Lajhela (kulle betala p Öre igé p.

forli tet emot hvarje arbetande perlon i propor-

tion emot andre Rikets fkattdragare af jord-bru-

ket : och detta år orfaken hvårföre man i §.63.
iagt, at grunden til en råttvis flcatt- läggning bor

vara en fammanfatt raticn af Folket direcle och af

rånte-
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rånte - jorden inverfe. Detta år ock orfaken,

h vårföre man i början af § 6f . utfått 179, fafom
räntans proportional - tal for Lajhela Socken

,

hvilket tal blifver lika fä beftåndigt, fom Ijelfva

marken och jorden,

§. 69. De nyttige pafolgder fom flyta af detta

ftattlåggnings fåttet åro, 1:0 at efter Landets
ränte-fumma icke år ftorre ån fortit, men reparte-

ras endaft efter arbetarenas antal och lågenheter,

få (kola alla formedlingar, aOkritningar, frihets-år

och ödesmål forfvinna. 2:0 Varda råntorna be-
ftåndige och altid lika tryckande. 3:0 Stiga och
falla de for råntegifvaren alt efter fom Jord-bru-
ket med tiden til- eller aftager. 4:0 Våxa de tor

råntetagaren i famma mön, fom folket, rorelfen,

och ofverflodet våxer. yro Drifver den enfkyl-

te nyttan både Ämbetsman och Allmoge at gö-
ra et med vår nådige Öfverhet uti alla defs anflal-

tcr til folkets forokelfe och Landtbrukets forkof-

ring, 6:0 Blifver ingen vid upodlingarna hin-

drad, och den trefnas flit varder aldrig befkattad.

7:0 Varda råkenfbaper och upborden derigcnom
förkortade, emedan Kammar- vårket har at til-

fkrifva Skatt- läggningarna den ftorfla or{aken til

defs vidioftighet.

Oeconomifka Htjiorien om Landtbruket.

Om
Ängsjkotfeln och Beteshagar,

§ 70» Jordmonen pä ångarna åri lera eller fand

med ringa mat-muU. Vidden år i z8 tunl. i
3 kappL

på mantalet. Ho -växten år fvag, men gifver
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dock afden ftore vidden yz-^^V^^^^^'?^ mantalet.

Medel- åringen år i det nårmaftc -^^^idels parm at

tunlandet. Rödjandet til ny ang fker mera ige-

nom afbrånning ån dikning eller rot-huggning.

Bergningen fordrar z dagsvårken pä tunlandet»

Dagalon år fordenfkul y\:dels parm. Höet föres

dels i lador och fåttes dels i (lack eller lod. For
ego-blamiingen fkul, finnas 50 ångs-lador fom et

medel uppä hvart mantal. Uti hela Socknen fin-

nas ^443 pärmar ho. Emot hvart tunl. åker git-

vas 8 tunl. ång eller 41 parm ho. Hvarje arbetan-

de perfon har 14 tunl. ång at ofverfara årligen >

fordenfkul måfte bergningen råcka en hel månad ,

derfore kan icke Bonden förbättra fina ångar, och
dårforeår tiden på vara kårta fomrar mycket knapp
at foretaga nya upodlingar. Nu åro ångarrae tuf-

vige, fanke, mofslupne och flvogvåxte.

Hagar behofvas ej mange, der mulbetet år

ymnogt.

Om Åkerbruket^

§. 71* Åkrarna åro nårmail vattitdrag och vid

åbfåddar belågne» Landtmonen år flåt och jåmn,
Jordmonen år ler och fand - mylla, klapper- jord

,

lamt mofs och kårr-jord : fvart- myllan år rar och
finnes allcnaft til if tunl. dcraf i Socknen. Grund-
jorden år måft lera norr i Socknen, och (and i den
fodre delen (§. 20.). Fafl ån fomlige mantal hafva

20 och andra 9 tunl, åker, få år dock medlet 16
tunland 28 kappland Gårdfelgärdar omkring åk-

rarna i Socknen gora 843334- famnar fom gifver

P37 famnar pä mantalet, hvilka hvarje vår måfte
botas eller fornyas. På mantalet år9106 alnar di-

kenj fom uptaga i tunl, 19 kappl, i vidden. Hälf-

ten-
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ten-fåde brukas. Åkern kores 4 gångor til rågen,

I

och i gångor til kornet. Redfkapen år et nått

årder fom kallas al, med en illa ftåld bill : harf-

I

ven och vålten år vanlig och brukas i finom tid.

Alla korflor Ike enbett. Gödningen lågges altid

j

under kornet, och föres ut om hållen på forfra

eller om våren på fifta föret. Pä et tunL utbre-

das lyo lafs godfel, fom år äkcrtunlandets inkomft
efter 31 tunl. ang eller efter 18 pärmar ho. Bo-
Ikapen fållas endaft i fkogs-byarna, hvareft ego-
blanningen icke år dercmot hinderlig. Sådcs-fla-

gen åro råg, korn, hafra och grå arter. Rågen lås

vid Larsmåflan, och (kåres en vecka in i Augufti
månad. Kornet fås mitt i Maj och fkåres måft

lika med rågen. Merendels år halfva utiådet råg

och andra hålften korn. Skörden förrättas med
{kåra, bindes och fåttes i (kyl at vådertorka,

famt införes dereftcr i rian^ Uti rian aftrofkas 6

tunnor råg eller 8 tunnor korn pä i dygn af 4
perfoner* Ingen våt fäd föres in, derfore tjena

riorna mera at befrämja aftrofkningen ån inbårg-

.
ningen under en fuktig väderlek» Äringen år f

I

ä 6 tunnor råg 5 6 å 8 tunnor korn efter tunnan

,

' men efter tunlandet gifver rogen y ä 6 , kornet
: 4 a f och hafran 6 kornet.

'

§. 72. Öfver hela Socknen raknäs i åring 12
tunnor fpanmål. Uppå mantalet kunna 15 tun-

nor årligen fål jas, fom et medel, hvaraf en del

foryttras i Städerna, en del til Sockne-handtvår-
kare och en del bytes emot fifk til {kår- bonden»
I Socknen fortåras tunnor, fom gifver li-

tet mer ån ly tunna uppl perfon med fmått

och ftort.

L 5 §. 75.
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§; 73. Dags- varken upga pa tt tunl. til 70
lijone-och 38I oke-, men oni et hjon fåttes lika

med 1 oke dagsvårken erier den uträkning, iom år

gjord i §. g. 77 n. 3. och 80. n, 9. lå år hela fummari
po dagsvårken. När åkern gifver f :le kornet til

medelaiing och 16 daler tunnan år medel -pris, få

har Bonden, då utlådes tunnan afdrages^i daler for

dagsvärket. På nytägter betalas dagsvårket up-

på det fprfta aret med 17/- ore, då marken år ti!

uptagande medeimatngt beqvåm.

§. 74. Igenom kyttning eller afbränning

beredes en mofs-mark efter några är til åker eller

til ang, och bar frukt under ijelfva förvandlings

tiden. Detta år val båfta iattet ibland de vårfta

at uptaga nytågter j men når fvedjande, fom år

ånnu fdrdårfveligare, toles uti de harligafie Sveri-

ges Provincier, fä bora Lajhela boerna i propor-
tion emot deras tid och ftyrka at antaga något
vidlyftigare rodningsiått, få opåtalt bränna up
all mat jorden i Socknen.

Tlantenmgar.

§. 7f. Ronn år det enda frukt -trädet hos

Allmogen. Afjord- frukter åro rofvor, hvit-kåi

och rot - kål komne i bruk. Tobaks - planterin-

gen pä Landet år mera allmån ån nyttig. Hum-
lan år någorlunda god» Lin«iädd brukas litet men
hampan mera.

Skog och Utmark.

§. yå. t. Landtmonen beftår at fand-äfar,

ftenbackar och kårr : den forftc år en boning for

tall^
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tall- och furu, den andra for björk och afp och
den tredje for gran och al,

2. Widden år 81629 tunland f. kappland,
fom gifver P07 tunland pä mantalet 5 men pä ^
mantal , blifver det ej mera ån 216 merendels ut-

liuggne tunnland.

Efter förrättad rakning pä bättre, fämre
och medelmåttig ftogs-mark , kan man nu ej ta-

ga högre ån 4fo trån pä hvart tunland fom gor

3<5573 5 120 trån i Socknen. Man har jemvål etter

cn noga fortekning pä åtgången af flvog funnit he-

la Socknens årliga behof vara l40fP44trån^ for-

denfkul tålles årligen -^Videl af fl^ogen, fom med
/

beftånd i längden icke kan fort(åttas, och fom
gifver cn bedrofvelig uplysning i den forcdnings-

lagen, hvarunder man förnimmer våra fkogar va-

ra ftålde,

4» Oriaker til fkogs-odningen åro fkogs-et-

dar, tjåru-brånning och en ofparfam byggnad:
orfakerna til defTe äter år famfälligheten, fora

bjuder at icke fpara det andra kunna hugga ned»
Hvad fom igenom (togs -eldar år forodt, kan ej

räknas i men til tjäru - branneriet upgå årligen

fyipfS trån oqh til hus -byggnad ^if^z trän i

Socknen. At många iooo:de trän fållas til nåf-

ver-flät och lof-tågt, år en ej mindre allmän ofed,

ån fåttet år at utgallra fliogen.

Bojkafs-fkåtfeku.

§. 77. I. Häftar åro f9oi Socknen, kor 21 24,
oxar ?,36, ung-not 944, får 4720 och kalfvar 4-72.

DefTe gora tiihopa po86 kreatur, fom uti 7 mana-
L 4 der
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der framfödas med 644^ pärmar ho ä parm
ftycket. Svin finnas 708 i Socknen»

l, At oxar icke brukas håldre ån häftar til

dragare, kommpr deraf, at byar och Sockmr fom
åro vidftråckte, famt Stader och marknader fom
åro långväga, tillåta ej at bruka feniårdige dragare:

dårtil kan ock föras at oxarna åro evige at nyttja

pä de kringipridde ågotna i fkogen , lamt i andra
byar och Socknar ; defsutan göras måft alla kor-
flor om vinteren, och det måita man fårdas om
Sommaren år^ at rida tii och ivm Kyrka, ting och
iWmning.

Efter nogafte fortekning ofver bckoftna'
d^n på en haft, har man fmmit at et oke-dagsvär*
ke ej kan virderas hågrc ån til 6 ftyfver.

4. Kor år af godt flag , vatnas i fåhufet
Stied notat vatten och fodras 4 gängor om dygnet.
Affcaftningen år z lispund fmör efter kon.

p Lajhela har framfor alla Socknar i Öder-
botten kommit % foremed Spanfka får, hvilka

til antalet ftiga ofver zooo. Men fom ullen hål-

les otjenlig til vallmar, och qvinfolken åro oofva-

de at (pinna honom, hvartil kommer at affått-

ningen tryter, la varder inrättningen befvårlig

och tung. Men faft ån detta icke vore fliuUe

dock flaget utga, fä vida man icke under alt det-

ta, igenom utdikande och rödjande j beredt dem
cn tjenlig foda.

T>jur-fdng.

% 78. I. Ibland villfånaden år Älgen , fom

^aft lltej- flcatta fig af ikid-loparcn, dä en hård Ikare

bun-
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bundit fig ofver en djup fno. Vill-Rcnar åro nu
f iiilyntc, men funnos mera i Landet forr ån Äl-
garna kommo derin.

2. Af Gnagare eller Snattare finnas harar,

ikornar, uttrar och mofs. Om ikornarna lager oiaa

at de tid - tals flytta til norr och ioder ; år 175*1 to-

gade de foder ut. Flygande ikornar åro icke al*

deles fållfynte.

Utaf Rof-djur vifa fig björn, varg, lo,

filfras, råf, mard och hermelin. Björn fkjutes om
våren i hide. Loar och mårdar efterfåttas med
liundar på fporr-fno. Filfrafen fålles af en hän-
delfe. Vargen förföljes minft, faft han gor flor-

fta ftadan» Räfven vilar fig (ållan vid byn. Herr
mcimer blifva nu mera rare än förr.

4. Af Vill-fafel åro fkops- honfen fåfom tjä-

drar, orrar, hjerpar och fno - ripor uppå vifla år

rare. Krams -foglar värdar man fig ej ftort om,
undantagande fno- fparfven fom om våren til ym«
noghet fångas elier fkjutes. Strand-och Ijo-foglar

fkonas intet*

f Rof foglar fynas ej ofta vid byarna. De
hafva famma art med råfven, at få långe Bon^
den ej lagt fig til fmä-fafel, hafva de icke at go»

ra i byn.

Fijleri,

J9' Fifket ofvas med not odh nåt, famt

med katfor af dem fom bo vid Jurva och Tajnus

tråfken. De fom bo vid än lägga ut pator for la-

kar, och ftänd-krokar for fvälg-fifkcn. Kräftor

finnas ej i hela Landet.

L f Oan^

I
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Oanfedt Lajhela år en Up-Socken , har docK
cn urgammal håfd gifvit dera inträde i hafs-fjon,

hvareii: ftrommings-fiOve idkas af någre få med
mindre vind ån tid- fpillan.

Landt -manna Slogder,

§^ 80, I, R.edflvapen til jord-bruket, fom åro

årdret, harfven, välten, lian, fkåran och räffan,

gores af hvar Bonde, Gårds-redfkapen med hus-

bonaden, kårillen och vårktygen göras af en del,

och af en annan köpas,

2. Ake-doncn beftå af fkrinda, kårra, arbets-

och kyrko - fläda : medarna åro dels krok - vaxte
dels bogde. Drågterna åro loka , rånkor och
enbets (kaklar,

3 . Kalk brånnes af nägra få och tegel flås af

atP*^iilige. Qyarnilenar huggas til flere Socknars
behof.

4. Husbyggnaden år nog vidloftig. Me-
rendels åro 6 rum vid gärden, i kallare, 8 bodar,

I badthiga, i brunn, 4 lider, i ftall, i får-och

et fvin-hus, 2 få- hus, t foder -lador, 2 port-

ikjul, I backftuga, i fmedja, i aftråde, 3 rie-

rader, i tjeru-fal, 2. fikogs-bad flugor och 50 la-

dor pä ångarna.

^. Ankofthygget, nåfverflåt, loftågt, garf-

nmg och någon (ko - fomning beforjes af en och
hvsir.

*

6. Qyinno - fyiior åro åkerbruk, faning, kor-

ilor och ho-bårgnmg lika med karlarna. Deras

enlkylca goromåi äj'o, litet fponad
,
fom, oft-gor-

ning och dvlikt (min.

7. Om
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. 7, Om Qyarnarna fes § iz. En vallmars-
ftarap af 3 hoar, år af vice Paftoin Herr Rej-
NI US anlagd.

8. Vid tjeru-brånneriet atgär til en tunna
tjera 2.00 unga trån eller J famn torrved. Dert'l
fordras ock 13 hjone och f oke-dagsvårken, fom
förvandlade efter §.77-n. 3. och denne §. n.p.gora
tillfamman ifi dagsvårke. For en tunna tjera

fas medelmåttigt 10 daler kopparmynt 5 betalas

altlå för et dagsvårke 20 ore, eller i z ore ringare af
tjerii- ån aT åkerbruket §. 73. Bråd-fågning id-

kas ej , men den fkulle rikta Bonden 80 och det
allmänna ofver 130 gängor mera, ån tjeru-tilvårk-

ningen,

i p. Af §. f p. har man funnit et mantals hela

! afkallning vara 2468 Daler och af §.41 n. 4,
har man fcdt at 8^ 88. arbetare kunna raknäs uppä

' mantalet. Om nu 24^8,00 delas med 8,88, vifar

quoten at 177 Daler tilfalla hvarje arbetare om
året, och emedan nållan lika många arbetsdagar

råknas årligen, ty kan dagsvårket nårmaft beräk-

nas Bonden til i Daler. Om mans - förhåller fig

I

til qvins- dagsvårket fom 4 til 3 , få bor det förra

I

betalas med i Daler 4 ore och det fenare med 2g
I ore kopp.-mt, da de hålla fig maten (jeUve, Et

legt hjone - dagsvårke koftar nu for tiden 6 mark,

emedan der litet folk år, ftigcr altid dagalon of-

ver dels vårde.

Landtmanna Handelen,

§. 81. I Staderna fåljes fpanmål, arter, bo-

fkap, fmor, oft, tjåra , nåfver, ho, hudar,

påls-
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pålsvark och tegeU Därifrån håmtas falt, jårn,

^jobak, llroming , bockftinn och kram.

Af Skåra - Bonden tilbytes falt fifk emot
(panmäU

Öfver P^yfka grånfen infmygas och iitfpri-

das i Landet Hollåndfk tobak och Ryfke Fabriks-

varor. Svårigheten ac i et vidftråckt och obe-
bodt Land foryttra egne Produ^er, famt at for-

ftaffa (ig nödigt ätergods, har infprdt och under-

Iiåliit denna nidings - handejn.

Monne icke årliga Karavaner åro det naturli-

gare fåttet til roreiie, dar Landet ej kan bara

Up - Stader 5 och dar inga genom- farter ånnu be-

fråmja affåttnin^en ? Det år onekeligt 5 at om
all den fpanmälen, fom Bonden i Karjein, Savo-
lax och Tavailland kan umbära , vore nedförd til

Staderna, fkuUe fådes-briften ärligen få anfenhg
forminfkoing.

Bonden pa et helt Mantal upkoper i handel

varor for ii/Dalerj det han fåljer befliger fig

til 480 Dalerj fkillnaden til godo med Borgaren

är 365 Daler. Men aldenftund Krono- fogden

och annan Betjäning
5
jämte Legofolket och dy-

likt fordra f 20 Daler, fä blifver Bondens ärliga

under- balance if7 Daler Kopparmynt , dem in-

gen annan än den manftarke kan utan reft eller

gåld bringa af Hemmanet.

Den 17 Jun.

Ron
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Ron om Magnetnälens ruhhnmg här^
rörande af Elektriciteten ,

Ingifvit af

AND. WIKSTRÖM,
Math. Leébor i Calmar,

Nar jag den ^^ Maji fiftledit ar ville taga
en Magnet-nål utur mitt kammar-fånfter,

dår hon hade kommit at ftå några dagar i

Sol-fkenet, markte jag at hon var aldeles rub-

bad utur fin ratta Hållning och visning til Nor*
den, hvaruti hon hade varit fatt. Emedan alt

jårn i rummet var da i famma belägenhet emot
nålen, fom tilforene, undrade jag i förllone myc-
ket, hvaraf denna nålens rubbning kunnat föror-

fakas, til defs jag af en händelfe kom at ftryka

med fingret pä glafet, fom betåcker Adeffings-

fodret, hvilket var hel varmt: dä markte jag, at

nålen folgde fingrets rorelfer, hvaraf jag f6rllod>

at nålens rubbning måfle hafva hårrort af glafets

Eledricitet , fom af vårmen blifvit upvåckt^ Så
fnart glafet blef kallt, kom nålen i fin råtta ilåll*:

ning igen.

Til at blifva iä mycket vifTare härom ^ fatte

jag nälen med fin dofa uti en vifs fituation, och
hoU dofan faft med den ena handen, men gned
med fingret af andra handen på glafet* hvaraf: ef*

ter en kärt flund, nålen började fvånga fram och
tilbaka, lamt ymfom attraheras oeh repelleras af

flafet. När jag uphorde at gnida glafet, blef

Jälen fmäningom ifrån fin rubbning befriad och
kom i fitl förra fkick. ^
- Der-
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Derefter tog jag en ftång Lack, gned hen-

ne med papper, och ledan jag tagit glafet af dofan,

höll hemie for fl; vid den ena andan af Nålen, och

fedan vid den andra, hvilka hon, pä famma lätt,

fom glafet tilforene , attraherade och repellerade^

Detta ehuru enfaldiga forfok, tyckes förtjå-*

na de Ijo-farandcs alfvariiga upmärkfamhct,

Bejkrifnmg pä en Hand af vanfkape-

ligt utjeende och ovanlig fiorlek, hos

en Gåjfe i Småland,

Ingifven af

LARS GUMiELIUS, M.D.

Denne Gåffe, 16 eller 17 år gammal, har
ifrån fpådaftc barndomen varit fjuklig

och mycket plågad af ftora och fula ut-

flag, fom ftundom låkts men åter gatt up igenj

af hvilka han ånnu på lika fått plågas.

For 10 år fedan fick han cn fvår vårk i ögo-
nen, fom varade inemot et hälft är, hvarefter lika

fom en hvit hinna fatte fig ofver ögonen , fom fe-

dan få tiltagit, at han nu icke utan handledning

kan hjclpa lig iort.

Ar 17^0 fick han en fvullnad i vånftra han-

den, med grufvelig vårk och olidelig hetta, fom
varade ofver et är, til defs handen imedlertid tätt

det yanfkapeliga utfeende hon nu hafver. Sedan
den
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den tiden har varken med hettan iå aftagit, at gas-

fen nu mera ej vidare år bcfvårad, ån af handens
otroliga tyngd.

Hand och fingrar åro grufvehgen fvullne

fulle med c.iviteter och ftora uphogningar. Fin-
grarna Utfpårrade och orörlige. Naglarna måft
bärtfallne, undantagande några fmå ftycken, fom
hår och dar fitta qvar på ytterfta andan af fingrar-

na. Huden utan pa handen år (krynklig och grof

:

men inuti handen fådan, fom den plågar finnas

under fötterna, dock mera hvit.

At följande hvarje dels matning kan flutas,

huru vanfkapeiig och ftor handen år.

Längden ifrån ytterfta andan af Tummen,
tilytterfta andan af lill-fingret , år 8j Tum.

Tjockleken ofver hand-leden, dit fvullnaden
ftråcker fig, 8j Tum.

Tummens långd
, 2|, defs omkrets f Tum.

De tre medlerfta Fingrarnas långd 3I, deras
omkrets 6, z 6^ Tum.

' Lillfingrets långd z| , defs omkrets 41 Tum«
Således åro några fingrar-nå ftan lä tjocka fom

armen under handleden. Han formar nåpeligen
lyfta denna armen, fom genom defs tyngd gjorde
fig lika fom en hylla i vånftra fidan, pa hvilken
hon hvilar.

Forledit år har han åfven mårkt några ftick*

ningar i högra handen, famt någon hetta. Han-
'den fants ock något fv ullen, >
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eller et Sjo-kort, år nödigt at veta des Latitud och
Loi>gituci. Latituden är det fiimma Tom Polhogdeiij

och giFver tilkånna^huru långt det fokta ftållet lig-

ger Söder eller Norr om Dagjamnings-Cirkelen,
yil.qaator. Den raknäs i grader pä ortens Meri-
dian-Cirkel, hvars hela omkrets innehåller 360
grader 9 hvardera af vid pafs io| SvenCka mils

långd. Den ftorfta Bredd en ort kan hafva, år

90 grader, ty den ligger under endera af Po-
lerna och det längita mogeligt år ifrån iE«
quator. ... ...

Longituden åter vifar, huru mycket orten

ligger Oiter eller Vefter om någon annan bellåmd
ort: eller rättare, huru flor fkiHnad år imcli-an

tvånne orters Meridianer. Denne ikillnnd raknäs

antingen i Grader pä vEquator, eller ock i rid,

hvilka båda {att komma på et ut: ty genom Jor-
dens dageliga omruUande ©mkring Axelen, fram-

ikrida ^quatorens 360 grader med en jåmn rörel-

fe genom Meridianen inom 14 Timarj och alr.iä

fvarar en tima emot grader j en minut i tid e-

mot if minuter af en grad, och lä vidare.

Hvad Polhogden angår, behofves allenaft

en Obfervator, forfedd med tjånligt Inflrument,

at når och hvaråfl man hålft vil, gora fig dårom
forviffad. En refande eller Sjöman blir fnart var-

fe en mårkelig ändring pä himelens ftållning, når

han iårdas Norr eller Söder ut. Stjernorna om-
kring den fynliga Polen höja fig mer och mer pä
himelen, ju längre han fkiljer (ig ifrån iSquator,
anda til des at Polftjernan, fom altid fyntes ftå i

Horizonten , dä han var fjelf vid ^quator,
flyttat fig fmåningom up til Zenit, då han hun-
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nit til Polen; dåretnot fånka fig under famma tid

de ftjernor, fom hora til den andra Polen, och
blifva lågre, til des ingen af dem mera hinner

U|) ofver horizonten. Så mänga Grader han reft

paJorden^ la många har hvar och en ftjerna hogdt
eller länkt fig i Meridianen. Dårfore , at finna

Polhogden pä den ort han viftas, behofves ej mer,
ån obiervera Solens eller en itjernas middags-
hogd, famt iågga dårtil, eller, efter omftåndig-
hecerna, draga därifrån Solens eller lljernas De-
clination, fa får han iSquatorens hogd, hvars

Complementum til po grader år Polens hogd,
fom alienaft behofver en liten råttelfe for Refra-
ctionen. Til den andan hafva Aftronomerne dra-

git forforg, at man, til hvad tid fom åftundas,

kan låtteligen uträkna eller hafva med fig redan

uträknade Solens och de fornåmfla ftjernors De-
clinationcr. Mångahanda Inftruraenter åro ock
upfundne, hvar med ftjernors hogder kunna ob-

ferveras, icke alienaft på fafta landet, utan ock

på et ftormande haf. Den af Hadley ej långe

fedan päfundne Reflexions 06tanten år i fynner-

liet ct af de ftorfta fteg til Styrmans konftens

förbättring, fom blifvit gjorde, fedan Magnet-
nålens egenfkaper uptåcktes. Med des tilhjelp

kan en Sjöman merendels vara iåker om fin Latitud

inom två eller tre minuter.

Huru onlkeligt vore icke, at han ock med
lika lätthet kunde finna Longitudcn? Men den

knuten år längt fvårare at uplofa. Ehuru långe

han feglar i fullt öfter och Vcfter, om det ock
vore kringom hela Jorden, märkes ingen den rin-

gafte ändring pä himelens ftållning , hvar af na-

M a, gon
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gon rattclfe kunde tagas, huru långt det lider på
vågen. Nåilan den enda hjelpreda han i det må-
let hårtils haft, har varit, at med Loggen ftun-

deligcn utröna Skeppets fart och häftighet: där-

efter ock den obfcrverade Latituden famt kofan,

har han gjordt lin uträkning eller fit beftick, ac

finna, hvaråft ungefärligen pä hafvet han vifta?»

Men Loggen flär ofta mycket felt, ehuru man
beflitat fig om des förbättring. Han borde ligga

ililla ifrån den ftun4 han utkaftas , til des linan

utlupit5 m€4i vågorna och hemliga ftromar fora

honom imedlertid, ovifst huru långt fram eller.

tilbak:a^ Man hinner ock ej fä ofta nyttja ho-

nom, fom olika vader' ilningar oka eller minfka

fkepets fart^ De Sand-gias eller uhr de ilåftc hår

cils brukat at mata tiden, pl hviiken linan utlö-

per, hafva ej heller varit pålitelige. Hvad un«

der då, at Styrmannen ofta funnit hg mycket be-

dragen i fin uträkning ? Hålft dä til Loggens o-

pllitclighet lågges ovifelieten om kofan , fororfa-

kad af vågornas och ftromens afdrift, famtaffvå-

righeten at få ofta och noga utröna Magiiet-m-
iens mifsvifning j fom det behofdes.

På fafta landet gitvas val flera utvägar at fin-

na orternas låge emot hvar andra, men Geogra-
phien har likväl långe varit i ftor oreda, hvad
Longituden angår, och år ånnu, dar inge Aftro-

nomer haft tiifralle at gora fitt båfta. Man har

mäft noia fig med Refandes ungeErliga omdomeii
Gm vågens längd , efter tycke och hoft , fom of-

ta flår mycket felt , och gemenligen lägger orter-

na längre ifrån hvar annan , ån de vårkeligen åro,

af orfak , at en refande ej kan lå noga gora af-



rakning for alla krokar och ojämnheter pa des
vag. Åt aldeles på Geometri&t fått, medelft

Irrianglars och Bafers matning, afgora faken, vo-
ire väl det fåkraftej men fordrade alt for flor

koftnad, når det kommer an pa, hela Riken och
;ielar af verlden. Större delen af Frankrike har

likväl i de fenare åren blifvit pä det fåttet afmått^

vid tiltålle af de dår gjorde många underfoknin-

gar om Jordens Skapnad och ftorlek. Ailrono-
mien mäfte dock i många mål racka iådana mat-
ningar handen, och kan enfam gifva lä val Lon-»

gitudenfom Latituden, om viffa dår til tjänliga

ciifållen afbidas och rått nyttjas*

Sädana tiliållen åro Manens Formorkclfer.

Detjåna Aftronomerna likafom for Signaler, ac

alle pä en gäng gifva ackt pä {ina Ur^ Når de
fedan jåmfora fina Obfervationcr, finnes Formor-
kelfen hafva infallit några timar eller minuter fe-

»are på dagen i de oftligare orter, ån i de Ve-
ftcrligare. Tids - fkillnaden år dä juft den fokta

Meridian - eller Longituds - fkillnaden iraellan dc
orter, dår obfervationerna blifvit gjorde, om de
annars pä båda fidor varit med tilboriig aktfam-

het tagne och Uren rått ftålde. Tildrogo fig Ma-
nens Formorkeife oftare, hade det ingen nod med
Longituden, ätminftonc pä Fafta Landet : ty dår

år angelägenheten ej lä trångande, at ju obferva-

torerne hafva tid at bref-våxla med hvar andra

och anftålla flera Correfpondenta obfervationcr,

om de ej åro nogde med de forfta. Pä Sjon,

hvaräft lådan bref- växling ej går an, utan man
vil ilrax veta utflagetj kunde uträkningen, gjord

til en vifs Meridian, tagas i Hållet for vårkclig

M 3 ob.



obfervatlon under famma Meridiani Til den ån-

dan hafva Aftronomerne lå-mycket bemödat iig^

och arbeta ännu på Manens theorie, at kunna bclt

noga uträkna des formorkelfer och andra Pbjeno-.

mener: de hafva ock redan hunnit lä iängt, at

uträkningen iälian flår felt ofvcr tre eller fyra mi-
nuter i tid, och tvifila icke at de ju (kola kom-
ma ån närmare. Men Styrman^; - konftcn åf

litet dår med hulpen, af orfak at Manens Formor-
kcifer infalla få lållän: det år atminflone et haUt,

och ofta mer ån et helt ar irnellan hvardera, då
likväl Sjömannen behofdc nåfian dageiigen den-

na efterrättelfe.

Sedan Tuber, for i fo sr tilbaka,' pafunnos»^

har Geograpbien vunnit ganfi:a (ior forbättring,

hvad Orternas Longitiid angår
,
genom äniiålda

flitiga Obfervationer på Jupiters Månars Formor- i

kelfer» Sållan går tiägot dygn förbi, at icke ca i

af dem lider total formrSrkelfc , ock ofta förmör-

kas tvä eller tre {rä en natt. Deras fnllla rorellc <

gor, at de häftigt inlöpa och utkomrda utur Ju- i

piters (kugga : i fynnerhet märkes den forfle ellcrl

innerfte ibland dem, merendels inom en minut! .

forfvagas och flockna^ eller ock uptandas och
komma til vanlig ^Uns, få ut man ej långe be-j

j

hofver tveka om Formorkelfens råtta början eilerj
'

flut. De vore darfore fa mycket tjånligare at gif-
|

va Longituden, åfven pa Sjön, fom deras for-|
'

morkelfer jåmvål kunnå långt iåttai'e och nogarq
[

uträknas, än vår Månes. Men hår möter äter!
*

den fvårigheten , at Jupiters Månars formor- [

kelfer ej kunna ratt obferveras, utan rned 15 tili

20 fots Tuber 5 fom ej ISra handtera lig pa eq

fvaU
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/vallande baf och flingrande fkep. Reflexions
Tclefcoper åro val vigare i men den Tom vet af
forfarcnhet 5 at obfervationen pa Ijclfva fafta lan-

det blirovifs, om Tuben eller Telefcopet alle-

naft litet darrar af blåft eller annan orfak j lårer

ej gora fig mycket hopp at få någon dugeiig ob-
fcrvation pä Sjon.

Solens FormorkcHer åro vål icke utan nytta i

Geographienoch Styrmans-kon{ten;mende tildra-

ga fig alt for iållan, och det fordras jån^vål flera data

ochfvårarcutråkningar5at afdem finnaLongituden,

Emedan altlå de fornåmfta lått at finna Lon-
gituden til Lands, antingen åro otilråckelige el-

ler ej kunna vårkftållas pä Sjon, hvaråft: de likväl

vore af hogfta angelägenhet i hafva mange varit

omtänkte om andra medel at vinna ändamålet

:

hvar til de blifvit upmuntrade med löften om fto-

ra Belöningar af åtfli:illiga Handlande Folkflag.

Ibland dc naånga utvägar, fom blifvit foreflagne,

och ej varit länte at Aflronomien, påminner jag

mig allenaft tvånne, fom åro rimelige.

I
Det ena (åttet vore det enfaldigafte och tilli-

ka det fuUkomligafle, fom någonfin lårer kunna
"uptänkas, om allenail konllen at gora Ur vore

bragt til den hogd, at man vore vifs, det Uret

pä nägra månader ej flvuUe draga fig lä mycket
fom en minut ifrån Tempus medium, fedan det

en gång blifvit ftåldt. Det behofdes då icke mer,

ån hafva et eller flera lädana Ur med fig pä Sjon,

rått ibUde til den Ortens Meridian, hvarifrän re-

fan galler, fom foljakteligen altid vifade, huru

mycket klockan år under famma Meridian» När
M 4 man



man ledan ville veta Longitiideil, borde gfcnoni

obfcrvationer utrönas råtta tiden på dagen, på det

ftåilet flieppet dä villas. Skillnaden imellan dca

fundna ratta tiden och den fom Uret vifar, cor-''

ripernd for tids-asquationen til Ikmma Hund, vo-

re varkeliga Longituds fkillnaden imellan den or-

tens Meridian, dar Uret blifvit ftåldt, och den
Meridian, hvarunder flYepet dä (lod, Til exem-
pel: om uret vore itåldt i Cadix, och efter nä-*

gra veckors fegling, d. i Auguili vilade pä kl.p»

2f ni. 35 fecunder^ den iamma ftiind, då man
genom tjänliga Obfervationer funnit det vara råte

middag; fä borde af tids-ikilhiaden eller Urets,

mifsviuiing 5 fbm år z Timar, 34 min. 7^ fec.

'^yc^S:'S 5 ni in. 48 iec. iom ar tids-xquationen den
d'»^j^ r,. De äterllaende t Tim. 18 min. 37 fec^

flailk gifva tilkånna Löngituden Öder om Ca-
dix, föm , fedah tiden blifvit förväxlad i Grader^
efter förut anförd grund, vore 37 grader, pmin.
if fec. Hade man ock famma dag, af Solens ob-
ferverade Middags-hogd , funnit Poi-hogden, la

kunde man pä en Glob ^ en Charta eller et Sjö-

kort noga utmärka fcållet
, pä hvilket fkepet den

(lunden viftades. Om Urcr å. i. November vi-

fade pä ki.4. fi min. if fcc. da det vårkeligen var

middag, bora til Urets mifsvifning låggas 16 min.

p fec, fom år tids-isquationen for den dagen.
Summan, f Tim, 7 m. 14 fec. förväxlad i Gra-
der, utvifade dä fkeppets Longitud 76 grader,

21 minuter Ve fler om Cadix Meridianen: ty når

Uret gar förut, år Löngituden Vellerlig^ men
når det gar for fent^ år han Ölterlig ifrän den
Meridianen 5 hvar til uret blifvit iUldt.

Men
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Men hår vid kommer det aldeles an pa cn
ganfka flor jämnhet och noghet i Urets gäng:
ty om det allenait lelar pä en enda minut ^ blir

Longituden falfk pä en fjärdedels grad eller

mil under iEquatoren. Och huru kan det vän-

tas, at et Ur, cUer en eller flerc Månader, ej

ikal flä felt pä flera minuter? Kunde Pendel-ur

brukas pä Sjon, vore nägon forhoppning at brin-

ga dem til lä flor fullkomlighet: Men det fynes

knapt vara mogeligt, at där til bringa de fmä
Uren, fom drifvas af Fjäder. Ehuru noga Fjä-

dren inväges, lärer hon dock näpeligen hela dyg*
net och framgent draga lä aldeles jämt fom hon
borde. Ändringar af köld och värma oka jämväl
och rainlka Fjädrens fpänllighet och gora en o-

jämn gäng, fom fynes vara (var at förekomma.
*En Urmakare i London har for nägra är ledan

Upgifvit et Ur til forfok, fom han förmodade
fkulle hälla prof pä en Ijo-rcfa ifrän London til

Lifabon och tilbaka igen : men det har ej fpordts,

at han fätt den päfyftade belöningen»

Icke dcfto mindre blir altid for en Styrman,
fom årnar fig pä länga refor, et af de oumgänge-
ligaile Redfkaper, at medföra liera lä goda Ur, fom
de Hä ät århälla. Om han ej tors lita pä deras

gäng flera Månader, torde han ätminilone väga

at tro dera pä några dagar. Han kunde til åf-

ventyrs, andra rätteUer at fortiga, lä ofta och
noga fom mogeligt är, obfervera Solens up-och
nedergäng, och genom uträkning efter Solens

Declination och Ikepets latitud hvar gäng, jäm-
förd med obfervationerna efter uret, finna dyg-

nets långd. Händer det, til exempel, at et dygn
M f fin-
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£nnes hafva varit 12 tids minuter kortare ån 24
timar, forn det borde vara, kan han dåraf llUta,-''

at fkcppet på famma dygn framfark
3
grader Ö-

Iterut i Longitud : har äter dygnet vant 10 mi-

nuter i tid längre ån 14 timar, lå har han imed-
lertid ändrat fin Longitud til grader Vefterut*

Ty det år bekant, at män på refor Öilerut vin-

ner, men Veftcrut förlorar i tid, anda til en hel

dag pä en refa omkring hela Jorden,

Det andra af de foreflagna iatten at finna

Longituden, utan Aftronomiens tilhjålp, låter

orimeligt, men år vårkeligen nyttigt och kan iå-

kert biifva nyttigare. Hvilken Ik uUc tro, at

Magnet-nälen, fom endall fynes vara fkickelig

vägvifare til Norr och Söder, åfven kan ledfaga

en Sjöfarande i Öiler ock Våfter? I vifst affeende

år der Hkvai fa. Des mifsvifnmg tycktes vara et

fel i ?mfecnde til hannes förra tjånft^ och gor vår-

keligen Styrmånnerna nog moda, emedan de fom
oftaTt nodgas anftalla ranfakning ofver iin Vågvi-
fares trovärdighet : men iuft famma mifsvifiiing kan
vid mänga tiUållen gifva anledning at finna Lon-
gituden tii Sjos. Magnet-nalen viTar ej allellådes^

råtta Norr-ftrekct , utan afviker därifrån pä fom-
liga ftållen mer, pa fomliga mindre > pä några

Hallen til Öller, på andra åter til Vader. Afvik*
ningen år ej heller pä famma Hållen altid lika ftor.

Utan finnes vara föränderlig. Men det fom hår

vid bor anfes for en lycka, år, at både afviknin-

gen och des forånderlighet åro underkaftade vifia

lagar, fom genom flitiga obfervationer kunna ut-

rönas. Uti de måft bcfcglade haf år man redan i

Iland at tåmmeligen noga fåga förut , huru fior

• mifs-

\
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Hifsvifningcn bor finnas under cn gifven Latitud

)ch Longitud ; Himt tvårt om , når mifsvifningen

3ch Latituden åro oblerverade, lårcr man ej myc-
cet (lä fclt uti lin gifsning om Longituden. Bc-
ynnerligen gor detta lattet god tjånil, pade ftäl-

icn i hafvet, hvaräit Milsvifnings- linkrna falla

laftan vinkelrätt emot asquatorj ty där mär-
kes Mifsvifningen andra fig for en liten ändring i

Longituden. Däremot har man foga eller ingen

råttelfe at förmoda pä andra (tallen, hvaråft Mifs-

vifnings-linierna ligga naftan parallelt med ^equa-

tor : ty dar kan man fegla långe i Öfler och Vå-
fter, förr ån någon åiidring märkes uti Magnet-
nålens flållning.

Hcdrcn at hafva lagt forft grunden til denna
angelägna Declinations theorien, tilkommer den
Än^ellka Ailronomen Halley, fom äfven for

60 ar fedan utgaf en Hor Charta, hvaruppa Mifs-

yifnings-linierna ftä teknade i de haf, hvaråfl nå-

gra obfervationer dä ånnu voro gjorde, och fS-

ibm de då forhoUo fig. Sedermera hafva andre

bcfiitat fig om des förbättring, och förtjänar i

fynnerhet at med heder nämnas det arbete en
Svenfk man , Herr Magiiier Z^golstrom
hår vid nedlagt, uti Des i Upfiila under Herr
Profeflbr Stromers infeende utgifva Difputatio*

ner, fom innehålla mycket vårkeiigcn nytt och
nyttigt i detta åmne.

Men med alt detta, har ånnu ingen fått de
utlofvade Belöningarna for Longituden. Därtil

fodras at påfinna et lått, fom altid och alleftådcs

kan med lika fövdei nyttjas, pch fom (kal forvis-
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fa Styrmånnerna om Longituden atmiiiflonc in©m
€n baif grad, De hår tils nämnde låtten tjåna al-

lenaft pä viiTa få rider och ftållen. De vifa åt-

minilone, at Longitiids Problemet ej i fig Ijelft

år oraojeligt at uplofas, lafom månge okunnige
domt. Jag vil här näll anföra det Tåttet, om
hvars nojaktighet man med Ikål gor fig llorfta

fprhoppning.

PEHR WARGENTIN.^

BERÄTTELSE
Om en våxt i buken och Mejenterium hos

en 1$ ars fltckd^ hvaruti funnos mänga
harn-tänder , åfra käften och hdr-^

Framgifven af

HERMAN SCHUTZER,

n hederlig och val upfoflrad Jungfru, fom
fran des fpådafte barndom altid mat väl

och haft god hålfa, men ej gerna tält fnor-

lif, hvilket förorfakat hanne någon värk i veka
Tyggen och buken : bekom forlta gången , tre

veckor for Jul, och andra gängen i Jul -vec-
kan (in månads rening, nog ymnigt. Några fa

veckor därefter, började hon at klaga ofver mat-

leda, hade Itundom ryfningar och hetta om hvar-

smnan : krafterna togo af, hon började magra, och
klagade nog ofver magen och hela buken» An-

dra



dra med foråldrarna trodde , at hon ältade j togo
dårforc fin tilflygt til Kårlingar, hvilka gjorde
omflag om buken, fmorde magen, med mera:
oaktat alt detta blef buken dag från dag llorre

och hårdare, iå ac foråldrarna omfider vid Påfke-

tidcn mafte tillira Herr Lif-Medicus Reef. Han
underlåt icke at biträda patienten med all mojelig

hjelp 5 men forgåfves. Foråldrarna berättade

venvåi, det flickan vid fårleden Påfk, dem ovet-

terligen, allena dragit en mangel > och vid det
tilfåiie hon fkutit mangeln frän fig, har den på
andra fidan fadt ofvervigten, då hon-ftrukt fig

efter, lagt buken ofver mangeln i tanka at hindra

des fall : Hon har flraxt dårpå bekommit blod-

gång genom fatet, med ilora blodlefrar: det-

ta ftadnade omfider. Tio dygn for flickans

dod, anmodade foråldrarna mig, at fe deras Dot-^

ter til godo j jag fant hanne dä fä utmärglad fom
et Scelcton, med febre lenta, tungan torr, gäii-

fka kort andedrågt, buken utfpånd til fyra alnars

vidd: i Regione Epigaftrica och des fido- delar

kändes flora hårdheter, och omkring naflan och
des fido-delar vattufamlingar. Prognofis afhån-p»

nes fjukdom var ej den behageiigade, och fan-

nades lo dygn därefter, hvad då fades om des

korta lifstid. Modren bedrofvad ofver fit barns

dödsfall, fruktade for något forutfkedt forfeende

och forfummelfe, var dårfore aldeles otroilelig:

hvarpä jag ofvertaltc hanne at låta opna (it barn,

hvilket honomfider tillåt. Den ij fifll. Junii i

närvaro af Regements Fåldtfkjåren Herr Pfif-
rER och Studiofus Ghirurgi^ Ludwig Wen-
NER, fkedde opningen. Förut aftappades vatt-

net, fom låg i buken 5 med cn Troisquart

,
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hvilken infördes tre finger bredt ofver fpina Ilel j

men därifrån utflöt ingenting. Inftrumentec flyt-

tades högre upp emellan naflen och korta refbe-

nen pä vånflra fidan, då tvä kannor brunaktigt

tjockt vatten utflöt : pä fl-utet blef jag varfe nå-

got fom tåpte opningen at Canalcn^ h vilket med
cn pincette borttogs , och var et månnilko här at.

half aUis långd. Detta befynnerliga hcteroge-

ncum upvakte nogare upmårkfamhet; buken op-

nades, vi funno

1:0 Nåtet (omentum) ganfkaftort, tjokc,

beklädde hela buken, gick anda ned i pelvi och
des fido-dclari var fult med härdheter, af hvilka

fomliga redan gätt til bulning : midt under nafian

var nåtet et quarter långt tvårsfore fonderbruitit,

med lefrad blod däromkring, hvars fonderrifning

fåkcrligen fkedt, då hon tryckt buken emot
maageln^

2:0 Den inre hinnan af buken (peritonreum)
hade åfvcn val pä oåndelig mänga ftållcn härda
körtlar och växter, af hvilka en del futo fafl: vid

nåtet»

3:0 Når nåtet uplyftes och borttogs, var he-

la Cavitcten upfyld med cn molja af tjockt vahr,
fom ea välling, och något ftinckande, fedan det-

ta bortfkaffades , vardt man varfe

4:0 Mänga härdheter och växter: fomlige

af dem hade deras tåfle vid Kros-hinnan ( mefcn-
terium) mcfocolon, ät Ijumfkarna, pch ändteli-

gen ofver vånftra mufculum Pfoas j månge voro
redan til bulning gängne, den ilorila och hårda-

ftc afdem, var i Kros-hinnan: des ftorlek likna-

de
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dc ct barn-hufvud, hade fit (åte ofver dc 2 fidfta

ryggkoterna, och dc 2. ofverlla låndkoterne, lu-

tade til högra fidan åt inteftinum colon.

> :o Denna växtens halfva och ofra del, var
'

omgifven med en fyraliniers tjock hinna, fom ut-

gjorde en ilor iåck, hvari det mtappade brun-
aktiga vattnet legat: iåcken lag eljert helt los,

var ej mer täilad än vid växten, des declination

var mer åt vånllra ån högra fidan. Efter lackens

uplyftande funno vi

6:0 Emellan denna och peritonseum, jufl

där Troiscjuaren gätt in, funnos ånnu f e-Wevö lån-

ga har af famma långd med det förra, de lågo lo-

fa och utanfällej lacken fl;ars bort, den halfva

delen at växten, fom lacken hade omgifvit, var

til tårg och Confiftence fom en lefver, den andra

hälften åter hvit och tätare. När den {kars mit
i tu , funnos

7:0 Många barn-tänder däruti, låfom 2 fram-

tänder, en ofver och en under: 8 oxel-och 2,0-

gon-tänder, de voro pog (lorre ån vanlige, ja

Daftan fä ftora fom hos barn , då de fkola omfa tän-

der , hvilka jag härden åran at upvifa for Kongl.
Academicn. Efter vidare underfåkning fants åf-

venvål i famma växt

8:0 en Maxilla fuperior til höger (ofra käf-

ten) med des tandholfor, hvaruti futo 2 dentes

Incifivi, fom äfvenledes hår fes kunna.

V 9:0 fmå ben, fom ej med vifshet kan fäjas,

hvadan de hårliamma, emedan de förlorat råtta

ikapnaden: dock tyckes det ena vara et Ilycke af

oflc
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offc Temporali. Jag tror ock om ho\i längre le&
vat , hade detta åfvenvål blifvit uploft (om den
ofriga delen af foflret, och början däraf fes kan

pä ätfkilliga oxel-tånder. Se Figurerna^ Tab. V,

Denna fålfynta och undrans vårda håndelfc i

iedde upmårkfaraheten til hannes iä val yttre foiB

inre fodflodelar och Inelfvor i buken.

Labia pudendorum (foddo låpparna) harda^

trimia och falla. Hymen var lå hopdragen och des

opning få liten, at man med ftorfta moda, kun-
de fora fpetfen af lill- fingret därigenom. Uterus

(Lifmodren) härd, liten och i fit naturliga fkick.

^ub£ FaUofmnte {ixomipctcxm) fria, lediga och
hela, och dä et blasror infördes i Utero, kunde
man med lätthet bläfa luften igenom dem in iijelfö

Vä buken. Ovana (Ägg- (läcka nia) fmå och fun-

da. Magen både til färg och fubllaiice n

allenaft något mer hopdragen ån vanligt, fom
tvifvelsutan af tryckning ikedt. inteftina tenuia

eller fma tarmarna voro mot magen och korta ref-

benen updrifna , fom' hos haf^^ande quinnor, des

fårg liotte pä grönt och fvait, liknande gangr^en,

inUfiimm coecum <}cb Colm fynnerligen ät högra fi-

dan nog utpofte, af fseces , deras tårg var åfven-

vål fvartaktig. Hepar (lefren) til färg och
Confiftance naturlig: i GaUbllfm tillrackelig gal-

la. Pancreas nog liten och fjuklig. Rem (nju-

irarna) goda til färg och fubftance.

Som nu denna håndelfe år ganfka iållfam och
jag hvarken til egen eller andras upbyggeife hos

obfervatores igenfunnit nägot tilforläteiigit tan*-

kefått ofver urfprunget til flika limningar af for-

mul-
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ifiultnade folier i en månniflvas kropp 5 har jag

trodt, at det for fakens vårdc ej kan vara mifs-

hageligit, om jag dårofver min oforgripelige

mening yttrar. iForut blir dä nödigt at gora föl-

jande 3: ne frågor»

1:0 Om, af någon forutfkedd Conception
'af denna flicka, de qvarblefne och fundne har,

tänder, kjåfte-mcd andra fmä ben, härflutit?

och fåledes varit hannes egit fofter.

z:o Om fådana främmande Kroppar fom fun-

nits i något Atheroma i buken , af flg Ijelfva

kunnat upkomma eller om icke de fail meråftad-
kommit Svullnaden ?

I 3:0 Eller ock, om man fkal fl:atuera foetus

in foetu, det år, at barn kan födas med et annat

litet barn i fig?

Naturliga aflelfen fker genom mannens och
qvinnans tilhjelp: Sades ångan eller Sades kraken,

hvilketdeia man antaga vil (h varom de naturkun-

nige ånnu ej åro forente ) fecundera ågget : fc-

dan frantferna ( Gallice La Manche, Lat. Fim-
bri^e) flutat fig om åggftacken, pråfl/at ut ec

agg mot trompetens opning, går det genom he-

la denna canalcn, antingen til (jelfva Lif- Modren,
hvaråft det tår fin foda och vidare tilvåxt, til des

efter p månaders forlop, fodret om fider med mer
eller mindre fvärighet til världen framfodes.

Eller ock ftadnar det fecunderade agget i

fjelfva trompeten (Tuba Fallopiana), Gauda el-

ler Itjerten af ågget, fåfter fig där pä något

Itåile, utgör efBcrborden (placenta) och nafvel-

N '

fträa-
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flrängen, hvarigenom foflret tar fin lilla nåring

och tilvåxt, men kan aldrig födas. Kongl. Aca-
demiens forna Ledamot Herr Doä:or Spöring har
lämnat i des handlingar et exempel (a).

Stundom händer ock at Ijelfva Trompeteii
kan ej gifva fig efter, utan fpricker omfider , då
fcetus faller i fjelfva ihåligheten af buken, om-
kommer Ijelf och fororfakar modrens dod, Docfc'

gifvas prof 5 at et folier pä ladant lått fallit i bu-
kens ihålighet, och dar legat i år, utan at for-

orfaka modren dodcn, eller fjelf ruttna : men dar-

til hafva hinnorna och vattnet fora omgifva bar-

net, varit vållande: dar om vittnar M:^J* Palfijst

i fin iinatomie Chirurgicale (^).

Det

(a) Kongl. Vett. Handl. är 1744. for Apr. Maj. Jun.
månad ; Jåmfor Mcmoires de L' academie Royak
des Sciences de TAnnée 1702.

RiOLAN, dans ibn Anthropographie.

Manget, Theatr. Anatom, Tom. U. pag. 143 & feq.

{k) M:s J. Palfin i fin Anatomie Chirurgicale Gh*
XXvj. pag. 238.

Den berömda Hiilorie Scribenten Thuanus berättar i

iin hiftories I7^de bok, at en qvinna Columba Catrsj

yid n^mn, i fladen Sens i Frankrike, har i famfål-

te 28 är burit et fofter i fin qved: vittna åfven Herrar
Medici Joh. Albosius och Simon Provanchek.
hårom, fom varit närvarande vid öpningen.

Thom. Bartholinus i litia Anatömifka obfervation.

Centur. 2 hift. 100.

BoNETi Sepulcretum Anatomie. Libr. ^.Seä:. 38.

Det finnes iMedicinfka anmårkningarne af är i66\ ät i

fladen Dol i Frankrikst har et folier leg^t i buken i



Det feeunderade agget kan åfvenvål flandna

i Ijelfva ågg-ftaGken: efter des tilvåxt kan foftret

falla i Regione hypogaftrica, fedan Oxken fon-

derbruftit, hvaruti det legat > follret dor fnart

och går til ruttnelfe. M.s Littre berättar, det

han et dylikt barn frycketais uttagit ur Ano. (c).

Och åndteligen kan det fecunderade agget
falla immediate i f]elfva ihåligheten eller Cavite-

ten af buken , da frantfarnas fina kottrådar åro

illa (tålde , eller och genom någon häftig altera-

tion in ipfo coitUj efterborden fåfter fig då på
något ftålle, hvarifrånFcetus får des foda och til-

våxt. Sådana obfervationer finnas i många Au-
ftorcr och M:s Courtial berättar en befynner-

Jig Cafus i fina obfervations Anatomiques fur les

os {ä).

Et agg kan åfvenvål fecunderas, eller en kan
bli rådder utan en (å nåra kotflig beblandelfe, at

mannens lem införes i moderflidan. Jag påminner
mig härvid och år ^clf vittne, at min Fader är

^73f befiktigade pa Råttens anmodan en ung
N 2 Fiic-

(c) Se Kongl Franflca Handlingarna A:o 1702»

Åfvenvål Philippi Adolphi Boehmeri obfervat.

Anatomic. rarior. Fafciculus, Notabilia circa Ute-
rum hunaanum continens c. figuris.

id) Obferv. X. pag, 86.

Et dylikt exempel i M:s Saviard, obf. LX, pag. 268.

Et annat i M:s Månget Thatr, Anat Tmn. II. p.

142. fom honom af M:s Bianchi blifvit commu-
cerat.

Äfvcnledes i Heisters Compend. Anatom. Not.
XXXV. pag. 368. tredje edition och hvaråO: han
iiarnngifver flere Audorer, fom dårom fkrifrit.
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Flicka om 14J ar , fom håmies grannar fiidc

vara barnradd : modren fortårnad ofver denna
ftymf, bcgarade befiktnings arteft därofver : Vi
funno vårkeligen hymen aldcles ofkadd och hel,

få at med möda en ftrifpenna kunde inforas > dä

min Fader fälcdes ftadnade i ovifsbct om nå^ou
rätt Conccption hår haft rum y dock når p Måna-
der voro fulländade , födde flickan et GäfTe-barn.

Hon berättade fcdan huru och pä hvad fått där-

med hade tilgätt. Ärbarheten förbjuder mig at

vidlyftigt hårom tala, nog af, at til afielfe eller

Conception fordras ej mer, ån at ilades ångan el-

ler fådcs kraken kumia komma i Moderflidan och
fä vidare.

Af- detta anförda Exempel kunde val någon

Jåflå,
at det pä fädant fått tilgått med denna

ungfrun? men fjelfva låmningarnc af foflret mot-
fåja det tydeligen^

A.) Är ingen gjcrna flcickelig i vårt kalla

Climat at Concipera, for ån hon hunnit til en
vifs ålder, och haft en gång fin månads rening:

denna har haft det for rorfla gången tre veckor
for Jul, foljakteligen fkuUe des folier varit

aiienafl fex månader gammalt, då modjren dog.

Håren på et 9 månaders fofler åro gan-

fta korta: defie af en half alns långd.

C.) Tändren hos et p Månaders fofler, frtta .

måfledels i fina holfor ofynlige och åro ganftj^

fmä: men defTe ater åro fä Itora, fom hos barn,

då de fkola omfa dem
,
ja på fomliga tänder fyntes

de nya i roten på dem y och voro ganfka fynlige
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•ch tydeliga: foljakteligen tror jag med fkål,

at man hir ej kan llatucra någon ny Conception.

2:0 Den andra frågan var > om fådana främ-
mande kroppar, fom funnits i något Atheroma i

bukcn^af{igQelfvakunnatupkomma,eller om icke

de faft mer aftadkommit fvulnadcr? For min del

håller jag det förra for omojeligt.

j
Den flora Obfervator Fredric Ruysch i

rfina adverfariis Anatomico medico Chirurgicis:

gifver ofs vackra och rara ron i detta åmne, fun-

dne iå val i Mans- fom Qyins- kroppar , men NB.
alla i buken {e). Jag fruktar gå for långt, om
jag vid denna flora och lårda Mannens obfervatio-

ner gor något inkall; frågan blir, om ock deflc

fvulfler , hvilka han kallat Atheromata, åro

verkeligen fådana? ty få fnart vi dageligen finne

och vete, at atherometa kunna fatta fig pä alla

delar af kroppen, hvaråft körtlar finnas, fä kan
T)ch bor man päftä, at dylika heterogenea kunna
och bora finnas pä andra flållen ån allena (I i bu-
ken; men hittils finnes, få mycket mig bekant
år, ej något exempel däraf,

I

Vi vete, at alla Creaturs och orters affodor^

likna hvart och et fit flågte, och at famma lik-

het år ofelbart uti fröets eller aggets forfla bild»

ning; men fä fnart fröets eller äggets tilvåxt,

blifverpå något fått förhindrat eller rubbat, an-

lingen genom tryckning eller egen otjeniighet at

uplifvas och framalflras, dä mifler det fin na-

N 5 tur-

; {e) Fredric I Ruyschi adverfar. Anatom. medier,

Chirurgicor. decas Tertia pag. i. 2. 3.&:4.
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turliga Itapnad til en eller flerc delar» Fallet nu
det befruktade agget i buken, få fåfter fig den
lilla fljerten eller Cauda pa en enda pund, fom
fedan etter band utgör efterborden, denna måftc

bli ganfka liten, medan Lifmodrcns ftruétur och
des mångfaldiga blodror dar faknas; famt nafvei-

ftrången i proportion: foljakteligcn kommer ock
ganflca litet blod til fodrets föda. Dårtil kommer
ock, at alla delar i buken åro fulla med körtlar,

fymieriigen i nåtet och Kroshinnan -y når et folier

nu i detta llget på mer eller nlindre tid tiltagit,

och fedan går forr eller fcdnare til ruttneUe, hu»
ru fnart kunna ieke då des härda ben reta och,

flicka de omkring liggande delar, fett och kort^

lar, fororfaka obdrudlio glandularum och In-

flammation, hviika fedan tihaga, hopväxa och
forbinda fig med follrets hårdafte delar, famt flu-

teiigen utgöra iådana växter, dem Ruysch kal-

lat Atheromata? DefTe kunna omfider ofvergä

til bulningi dårtil bidrager då mycket bukmuik-
larnas, andedrågtens, puls- ådrornas, tarmarnas

ftåndiga rorelfer, materia fulphurea af excremen-
ternas ånga, den naturliga hettan i buken, och
vahret fom förut varit i växten, kunna forlåtta

ofriga delen af foftret i dyhk fmåltning och fara-

mangytjad materia. Omfider upfmåltas de alde-

les, och fom tänder famt hår åro de hårdafte och
fegafte delar af vår kropp, (ä följer, ock at de fill

upfmålta.

g:o Den 3:dje frågan var, om man hår kan
llatuera Foetus in Foetu^ det år, om denna flickan

Ir född med et annat fofter uti fig?

Kongl. Academiens Vittra Ledamöter gifva

ofs.



iéfs, iå val i regno Vegctabili fom Animali hår
uti liknande håndelfer vid handen.

Hans Excellence Herr Grefve Tessin har
for KongL Academien år 1745- upvift och genom
Herr Archiatern och Riddaren Linn^us i Hand-
lingarna befkrifva låtit , en hafvande Pomerants

{f), Harv^us och flere med honom berätta

om dylika Citroner (g). År 1748 har Kongl.
Academien låtit fig förete Påron, ur hvilkas

kropp nya blader, i 2:ne fårfkilda rader utflvutit

(b)^ In Epiftola Ottonis ad Weidlerum talas om
blommande fkogs-påron (i). Herr Archiater B^^gk
har for Kongl. Academien upvift et agg, fom
hade et annat fkal-ågg uti fig. Harv.?:us, Bar-
Itho LINUS med flera vittna ock härom (k ). Den
jfenare berättar, at råttor ynglas ungftinda, och
) N 4 i

( — „

I

(/) Kongl Vet. Acad. Handling. 1 745-. för O6I.N0V.
j

& Dec.
' ig) Af Christ. W1H.1CHIUS ad Th. Bartholin*

Ep, 4. Cent. 3. pag. 153. Harv^us de Libr. &Gap-
- de malo Citreo &c. Johan. BAPX.FERRARiusHasT
' fperid. Gap. 19. Ol. Wormius Muf. Lib, II. Gap.

28. pag. 206,

^ {h) Deffa hafva vuxit i Tobaks Fabrlqueuren Meyers
trägård pä norra fidan af ftaden.

(O In Epift. G. J. A. Ottonis ad Weidlerum. p. 3.

(Ji) GusT. Harv.£us Exercit. II. De Generation. A-
nimali. Thomas Barthol. A6t. med. part. v. Gap.

17. Jåmvål In Epift med. Gent. III. Epift. 63. pag.

:v 387.

Cornelius Stalpart v. der WiELobf. rar. Cent.
^ Poft. Part. I. obi: XLIX. pag. 475-.

Jag fåg for 6 veckor et dylikt agg , hos min Vårdia-

»a Ohman» . \



i Spanien Qral et Stod burit en drågtig Mulåsna,

C/)» Om nyfödde hafvande barn, finnas åtfkilliga

beråtteifer ( m)j men af alla år denna {ärdeles (n)^

hvilkens forfta anmärkning Otto lin Farfader

tillägnar och Clauejf^rum beftrider (o). Hon
finnes uptagen i många de lårdas Dagböcker, åf-

ven ock i Herr Profeffor Acrelxs tal dä han af^

lade Prajfidium ar ly.fo (p), -
^

-

Skårfkadas nu Roga de omtalte har, tänder

och ben fundne i denna döda flickans buk, kan

man val aldrig lupponcra dem vara af tvä eller et

Irs barn, mycket mindre af p Månaders foiter,

foijakteligen w/ jag ej ^ om icke den yjjä pofithn

här^firmer rum.

Det förut fagde leder jåm^^ål til mojelighe*

ten af ct fofters födande i det andra, hvarvid åt*

fkiljes, at då det inre ligger i bukens holor eller

annorflädes utom fodflodclarna, kan det i fl e re år

uppehållas, men når det träffat hemvid i Lifmo-
dren, framfödas, fom anförde exempel bcflyrka.

Efter fådan forvickling af fron och ägg, utom
fodflodelarnasgemcnfkap åromojeiiga, fä kan oclc

lått den ena tvillingen inOutas i den andra, och
ho

(/) Thom. BartholJb Xtacl. de infoliYis partus viis

Cap.. i6. pag. iq3.

{m) Ephem. Erudit. Gall. Aroiöyö pag. i8?>. Ifido-

nes ab ameluaxen. appeiid. Ann, 4 Dec. 11. Ephem.
German, hl Hor. zo. pag. 198.

in) In Mifcdl. Med. Phyfic. CurioC Dec, u. annot
3. obf 12. pag 1Ö4.

(0) In ppift. ad Weidleriin] de fortu in ^mtw feu foetu

puerpera pag. 5 & feq.

iP) pag, 28,
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ho fer ej, at et germen mafculinum med lika (kål

kan tilvåxa med et annat influtit i des bygnad,och
VAcd tiden mot naturens ordning dåraf finnas dräg-

tigt ? Huruvida man ifrän djur - rikets och i fyn*

nerhet Infeärernas eller Aphidam, Pucerons, un-
derbAra och infodde fårokelfes kraft kan fluta til

månnifkan, det heraftåilcr jag de djupfinnigare

naturens utforikare at profva»

Når det ock nu andteligcn år bcvift, at hvar-

ken en ny fam manblandning eller aflelfe hår haft

rum, ej heller at defia delar af et formultnat fo-

fler, af fig fjelfva kunnat upkomma, lä mäftc

, man ju medge at det varit medfodt.

På tvånne fått kunde denna mojeligbetcn hy-
potheticé förklaras^

Forft når den döda eller flickan, fom beråt-

telfen nu ang^r, fjelf blef aflad , eller tydeiigare;

i det fecundcrade agget, hvaraf denna flickan

hårtlammat, kommo tvånne Animalcula virilia f

det ena af dem, hade tagit fit fåfle eller fatt fig

j
fa ii; vid Funiculus umbilicalis, begynte fmanin-

1

gom växa: det andra åter kunde ej i:ä dylikt fåfle,

I efter ej mer ån en funiculus finnes uti hvart och

I

ct Ovulo, men har doqk trångt fig in i den andras

mefenterium: dar fick det mer eller mindre ådror^

i
hvarvid det fåfle fig, och undfick nödig iroda,

at det ej aldeles förtvinade. Det andra fodret vax-

j
te til, vardt fullgangit och föddes i råttan tid.

Detta barnet våxte dageligen och hade god haifa,

til des hon feck fina menfes och mammae begyn*
te at våxa, dä var kroppen uti det ftånd at ej all

blod behcfdes til des underhäll, hvarfore den in-»

X N 5 ne*
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iicflutnarEmbryo fom låg i mefenteriojdå fick me-
ra föda ån tilforene, Vaxte ftarkare til, men
icke uti någon redighet , for des oordentcliga fi-

tuation och härbärge (^)^

For egen del tror jag tvånnc agg ; det ena i

det andra. Bagge blefvo de pä en gång uplifva-

de, Cauda eller lljerten af det ena agget fick lit

jiåfte i {jeltva utero eller Lifraodren , vaxte och
utgjorde en naturlig efterhörd, fom gaf detta

baj*net eller flickan tih*åcke]ig ioda. Cauda af det

andra agget åter , kunde ej få famma fåfte i Lif-

modren, efter den låg i det andras iholighet, må-
&t fåledes tåfta fig på något ftålle i det andras

byggnad , hvilket fliedde i Kroshinnan ( Mefen-
terium): härmåfte den fåfta fig pä en endapunét,

fä otilråckelig näring, ijelf omkomma , fom of-

vanforc redan nåmnt år r Defs tilvåxt pä et är har,

harfvarat nåftan mot tre veckor til det andra fo-

ftrets foda och tilvåxt i fjelfva Lifmodren. Mon-
ne icke detta kan vara orfaken til ^cs längfamma
växande i i f är ?

Monne ock icke detta medfödda foftr^t lagt

cn olyckelig grund til fin fiimtidiga fyllers Ijuk-

dom ? dä det ftadt utom blodets naturliga om-
lopps och ineifvornas hushållnings lagar, éj an-

Borlunda än en främmande kropp, upretat llock-

ning, hetta, bulning och rota a flera fiållen i un-

deriifvet, men^befynnerligen dåråil det haft fit

Hädande läge? Atminftone gifver jämforelfen med
frienfoddp och mifsfofter af detta flag i djur och

väx-

iq) Denna mening år meddelt af var fnålla Anatomi-
CO Herr Hedin.
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vaxte-riket all anledning at fådant tro^ Man fer

defTa tydeligen vancritvas och aldrig hinna til de-

ras lynnes infodde hogd och mognad.

Explication på Tabellen V.

M.a^a,a^a.a,a,a, atta oxel tänder. Dentes molares
^. ^, tva framtånder

i. c. två ogontånder

d.d^d^ Små ben af olika figur.

€. Et ben liknar ofra delen af tin-

ninge-benet.

Högra ofra kåken, hvars främre fida vifa?,

1. två framtånder.

2. Apophyfis nafalis.

3. Apophyfis Temporalis^

4. Ögon-gropens nedre del.

f . alveolus eller en ihålighet bvarati cn oxci-

tand futit.

6. Ft litet foramen,

7. foramen orbitale inferius

8. Apophyfis Zygomatica eller molaris.

B, Högra öfra Käften och fidan lom utgör gom-
hvalfvet,

1. framtanden.

2. Apophyfis nafalis*

5. Canalisorbitalisinferior*

4. Cavitas orbit^e.

f* Apophyfis Temporalis.

6. Cavum narium.

7* Apophyfis palatina något difFormt>

. Månnifko här.

[THE--
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THEOilEMER at INTEGRERA.
Af

F. MALLET.

ti nyare Analytifta ftrifter förekomma Dif-

ferentialer afladan form: dzsmz^^ dzCofz^j

^zfinz^Cofz^ ^ hvareft z betyder en bogc af en

Cirkel, och Sinz^
^ Cofz^ digniteter af famma bo-

gens Siniis eller Colinus til enheten fåfom Ra-
dius. Man träffar ock Methoder at integrera demj
då m och » äro Jakade och dererminerade Tal.

Men fäfom håndeifer kunna gifvas, i hvilka m och
n åro antingen endera eller bagge Nekade > famt

defsutan år ofta nyttigt, at ega generela Fornm-
ler for et helt Jl<fgs Differentialer ]^ fa har jag ut-

räknat de Theoremer, forn kunna tjena dårtil,

och gjordt vid dem nödiga anmärkningar.

Theorem.

dzstnz Cofz — —— smz Cofz

Bevh.

Ty Sm^^^^Cofz^^-^^zzm^^iJ^zsinz^^^

—

1

1dzsinz^Cofz zz

I
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= m^njdzsinz'"Cofz* +m— ijdzitnz" ^ C»fz :

Aldä är Cdziinz^Cofz'- sinz^''^ Cok*'-^^J m-hn '

Cor. Pa famma lått år

:^^jlzsinz'^'^^Cofz'', iféljehvaraf

[dzm^CoJz''-^sinz'^Qof:^'^^ f=rL

jn—x
m

m—

t

w-f-w. m~^n—2 ^^^^

m^n, -2, m-^n—^ ^^^^^

m— i. m—x, m—f /- m c

hvilken Series man kan vidare utdraga, om dec
åftundas^

fdzft

Theorem,

InzCofx^zz sinz"^'Cöfz
m-ht
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Bevis.

hvaraf fdzsinz^Cofr'' -I—smz^^^^C^z^^
J m^i

Cof^ Emedan likaledes

få årfdzsinz^^Cofz^ -sinz*"-^' Cofz"'^''

4--, ——smz^

»74-1. l«4-3.

j»4-«-f.4. ?«+«4-6 /. . m-^S^
»4* '

_
— dzsmz ^^Cp/z^

m^i* m^^^, m-^^ J

VI lika iått kan manbevifa följande tvaThco-
rcmer, hvilkas nåra ofvercns-ftåmmande med dc
föregående år ganlta tydelig»
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Theorem. 3.

fizsinz^^CofJ"-^, eller fdzm^Cof:^^

Ir—

—

- "

r r \

w— I. n— 3 I >v—
J-*-

4» .

• jdz$inz C$fz

Theorem. 4.

J »+1

^^^fdzsinz^^Cof^^^^ eller'

fdzmz^^Cofz'' ^^u^^^^

»+i.»+ä »+3. »+f
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^m^n-^'!, m^n^x. m^n^6
_pzsinz^^Cofz^^^

«4-i. »H-f

Utaf dclTa Theoremer år klart 5 at om m och
n åro hela Tal, få kunna alla Differemialer af den-

na Form, dzsinz Cofz
,
antingen Integreras y^^-

yi>/«/ eller bringas til de Simplaftey fom gifvas af

detta Slagy och hvilkas Integraler man bor hafva

fig bekante.

Ex. I . Efte^ Theor. 3 år ftzCofz zz- stnz,Co[z'^^
J n

n,n—2 n, n—

2

hvilken Series fladnar, om n år et ojämnt Tal,
och når n år jåmnt, kommer man til DifFerentialen

»—I. -3.1 . ,

zznz: -az^ hvars Integral år
n— 2, - - - -4.2,

I. n— 3 - - - -3.1
:

——^== fä famma fått Inte-
n, n— 2 - - - -4.2

grerasJdzfinz^ efter ^'Åför,

« — 2 Ä»?: w—2. «—

4

••4-' :— • ^ 4- /
»— 1.»~5 C»/i"~3 »— I- a—sJcs/s*"'»

Hår
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Här ftadnar Series^ om n år et jåmnt Tal, och
öår n år ojämnt , tår man lof at til flut integerä

^,--.1, ^--3 .... 4.2

Pa lika lått Ikal j^^^jyt gifvas uti AbföIutaTcr-^

ojåmtj reduceras til . -

-— J -

er^ om w ar jåmnt, (Theor, 1) eller når år

—

2

^— I - - - 4. :t

Öet af nödigt, når de Serief^ fotn giM^
genom deffa Theoremcr, ej kunna uphora af fig

fjelfVa^at man uti hvarje Exempel ftadnar vidden
fimplaftc DifFeremialen, fom kan fås i ty om Se-
rien utan betänkande utdrages, kommer ibland

cn Faftoruti Nåmnarena at forfvinna, och oån-
deliga Termer fäledes at inflyta. Detta år den
cndafte (Värighet j fom kan hafva rum j forden-

Ikul vil jag gifvayid handen, uti h vilka håridel*

fer denfamma förekommer^

VtiThcQr.i oeh 3,forfvinner 1:0 forfteFaÄoi-eri

Q U4
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Hti nåmnarena, om w 4-« Da kunna dcflk

Theoremcr nyttjas

/*, ^ «i > 1 z*^ . m—t^ -«-r" ^-t
coA"»-^*

smz stnz
^

genom hvilka man kommer til en Differential

dz^ omm (n) är et jåmnt Tal 5 men om m (n) år

ojimnt, ia reduceras Differentialen pa flutet til

^M^hvars Integral — Z,^—5ellertil ff^^^^ n:

tz jjog^ sinz. Härvid bora teknen + och — i

akt tagas. 2:0 Forfvinner någon annan Faécor u-

ti nåmnarena, om >«-f» året Pofitivt jåmnt Tal.

Men dä åro dc antingen bagge jakade, eller den
ftorfta af dem : I förra håndelfen ftadnar Series

når de åro ojåmne Tal^ och når de åro jåm-
ne, kommer man genom Theor. i. til en Diffe-

rential äzCofz^ fom kan Integreras genom 5r2?(f^r.

I fednare håndelfen , dä den ftorita utaf n
ar jakad , och den andre nekad , år klart , at man
genom et af de gi£nd.Tbeoremfrk^n komma til en af

defla Differentialer
—^^^-^^

. om hvilka

Cojz smz

redan år anmärkt^
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Uti Theor^ 2. forfvinncr någon Nåmnare^ om
fn år ct ojåmt negativt Talj men detta hjelpes

låcteligen, om man iladnar vid Differentialen

och Integrerar.honomjdå »årJakadt,ge-
sinz

nom nmem^ 3, hvarigenom man kommer til

= L ^^^^
r > » jåmnt talj och när

' »år ojämnt ftadnar man vidy^^^^~ r: £jOg,swz.

• Är åter » nckadt 5 brukar man y^^cr. 4 , och om

: n år jämnt, fkal man åfven komma til ; men

år » oiåmnt, fä (kal man ftadna vid f—^
' J smz Cofz

T smz

Pafämma lått kan man uti 'Theor. 4. undvi-
ka^ dä » år et ojämnt Negativt Tal, at Nåra-
narena icke mä forfvinna.

% —é$

o i Art'
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^nmärkmngar om KoUmdor.

Inlem Ilade af

Hans Excellbnce Riks-RSdet 6cc»

Friherre NILS PALMSTJERNA.

m jag hade mera (jelfkårlek, ån ömhet for

det allmänna, borde jag, fom ån icke

riktat KongL Vetenfkaps Academieas
Handlingar med egna Ron, billigt blygas at fram-

bära andras. Men dä deras kunna gagna det kä-

ra Fäderneslandet, ehuru de Ijeifve ej vilja fynas,

liållcr jag for en fkyldighet, at atminllone frara^

draga dem i ljufet, och ej berofva allmåahecen

cn Ikatt, lom mig enfkylt ej tilkommer.

Jag hade den formen för några år fedan, at

tillika med Herr Bergs-Rädet SoDERiJiELM vara

på €n Riddare-Syn uti Vefterdalarna, Vår dage-

liga vandring genom Hora, koftbara, men värds-

lofade Skogar 5 dem vanhåfd til mänga mils vidd

gjört til öhyggeliga näften for Örnar och Rof-
djur, bräkte Vart famtal fom tidaft pa det vald

och mifsbruk, fora lä oforfvarligen pa de flåfla

ftållen forofvas på Skogarna, Rikets adlade fkatt:

#ch ibland annat åfven pä den mer eller mindre
nytta 5 fom våra Bergslager draga af fina Skogar,
genom en mer eller mindre väl inrättad Kolning.

Herr Bergs-Rädet päftod, at Ligg-milor eller

de il kallade Gyltor och Fantar voro båttre ån

Res-milor. Jag äter mente, det defie borde

fe^fva förstrådet^ alldenftönd de i fenare tider blif-

vit
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Ht antagne, fafom mera gifvande och mindre far-

IgQ ån andra. Men fom (kål pa båda fidor anfor-

ks, dem forfareohet och Ron allena kunde åtfkil-

aj ty bad Jag Herr Bergs-Radet, fåfom egarc

if fin tid. Han ville gora noga uträknade Forlok,

ivarigeRom vår tvift bäfi: flitas kunde. Jag lof-

/ade å min fida, at genom min Betjänt lata gora

let famraa, hvad Rcs-milor angår,

1
1 Af de antekningar, fom denne lemnat mig^

j
pär jag foga eller intet kunnat ftadgaj men de

j ironi Herr Bergs-Rådet behagat mig meddeja^ ^

,
cyckas förtjäna det allmännas rackfamhct. At«

. minllone tord« andre dåraf upmuntras at gora yt-

terligare forfok, hvaraf Bruks-handtcringen i Ri-
, ket kunde hafva nytta. Mig år det nog, at hår-

til allenaft hafva gifvit anledning* Herr Bergs*».

Rådets Bref och Beråttelfe lyder fom följer

:

Ibland de mänga och ifrån hvar annan nog
{kilde Handterlngarj fom förekomma i Bergslager-

ne, dåreft få val Stångjårns-Smide , fom Hyttc-
Bruk-och Koppar-fmåltningar med flera, drifvas

och idkas, lårer ofornekeligen icke något goro-*

fmål vara mera gemcnfamt och allmänt med alla,

af hvad flags Berg-vårk det ock vore, an nyttjan-

Idet
och bruket af Skogarna^

Defie , fom de aro de endafle sillmånne , och
utan genfågelfe lifvet och den ådlaftc delen af all

'Bruks-rorelfe , både i anfeiende til fm verkan och
til aftagandetj få förtjänar ock deras vård den o*^

mafte upmårkftmhet af hela Bergs. -hushållnin-

gen.

O 5 Sko»
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Skogarnas ans och vard åro fä angelägne,
i

fom bchofi^en åro mångfaldige och fltret at nytD- ^;

ja dem, ätflkilligt: men det aldraangelågnalle lå-
^

rer ovederfågeligen vara Kohimgen 5 eller den
j

anfeniiga del, fom brånnes til Kol.

Under de flera ars forlopp, fom jag ågt tiUaK
j

Ic rc vifras uti atO^illige Bergskger, och dels fjclf '

f?dt Kolningen forråttas på olika fått, fä til (kap-

nåden af Milor, fom til tiden at bringa elden ge-
,

nom veden > dels ock under Samtal hort den enat

päitä den Methoden vara båttre, gifva. mera Kol
|

med lindrigare modaj en annan åter, at det fåt-
|

tet tiifkyndade ftarkare Kol med mera befparing

af ikog, och få vidare j har jag icke kunnat århåk
I

la fuikpmljg efvertygelfe om fanningen häruxm»
n'.m: mäft f6r den ormk , at ingendera vetat til-

forlateligen upgifva myckenheten af veden uti

h varje Mila, tiden at kola Mnne på, och åndteli-

gen koflnaden fom upgått j at dåraf kimde utrö-

nas, på hvad fått man borde vinna dc måfta och
;

båfla kolen med måfta befparing af flcog.

Eders Excellences prisvärda nit och omhct
for alt iådant, fom tjånar til det allmänna båftas

forkofring och en rått Hushållning, i fynnerhet
vid Skogarnas nyttjande uti Bergslagerne, har

jinbefalt oeh upmuntrat min egen åtrå, at få någon
vifshet angående båfta kolnings-fåttet. Jag har

;

dårfore tagit mig fore, at mid inläggningen af i

flera få vål Lågg-miior eller få kallade Gykor,
fom Res milor, uplågga all veden uti Staf-rum,

efter allmänna bruket få inråttadt, at hvarje (laf-

fum håller 3^ alnars lång ved, famt 5 alnar \

hpgd och bredd.
Uti

I
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Uti cn del af defla Gyltor har jag låtit veden
:orrka ofvcr året ; uti cn del inkört grof och torr

. /ed > cn del mindre mogen fkog j en del mindre

I

|:orr och blandad med grofre och grannare fkogj

amt åfven forfokt blanningar af Tall, Gran,
Björk och Ahl. Alla defTa Milor åro uplagde med

.
|>lika ftapnad i bak-väggen och ofvan uppä i, an-

ifccndc til rundningen,

i Den forfta har jag ock låtit afrita, il val

dårfore at jag af den räknat ftorfta vinften, fom
ock i anfecnde dårtil, at jag fjelf vid den fam«
ma lagt handen, valdt nytt rum til bottnen, dea
^mma jämnat och inrattat efter eget tycke til for-

fok, famt vid inläggningen, anfningen och ut-

irifningcn varit mail; närvarande.

Samma Gyltas eller Lågg^milas botten an-

lades å nyo pä en bergig hogd,. beftåcnde af rod

pinn-mo til en alns djup, uti hvilkcn jordmon
åtfkillige grofre och grannare ftenar och Tall-

ftubbar upbrotos : platfen jämnades, fyldes och
trampades lika härd ofver alt, iåat den blef väl

fä hog , fom nårmailc marken däromkring, hvil-

kcn affluttade litet på trenne fidor^ men på den
fjärde eller Bakfidan ^C, ^Tab.^VI , Fig^. i.blef

landmonen, beftående af häll, två alnar ifrån bott-

nens bredd, något högre: hvilket ockfå lindrar

inläggningen af veden, fom därifrån altid verk-

ftålles med tvånne lunor eller långa trin, lagde i-

frän bottnen, hvarpä veden, fominäkes, lågges

tvärt ofver, innan den inkullras eller inbäres.

Denne botten blef it~ alnar i längden j^B,

Fig, I. famt lokalnar i bredden BC^ aldcles vin-

O 4 Uh
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Icclratt, men litet lutande h foten JD ifran B
pch C\ fom gora livar fit horn af baklidan.

Sedan tre ftadiga pålar blifvit i bråd'»

dea af bottnen paframfidan val nedflagne i jorden,

lutande til en tredjedel af hogden emot Milan el*

ler inat bottnen 5 famt tre ftycken Väfar, i, Zj 35

bålft af rå bjårk, blifvit lagdc längs efter bottncni

inlägges veden tvårs 6fver vafarna. Små fkog,

krokig Ahl och denfåmfta veden lågges nårmaft

vafarna och vid foten AD ^ til i| alnars hogd,
nicn den groffta vedeniågges midtuti och inemot

bak-våggen BE^ fom kanTes af gafvclen JBED^
Fig. 2. Bågge fidovåggarne bora vara hel jåmn^
och aldeies lodrätt af lika ved-långd*

Ju tåtarc veden kan famrnanlåggas, defto

bättre år det. Man (loppar ock gerna flvatar i-

mellan dar tjockare tran råkas och göra torna rum^
Krokuge trån knackas, ej lemna iholigheter

inuti Milan.

Denna Mlla blef fylld med torr och måfta de-

len grof fro-gran och några få Tallar. Milans
hogd vid foten eller framfidan ^i)

, Fig, blef

1 4- aln: midt pä eller vid FG
^ 4^ alnar; ftmt vid

Bakväggen EB eller /f/, 6 alnar i lodrätt hogd
jfrån bottnen. Hon gjordes litet kullrig ofvan-

pä ifi-åq D. t\\ E^ och bakväggen i^ågot

rundad.

Ofvan på Milan mafte tagas til fyllnings-ved

hel fmå fkog och grof qvill, och fä lagas, at ofverfta

hrymx. DFE birfve^r fä tått^ forn nagonfin må-^

§0?»
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Som Bak'Våggen Hl^ beftSr af grofva trån,

måftc kilar indrifvas imellan flockarna
, pä hvllka

kilar åro hutvud^ pä det våggen mä fä mycket
båttre ftä och veden ligga (ladigt. Dcfia kilar

indrifvas \~ elier 2, alnar ifrån hvardera andan af

veden , få at ej den ena kilen kommer midt of-

yer den andra, utan hvarannaa, fom kan fes af

Äfven fä bora pä framfidan al: ftadiga qvifLar

Vrid^is liankar om pålarna h. Fig, 1 , ungefär-

»ligen midtpä pålarna: hvilka vridna qviflar med
åndarna ^, i, inläggas imellan veden for meni
llyrka fkul.

Säledes är veden inlagd, och följer nu des

Irifningj flybbning och blockning med änd-virke

for åndarna eller lido-våggarna, at hålla llybbei;

qvar och tätt, Sädan Mila, fom Figura 2 utvi-

jifarybior tått och jämt med granris beklädas rundt-

'I
omkring , til ^ alns tjocklek , fä at pä kullen horn

j

jas, och qviftarna af rifet fedan flickas under, fä-

I
fom det fkcr pä Res-milor. Ungefärligen -|: aln

ifrän hvardera ändan pä veden, längs vid fido-våg^

garna, nedfåttas flarkt i jorden ftadiga fpitfade

flolpar eller pålar, /C, Z, Fig, 9 och 4, med de-»

ras ilråfvor eller ftod M, Emot deffa ftolpar up-
lågges fedan ånd- virket iVO, Fig, 3, til tjocklek

af lagom takved, och längden lädan, at det blif-

ver litet längre ån Milans gafvel, hvarefter det

paffäs. Det ena flycket af åndvirket lägges täts

pä hvart annat , tråpätrå, och ofes ftybbe Tamt
packas efterhand, fä fort virket upilaplas, imeU
lan den.rifade Milans gafvel oeh denna af åndvir-^

ket formerade våsgen, fäfom fes af ftybbranden
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P^, F/^g. 3, fä at ftybbct blifvcr cn half ala

tjockt.

Med lika tjock ftybbning fortfares fedan cf-

vanpå Milan, ofver rifade kullen H och rifade

bakväggen HI^ hvaråft tvånne lådane tvår-klab-

bar, eller fä kallade block Im^ hvaraf en vifas

på framfidan Fig, 4, låggas emot ftybbet och up-
ftodjas af flyltor eller klyffnor «ö.

Således år nu Milan färdig til pltåndning^

da hon blifver til utfeende på framfidan låfora Ji^

pira 4 utvifar. Denna nu bcfkrefna Mila beftod

af 19 llrafrum årsgammal, torr och grof ved.

Hon blef itånd i ena, hornet pä framfidan, D^Fig^

z, eller X Fig. 4. hvarifrån elden fedan med
Klubbning och upilickning dragés til andra hor-

net Z, hviiket hvar och en fColare Ijelf bor forftå,.

f>å det elden icke må gä for tvårt til bottnen, i

hvilken håndelfe Milan altid til en del fmålter

bart»

Sedan foten fåledes år jåmnt tand tvårt Sfver
Milan, dragés elden efter brynet af veden , ofvér
hela Milan up emot kullen, helt varfamt och
jåmnt, at den ej ftrax går djupt i veden under ri-

fet och (lybbet j ty han drager fig val fedan fjeli

pä djupet, hålft när milan lutar ifrån foten upåt,
och då får Milan den låkrafte gången. Som uti

foten årfmä ved utaf fämfta fkogen, och elden
mail bränner den ved han for fl: råkar til fmä iofa

kol och ftybbej lä blifva ock de (ämfta kol vid
foten, hyilket årfåttes med fordel inuti Milan,
då hon får hållas mera täpt, at hon knapt fynes
damma.

Alt
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Alt fom elden gar fort eller (ånker fig i Mi-
lan, upltickas hal med en kapp pä bak-våggcn,
bvilkec ea Kolare bor veta nyttja ofver hela N4i«

lan, alt fom behof gores; fåfom ock at klubba^
(lilla och rymma hanne efter omttåndigheterna,

lika fom pa Res-milor,

Denna Mila antändes den ti Oftobcr, och
flögs igen d. 28 November. Hon kokde fåledes

helt läkta uti 7 veckor, ehuru ftark blåfl: och
ftorm denna tiden ville (kynda gången. Vid ut-

ritningen den z December, fans en liten fmålta

eller fråtning et ilycke ifrån foten. Hon gaf el-

jert hårda och goda kol, fom upmåttes til 49 fti^

gar, hållandes iz Tunnor hvardera. Altfå år-

hoUos 30 Tunnor goda kol af hvarje ftafrum ved.

Til at utröna formonen af denna befkrefna

Lågg-Mila emot en Res-Milasj låt jag uprefa pa
bålla fåtCGt en affenare flaget, på en gammal god
botten. Dar infåttes 23 ftafrum torr Gran och
Tall, af famma ftorlek fom i den förra Milan,
med en half ved-långd til kull^ dä milan blef

t6i famnar i omkrets vid bottnen : 14^ famnar

midt på veden : men allenaft i z| famnar omkring
Sfverfta andan af nederfta ved-iångden.

Denna Mila rifades och Ilybbades vålj blef

fatånd d. ig Odobcr, och igenllagen d, zi No-
yember , fcdan hon varfamt och modofamt kolac

i 5 veckor. Vid utrifningen funnos brandar 6f-

ver Iiela botten-hvarfvet , hvarfore ftybbet oftes

ifrån foten, at det ofriga af Milan fick kok ånnu

i 6 dygn. Sedan fick man af altfamman fz ftigar,

men helt lofa och fvaga kolj fom go4-a Z9 Xun?
nov
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nor efter kyarje Stafrum ved, och alda en Ttm-
na efter ftafrumraet mindre, ån efter Låggmilan*

Jag hoU noga rakning på bagge flngs Milor-

nas koftnad i dagsverken och korflor, och fant,

ehuru jag vid den fenare ej gjorde någon koft*

nad på bottnen, iUom pa den förra fom a nyo up-
brota v veden ock til den fenare ej behofde: foras

la långt, utan hämtades nåra omking Milano och |
ehuru ej heller nägot flybbe behofdes foras til

Res-milan, fäfom til Gyltan j var ändock koftna'

den något drygare på Res-milan,

J^g har uti bagge brukat alla de grofva qvi-

ftar, fom mogcligt varit, 11 val til fyllning of«

van på niilorna, fboi imellan veden. Jag har fun*

nit, at qviflar kunna med florre fordel nyttjas och
komma til gagns uti Gyka 5 ånRes-m.ila> eme-
dan hela Milan, hvaråft veden ligger hori^ontelt:,

kan tappas och <fyllas i flållet for Gran och ung
Jkog, med bara qviflar, fom dels knackas med
yxa , dels ock af tyngden låta lig trycka imellan

veden, hviiket icke iä låtteligen Qcer i Res-mila.

Och ehuru qvidar äfven i res-milor kunna och til

Ikogens befparing vifTerligen bora fammanbindas,
©ch til kolning inrefas , (ker det likväl med ftor*»

re Icoftnad och tidfpilkn.

Jag lät lägga, en annan Gylta, hvars botten

hade iif älnar i långd, .lof i bredd. Hon blef

falnar håg midtpå, 6^ alnar i bak-våggen, i-|

hog i foten.: halfrund ofvanpå, och litet kullrig

oWer bak- våggen. Dåruti inlades ftafrum

torr och lagom grofved af tall och måft fro-gran,

pa gammal pch god bottea. Den itändes d, 11
*^ ° - oao-
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Öäober, och fam den var belägen pa et flått och
Dart tålt., påftyndades gängen af en nåftan ftån*

dig ftarlc blåft, lä at hon på f veckor kolade i

iDotten, hva ;fore ock kolen blefvo lofare ån i tor-

ra Gyltan, 44^ ftigar ä tz Tunnor, fom gor vid

pafs 28 Tunnor af ftafrummet*

Äter cn annan Lågg-mik, 12 alnar lang i

oottnen, igJ ahi bi*cd, i-l hog i foten^ hog
fbidtpa, ^ I- alnar hog i bak-våggen 3 innehållande

18 Stafrum fur och rå ved af grofGran ochBjork,
'om blef fåld och ftrax qviftad vinteren forut^

Milan ftod på en gammal ofVervåxt botten, och
tändes d. 11 06lober: hon ville efter halftannat

iygn flockna, hvarfore hon tiltåptes och ftrax ä
lyo påtandes ; tog fm al t eller fråtning ifrån foten

ip i halfv^ Milan, imellan bagge andarna af vc-
ien^ och blef fäledes efter g veckors kinkog kol*

ling, allenafl 36 lligar, fom år 24 Tunnor af hvart

ilafrum , hvilket eljeft år vanliga atkaftningcn ef^

:er Böndernas kolningar.

Den fjärde Låggmilan lades på eti aldeles rij^

Dotten, fom med nog koilnad tilreddes pa et för-

delaktigt ftålle, hvaråil: milan Var fri for våta i

bottnen, och i Ikygd for ftarkt våder. Hon var

1 34 alnar lång i bottnen, loi alnar bred .* i| alti

hog vid foten, f alnar midt på, 6^ alnar i bak^
i^åggen> litet rundad ofvanpa, med rak bak-vågg^

Hon innehöll 21^ flafrum torr och jåmn men ung
fkog af mera Tall ån Gran: Kolade fakta och
jåmt i 7 veckor. Men fom botnen var ny ocji

pä ojåmn Landtmon anlagd; tog hon liten fkada

if fmålt på tvånne ftållen.*» 4 alnar ifrån foten 5 ii
ifrån lido-våggarna , hvilkei: jag nämner allcnaft
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for den orfak , at bottnen på della (lållen mäftc
;

til cn annan gäng med Gran-bark och litet virke
|

1

famt ftybbe botas och byggas ^ til forekomman-
de af vidare fmältning. Vid utrifningen århoUos

\ ]

vU ej mer ån 48 lligar kol, fom år ailenaft 24 1

Tunnor efter hvart llafrum ved: men kolen vo- I

ro af båfta flagct
, fulikomh'gen hårda och lä go- 1

da, at de toldc god blanning i Smedjc-hården af 1

lofa Gran-kol, och i Hyttan kunde aitid draga t

mer Malm 5 ån fiftnåmnde ilag. 1

Jag har ock haft under forfok flera Res-mi-
J

lori men håller onödigt at anföra dem, dmedan
'

de icke utilagit til någon fordel, hvilket jag til-
^

räknar rain egen flörrc okunnighet vid deras fkot"- '

feljån vid Gyltornas; och emedan jag intet annat hår ^

vid haft til ognamårke , ån at efter min vördnads-*
'

fulla (kyldighet, fä långt min tid och infigt med-
J

gifvit ,
fullgöra Eders Excellences nådiga befall-

Jiing och åffundan , famt tjåna min nåfta med an-

ledning at åfven i detta åmne gora forfok, och til-
^

lika förnöja min egen nyfikenhet, at finna fan-
*

tiingen hår utinnan. ^

Kan af dcfia forfok icke la oemotfågeligeaj

flutas , hvilkendera arten af Kolmilor år den bå- 1

^

fta^ i anfecnde til kolens myckenhet efter likai }

flvog) hvilket at nogare utröna , fordras flera for- ^

f6k pä lårlkilda ftålien och af vålofvadt folk ^ lä ^

tiltror jag mig likväl, for min del, med låkerhet '

hafva funnit, det de kol, fom af lika mycken och '

god Ikog tilvärkas i Gylta, åro i allmänhet båt-| ^

tre, härdare, ftarkare, drygare, famt foljakte-

ligen gora mera verkan, än de fom utur Res-
j

milor åro frambragce.
j

" Eu!
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En fund eftertänka fynes ock vilja beftyrka,

hvad forfarenheten, jag (åger hos mig, veiat 6f-

vertyga mig om : nämligen , at trån, fom ligga

pä hvarannan i horizontelt låge, båttre innefluta

hettan och hindra elden at häftigt utof^ a fin våld--

famhet j foljakteligcn mindre bcrofvas deras fet-

mgj mindre fortåras; ån når de åro uprefte nällan

lodrätt. Ty i denna fcnare håndelfen kan veden
ej lä tått fammanrefas, at den ju tapper mera, dä

hans egen tyngd trycker honom tiifamman, och
foljakteligen båttre kölar* Desutom år bekant

,

at ju tätare en Mila kan ilybbas och hallas vid

ipagt med fiybbe, defto bättre mafte hon gä och
gifva goda kol. Men for mig fynes omogeligt^
at en Res-mila kan hållas lå tappt ^ fom hon bor:

ty hon målle i början fom oftaft opnas, til fyll-

nings vedens inflåppande : fom oftaft rafar ftyb-*

bet ned imellan de uprefta flockarna , fom aldrig

kunna blifva lå tåte ner vid , fom i ofra andan 5 dä
elden flrax får luft : fom oftall opnar lig Milan
utan någons forvållande, af innelluten luft, då bå-

de Kolare och Mila ftå i fara.

Jag har ock aldrig kunnat tvinga någon Res-
ftiila, atkolalå langfamt, fom Ligg- milan, hvar-

af jag tycker mig kunna fluta y at de förra

hafvit mera luft och ej kunna gifva fä goda kol.

Ändarna på veden uti Res-milan, fom ftä i ftyb-

bet på bottnen, blifva ock merendels okolade,

hvilket undvikes i Gyltan, dar veden lågges pä
vafar.

Hvad koftnadcn angår, måftc den pa Res-
milor formodeligcn altid blifva ftorre, når alla an-

dra omftåndigheter åro lika: dels emedan flera äf-

hugg
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hugg flce, hvarigenom ock mycken ved forfpilles

i fpänor; dels i antcende til milans itorre hogd,!©!!!

fororiakar drygare moda och arbete til vedens up-
bårande up til toppen; dels ock i anfeende til (jelf-

Vakolningen^ lom fordrar mera {kotfel^ arbete

och mera aktfamhet under kolandet; Ty en karl"

hinner knapt vårda tvänne Res-milor pä en gång^j

men kan litan iårdeles fvärighet draga forforg foi^

fyra Gyltor.

Jag har hort anforaS til bevis af Res-milors

formon, at en drickes-kanna idåttes i Milan, ko*
las och med fnia band hel uttages* Jag lämnat
pröfvet i lit varde ^ och gor allenail den anmärk-
ning dårvid 5 at jag ej kan finna detta forfok bé-
Vifa mera och härdare kol ^ emedan kannan blifvit

Uphångd uti et tomt rum^ dar ingen tryckning
kommit at at krofTa hånne. Jag vil icke eller

anföra mina i Gyltor gjorde f6rf6k, nämligen, ac

fä genomkola Tobaks-pipor af ler^ at de efter 7
Veckors förlopp 5 kunna uttagas aldeles hela ^ och
allenail til Mrg ifrån hvitt til fvart förändrade,

famt m.ycket förbåttrade j i affeendé at därmed
bevifa båda kölnings-fåttet : ehuru man med Ikål

kunde Huta, ät den Veden måfté vara val och
jimnt kolad^ fom bärgat fig få hel och öalbrii-

ten i Milan, at han icke foilderkroÖat fvaga ler*

pipof^ fom legat ihfttickne emellan vedeii.

Det år ofti-idigt^ at Mil-veden bor vara val

torr^ hvilket (ker^ om Ikögen iålles Var-tiden,

hålft innan fafven börjat uplli^a i flammen; in-

åkes til kolning om fommaren aret dar efter, famc

fedan om höften kolas pa en hål*d och ofvcralt li-

ka god botten. Ty om denna år ojämn eller lo-
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fare pl något llålle, får Milan merendels i gångea
fkada af fmålt. Veden bor ock inläggas det täta-

lie mogeligt är, val rifas och tjokt (iybbas, famt

långe och iakta kolas.

Allmogen och flera, fom fålja kol, och me^
rendels med rä fkog fylla fina Milor, famt dem
på 14 dagar utjaga, kunna ej for annat anfcs än
Ikogs-mördare och forftorarej och vore onftcligt^

det mera tilfyn och upfign ofver kolningen i

Bergslagerna kunde äfladkommas, befynnerligen

i Geitrikland, hvaråft en fordårfvelig ofed fig in*»

ritat, at fkogen om vintren huggcs af ftubbcn,

införes i resmila til 2f eller z6 famnars ftorlek, ko-
ks pil 14 dagar, och tas hogfl: f6 (tigar, d| det
likväl borde blifva inemot 100»

Jag lemnar föregående forfok och tankar til

iupniårknima Bergsmäns ytterligare omprofvan-

de, och (kulle intet högre onfka, än at det båfta

ifåttet kunde ju förr ju håldre med fuU vifshet ut-

rönas och antagas, fa at det ej längre finge an-

I

komma endaft pl en gammal bond-och kolare^

[

praäik , uti et fä högt angeläget mål, fom de åd-

^
la Skogarn.^s värd, hvarpa Bergslageraas väl-

färd beror, - - - -

d. 6 Sept, i7f §.

FÖR-



zi6 I7j8. Jul. Aug. Sept.

FÖRSÖK,
yff uttyda en bejynnerlig Cafu$ af Reten*

tio Urmd\ i ankdnifig ufdet\ fom varit

at i akttaga vid Kroppens o^naH"
de efter dåden.

Ingifvit af

ROLAND MARTIN.
'

n Herre af några och 80 ars ålder, fom ej

allenaft i fina båda år, under flera höga
vårf och årender ågt fullkomlig håifa och

finnes ftyrka, utan ock ,pa höga äldren varit få

litet illamående, at han cj forrån 14 dagar for fin

dod kant några mårkeliga krämpor,, blef den 7
Maji befvårad af en få kallad Retencio Urinje

(^), men aldeles utan dc tilfålligheter, fom cljeft

vid denna pläga åro vanlige. Det endafte fom
någrä gånger håndt honom under fit vattens la

tan-

{a) Med flit namnes hår fjukdomen för Retentio Uri-
nas , at igenom fjelfva namnet formera (ig råttJi be-

grepet dåraf.Ty efter Monfieur La Fays anmärknin-
gar til Dionis cours d' operations p. xpz. kalla pra-

élici Chirurgi nu får tiden det rétention , når U rinc.

famlad i bläian, ej flipper därifrån; men Suppreffion

,

når den famma ej flipper dit, utan genom något fel i

njurarna eller andra organa, hindras at (kilja fig från

blod-mallan. Medicorum diftinétion iniellan Ifchuria

fpuria och vera, fe Schachts Inft. Med. p. 25-3, 2^5,
år val äldre och åfven få god fom denna, men fom
namnet Rétention d^ Uriue mera i allmånt tal, hålft

hos de förnämare är antaget
,

betjänar jag mig får

tydclighetcu flcul dåraf.



1758. Jul. Aug. Sept. 417

tandc j forrån Recention infant fig och åfven i det:

famma, var, at blod fyntes följa, men dåraf var
lingen vidrig kånfla, mindre någon fmårta uprord.
(Således ftulie xmn ej låtceligcn ofvertalat fig cil

jac hår läkert tro någon vatncts yerkeliga famling^
i bi^faji j om icke den kånbara uphogmngen hon
gjorde ofver Os pubis, gifvit bädq ögon och kån-
fel nog vifs anledning därtil.

AU vark och fpånning, fom vid Retention
år iä befvårlig, var hår bSrta : tryckning pä naf*

velen likaledes: men i defs ftålle gjorde en oval
omfkrefven uphogning, Påhrn af en upblåft påsfc

ofver Os pubis och fom intog hela regio hypo-
gallrica.och den nedre delen af Umbilicali, Ijuk-

domens diagnofis tåmmelig tydelig, faftån orfa-

ken, for befynnerlighetea fkul i Sympcomerne,
var nog förborgad*

Kongl. Lif-Medicus HerrREEF, fom var

denne Herres Medicus Ordinarius» hade hårofver

til Confultacion kallat Herr Archiatern och Rid-
'
dåren Roscn, och ehuru genom invärtes medel,
de båile forfok blifvit gjorde, fom plåga hjelpa

vattnets aflopp ifrån blafan, uträttades dock in-

ket, hvarfore det beflut fattades, at genom appli-
'

cation af Catheter foka aftappa vattnet. Jag an-

modades hårom, och var på det hogfta angelagen,

j

at härvid i akttaga ak fom vederbör.

Herr Archiatern och Riddaren RoséN och
och Herr Kongl. Lif-M^icus Reef voro när-

varande. Cathetern gicirutan fvärighet val igc

iiom hela Urétern, tycktes ock efter min kånfel

med andra handen väl hafva paflerat Bulbum och
P z Ifth-
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Ifthmiim Uretbrae, men ftannade férmodeligen i,

Ijelfva Gollo Veficae och dels orificio, få at jag
med all jämkning icke kunde förmå andan af Ca-
thctern at komma in i blåfan^ Jag kånde icke al-

lenaft fjelf tydcligcn, at Cathctern handt förbi

Ifthmum til fjelfva Orificium, utan alle nårva*»»

varande Herrar' Mcdici voro ock dårom fä forvis-

fade, at Herr Archiateni och Riddaren Roscn',.

i tanka at jag redan vore inne i (jelfva blåfan, på
minde mig at utdraga Stilletten ur Cathctern.

Den fjuke, fom alt hitintils varit tålig opit

ililla, ömmade något nu, och foranlåt det mig,
at ej längre pouffera fonden, och fom jag ej eller

var inne i blåfan med andan af Cathctern, drog
jag ej ut Stilletten, fom går igenom hela Cathc-
tern, utan to^ fakta ut altfammans igen, och c*

medan jag pa andan då formärkte litet blod , faft

jag få aldeles aktat mig at vara våldfam, mifs

tänkte jag de på fidan af niin Catheter befintelige

aflånge opningar, genom hvilka i en fä tjock
Catheter, fom den jag forft brukade, kunnat in-

linueras något af Ifthmi urethrx textura fpongio-

fa 6c membranacea (^), Hvarfore jag med de
fiårvarande Herrars famtycke applicerade ä nyo en
annan något mindre, dar opningarne ej allenaft

voro plattare, utan åfven i proportion efter hela

Cathctern mindre ån på den jag nyfs förut bru-

kat

(h) F6r famma orfak fes i MrrGARENGEoxs Noii-
yeäu trait^ des inftrumens de Chiriirgie, befKrifnii^-

Sönder, hvars fråmre ånda år utan opningar pa fi-

dorne , men fom han fager cofipe n^t och fermée p
un petit houton pyramUai^cSotn kan Ikjutas losocb
fraiii 5 fedan Cathctern kommit in i bläfan.
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kat I mitt tycke gick denne val något låc-

care , men mötte likväl pa nåflan famma flålle

• motftand» Jag bod til at med hjelp af andra ban-
• dens fingrar fkjuta in Catheterns anda, under Ar-
I cus ollis pubis} men Herren omade därvid ater^

>ihvaraf jag foranlåts, at hålla up därmed. Som
S' (Cathetern tycktes denna gängen varit något mera
Vcmploycrad, än förut, drog jag ut Stilletten,

• men intet vatten kom, utan nödgades jag antin*

gen at tro, emot hvad jag fåg formedelll; upbog- ?

ningen ofvanforc Os pubis, det intet vatten vore
1 i blåfan 5 eller ock, fom naturligare föreföll mig,
, at tanka det något mot (land vore i mynningen a£

biäfans nedre vertex, hvilket jagafven for de når-*

, varande Herrar yttrade och til min cnfkyllan fo-

• regaf.

Afdenna Catheterifmo hadp Patienten hvar-
' ken någon förmodad verkan ej eller någon efteråt

, befarad fvårigbet, utan refolverades at följande

dagen kalla Archiatern och Öfver- Diredreuren
for Gbirurgifka Societeten bår i Stockholm, Herr
ScHUTZER, fom med fin allmänt bekanta tårdig-

, het i Opererande torde kunna något förmå til den

j
lidande Herrens undfåttning. Det fkedde åfveu

P 5 den

(r) HiLDANi och flera Prafticorum mening om de
tjockare Catheferers mera beqvåmlighet, at förråtta

Catheterifmum, ån de finares , af den orfak , at de ej

få lått faftna i plicis urethrx , fe Heift. Inft, Chir.

p. m. 830, årindradejag mig hårvid nogfamt, men
fom i hela IJrethra eljell intet det minda motftånd
formårktes, utan blott hindret blefM i parte mem-
branacea och emot fjelfva orificium; borde jag för-,

föka, om icke en Cathetcr , med mindre öpninpr pa
fidorne, dar torde låttare komma igenom»
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den följande dagen, at forfoken med mycken lam* I

pa och aktfamhct förnyades, men omnighet af ifå

blod vifte fig, och hinder mötte vid pafs et fin- i

8

gcrs bredd ifrån Bulbo och Ifthmo Ur^thrx,

Herr Arehiatem och Öfver-Dirtéleuren^ift
applicerade jåmvål Bougier , alt iden grundeliga i)

tanka, at efterhand klitlna ofvervinna det mät- V(

flåndy fom hår vore, fom ock verkeligen efter tv

Herr Archiaterns mig fedan gitna undcrrättelfc S

håndt, i det, efter ^:ne dagars bruk, Bougien päs- n

ferat nåftan 2 goda fingers bredd längre fram , och C

at Herr Archiatern dä forft kommit med Cathe-
tern genom Bulbum och Ifthmum Urethrx til d

Colluni veficaé. Alt oaktadt, continucrade reten» 11

tion : icke en drippa urin utkom , utan tiitog it

fall mer dageligen uphågningen ofver Os pubis^bl

utan minda vårk. Porfdk gjordes åfven med in- li;

fprutning af Qvickfilfver, och hade det val tyktt fe

komma in, men det oaktädt kom ändock intet

p

vatten* Den ijuke klagade allcnaft pä flutet Ijclf n

ofver nigon fkårpa han formårkt af urinen pä an- il

dre frållen, andes råtta vågar: föll ock et hälft ir

dygn forrån han dog, i en liten yra, men ingen Le- fi

thårgie gick förut, fom annars år vanligt, utan fa

han var for ofrigt alrid ililla och doddc i detta til-

Händ 3 natten eöiellan d. i f och 16 Maji.

T!

Kongl. Lif-Medicus Herr Reef , fom tilli^ n

ka med Herr Archiatern och Riddaren RoséNi d

hållit ljukdomen for en paralyfis veficas, hade til

fin vidare uplysning hår om, utverkat fig tilftändjat

fa lata opna liket, hvilket d. 16 Maji, for mid-

dagen, i nårVaro af Herr Archiatern och Riddaren
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• doséN, och Herr Kongl. Lif-Mcdicus, blcf for-

i j*attat af Herr Archiatern och Öfvcr-Direäeurcn
ScHUTZER, dä åfven jag var tilftådes*

Sa fnart incifion (kedt genom huden , Mu-
,f"culis abdominis och pcritoneum, vifade (ig ftrax

i Diäfan i fä ftor vidd, fom en uteras gravidus, och
• iforo tarmarne med omento flvutne ur fin fitu, ftmt
[ :vingade dels up ofver nafvelen, dels ät fidorne»

5 Sjcltva biafiin lyntes ej, til det måfta membra-
• iieufe, fåfom vanh*gt, utan vide fig des Fibrse

1 CarneiE lungitudinales få tydelige, at aldrig en
• Mufcels fibrer kunna vara fynbarare.Incifion gjor-

I des Arcus anterior veficiE , och togs efterhand
' med fvamp alt famlat vatten bart. Herr Archia-

I

:ern Schutzer ville med handen forfakra fig om
, ^lås-halfens tililånd , och berättade hvad moles
han dar markte, fxmt låt mig kanna dårpä. At

I
fe detta ån båttre, beflots låfla blåfan med princi-

;
pio urethrse trän angulus oflis pubis, affkåra Pe-

; nis framfore bulbus , och hämta bläfan up ned-
. ifrån, atnoga fkårfkådas. Håruppa fortfors med
incifiön, fom var gjord på Arcus anterior vefiese

,

få at fram och up til, Qelfva Orificiura med det

famma blef opnadt^

Härigenom fyntes tydeligt, hvar den moles

yar, fom efter forfta incifion kändes med hånder-

ne. Stället där Glandula proftata ligger, var

omgifvct med en hård til utfeendet Schirreus tu-

meur, hvilken fa aldeles okt fig ofver den, fora

proftata naturligt har, at han äfven Ikutit fig in i

Verticis vefic^ inferioris cavo, och dår intagit

alt det rum, fom år inunder bägges finus urethe-

P 4 rum.
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rum. Miin tyckes af fitu och figura vara förbun-

den at tro, det fjclfva pro flata vore iäiedcs tilokt,
'

emedan växten var cordiformis och i en ordentelig
\

jämnhet, likafotn pro flata ftråkte (ig åtven någotj
öfver fråmrc och oire fegnientet af orificio urc**

thrse: men våxten^ ful5ftantia, då den fkars in-

uti, at han jåmnt pä alla iHlleii f^g nt, fom fegt
!

fiåik, utan defi minfla körtekktighct, tyktes
j

vifa nfigot amiat* Til det Stratum fibrarum car» I

iiearum, fom håi under afgor Mufculus proftati*
;

Cus, fans, får våxtens vidsi iitilräckmng flvul, ej

min Ila tecken.

For råtta orfaken til dödsfallet, blef låledes?

denna tumör otvifvelaktigt anfedd, kunnandes
man cj eller vidare finna napon annan , oaktad^

både njurar och uretheres annu väl efterfägos.-

Det cndafte fom ån var at anmärka vid fjelfva inre

ytan af bllfan, var, at tmiica nervea med inga de
tninfla pUcis var forfedd, utan alt at den falelig^

utfpåmiing vattnet gjordt 5 utdant (i), -|

Sä fvärt det varit, at under fjukdomen be-
gripa orfakerne til befynnerligheten i de Sympio-
mer, fom förefallit , eller at eljeft hafva begrep!

om denna Retcntio til flt urfprung och råtta fam-
roanbangj få mojeligit torde det nu efteråt blif-

vä^ at ätminftone med fannolika uttydaingar up*
lyfas om, huru alt detta fig tildragit.

At

(d) PxiRSON i fm Defcription de la vefile. p. m. i8. lin,

ult. gör håi-af et ofs nog inllrudivt Hut, da han få^

ger : il »'v a -poht fig^^ pl^^ certain d* une leffii

öffiJifée ^ que lorfque V ajant tirée hors du csrps fa»\

la fouffl^r^ ovi en trouve tot4t le ttjju relaché ^ et qut

j
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At gå in i fjelfva formation til den hår be-
fundne växten, hvaraf all oreda upkommic, år

fä mycket mindre nödigt, fom det til min före-

fats ingen ting uträttar. Dcsutan, antingen vax-
ten varit Schirreus eller Gyftifk, år kunfkapen om
bagge delarnes genererande ånnu fordold och i

blotta antagne, men ej demonftrerade fyftemer
innefluten. Jag foretager mig blott at gora be-»

gripligt, huru den befundnc växten kunnat fä

tiltaga, utan at forr olägenhet märkts vid Urin-
låtandet , hl på flutet ? huru dä forft Retention

pä en gång blifvit få fullkomlig? famt huru all

vårk vid alt detta kunnat vara fä aldeles for-

fvunnen.

Til afhandlandet håraf blir förut nödigt at

vara af Anatomien underrättad om de tvänne til

urins uttömning eller qvarhällning i blafan oum-
gångeligc Mufclar , Detrufor urinse (^), fom ut-

gör det måfta af fjelfva blåfans mufculeufe hinna,

och Sphinfter colli veficas, fom omgifver des O1
rificiura. Anatomifk befkrifning pä deffe mufclar

undgår jag hår at låmna, fom utur Anatomico-
rum fkrifter åro bekante eller kunna inhämtas,

hålfl af Parsons befkrifning ofver blåfan.

Delfe bagge mufclar eller fornamligaflic ftrs^-.;

ta af bläfans eller des colli mufculeufe våfende,

nämner jag här, fäfom til mitt ämne de hufvud-

P f fa-

i

""
I . I I I . . . II 11 1 .1 ^ ,,. I , . I I Ull I

U ll III .II. II r I

1k
,
(e) Efter Herr Parsons anmärkning i fin Defcriptiof*

WL^ de la veffie p. m, 20. afgöres denna detrufor förme-

W dclft de yttre longitudinelle Fibrer afMonfieurWin-
SLows tunique mufculeufe. Se des expofit. Anaftom.
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fakeligafte. De utofva mot hvarandra contrair

verkan, eller Tom det fåges, åro hvarandnns Ant-
agonifter. I deras verkning ligger mecanifmen
af urins qvarbiifvande i bläian eller uttryckning
dårutur, på det iåttét., at om Sphinärer tar, mera
ilimrnandragnings-ftyrka, än Detrufor kan ofver-

vinna, niäile den forras verkan ftanna i en inafti-

vicé, och urin blir qvar i bläfan : tår åter De-
trufor ofvcrvigt öfver Sphin6ter, förlorar denne
i efFeden och vattnet uttommes.

A t nu låinpa detta til vår håndelfe, nekar
jag ej, det ju en Scirrhus eller annan våxt, fom
latt Cig omkring fphinfter vefic^,mera {kulle tyc-.

kas betaga honom formogenhet, at draga (ig ihop,

ån bibehålla des verkning (/), om han intagit

hela orificii omkrets , och pä en gang gjort alla

des Fibrar kraftiofa: men hvem vil forellålla fig,

at denne våxt ftraxt ågt ladan vidd, at han ge-

naft altomkring formätt betaga Sphinäer lin

kraft? Den fjuke Herren har ock dårfore aldrig

i lifstiden varit plågad af Urin^ fluxu involunta-

rio. Tvärtom, man begriper naturligt vis, at

växten börjats på en punélaf orificii veficre brådd,

fom hår tyckes varit den nedre och bakre , och (ä.

vidare okt fig. Så fnart denna förft at växten in-

tagne pun6l: på orificium exifierat, har väl Sphin-

öreris egenlkap uphort, at per totum fuum am-
bitum Gontrahi (g) : men icke dellomindre haf-

va

(/) Med verkning forfvånikar jag ordet Aåio, fom
efter Älbini yttrande i i:fta Boken Gap. IX. af fin

Hiitoria mufculorum , år hos en mufcel.

(g ) Sphincler fåfom en Mufculus rotundas agerar ef-
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j
va de flåfte des Fibrer agerat och förmatt den flor?

' re delen af Ambitu orificii, fom af växten ej än-

nu varit intagen, at Huta fig ihop mot den delen

däraf, fom biifvit af växten intagen, hvarigenom
de tätt lika fom en vifs lladig punct, at draga fig til,

i oeh iåledes Ambitus orificii med lika dyrka fom
forr, varit i ftSnd at tiUlutas (h). Som vidare

växten ffcutit up och okt fig , har orificium nod*
I våndigt mer och mer tiltåpts, och det ånnu oin-

I tagna Segmentet af Sphinder haft mindre Ambi-
tus at tiUluta. Oanfedt dä växten i den delen af

Sphinfter, fom biifvit intagen, hindrat den Al-
terna fammandragning och eftergifvandc af Fib-
rerne, foin til urins qvarhållunde och utfläppan-

dc v^ritnodsg, har likvåldet ånnu ointagna feg-

nientet af famma fphinéter varit iä mycket tilräc-

kcligarc at tiHluta opningen, fom växtens tiiok-

ning gjort honom alt mindre och mindre. Sa
långe iikvål opningen ånnu tillåtit något utlopp

for vattnet, blef Patienten ej varfe fin olägenhet,

I
ehuru til åfventyrs redan, hvar gang urin (låptes,

' blåfan aldrig biifvit fullkomligt uttgmd, utan fmå-
ningom af mer och mer vatten-famling vidgad,

til des åndteligen den ftatus infallit , at växtens

ftorlek betagit hela Sphinäer des kraft. Ehuru
dä

ter Albini gifne regel, loco citato, altid fä, at han
fe contrahit per totum fuumambitum& conilringit o-

ftium, quod ambit.
,

{b) Huru {kulle ock eljeft Sphinéler Inteftini reöl kun*

na tilfluta anum, efter en. opererad fiftula ani,ihvilkea

ofta en god del af Sphinäer för (t bortflcåres , och fe-

dermera des llålle intages efteråt af cicatricen, där

man likväl finner, at a6lion likafullt bibehäUes fedaa

t^adan biifvit iåkt.



lié tyjh Jul Ang. Sept.

då fammandragning åfven lå val (om eftergifning
|

blifvit omogelig, år likväl tåppiiingen for urin

blefven beftåndig, i det ijelfva växten dä lå vida

hunnit, at han gjort fuUkdmligt hinder: och lä-

daiit var tilftåndet, når retencion blef varaktig;

Ty icke en gång eftfii* döden eftergaf fphincter det

ringade j at vattnet dä kunde af fig fjelft utlöpa,

fotii likvåi gerna fker når man trycker ofver re-*

gio hypogailrica hos dem , fom utan någon (ådan '

växt, do utaf Retentione urinas. Val kunde
Arcbiateril Herr Schutzer vid obdu6lion fä in

Cathetern, då han tryckte på honom litet, men.

Utan fonde lopp vattnet dårfore ej ut, når blåfan

påtrycktes.

Tillika med det, fom fåledes mail forelopa i

Sphin£lere veficas , under den befundnc våxtens
tiltagande, tyckes icke mindre det, fom håndt
fphin6leris antagonift , Detrufor urinse, vara bi-

dragande til at förklara den befkrefne Cafus af re-

tentio urin^. Som växten okat fig, har tiltåpp-

ningen i Orificio veficse tiltagit, fall med en än-

nu bibehållen Contraélion i fphinclere, fom hål-

.dre haraf bliivit tätare, lättare och behändigare

,

ån trögare. Då det D%edt, har vattnet ej fä ofta

kimnat uttomas. Har det fkedt mindre ofta, fä

har famlingea i blåfan emellan hvar uttömning
;

blifvit omnigarc. En ornnigare famling utvidgar
;

blåfan ^ och des utvidgande har, utan den Fibrer-
|

nes utdåning ej kunnat for fig gä, fom omgifva
-blafkn. i

Igenom det, at fåledes dclTe Fibrers utdå-

ning efterhand (kcdt, har Detrufor urina^, fom
]^

håribland utgores af dc longitudineile, åfven alt

min-
:
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mindre varit i ftånd, at tå frihet draga ihop blå*

fan til motftåndets ofvervinnande i Sphinfter. På
denne detrufor år det likväl, fom all urins utdrif*

ningur bläfan ankon?mer(/).HiERONYMusFABRi-
cius Abaquapendente har forft funnit det^ och
Spigelius af en iadan des nytta gifvit mufcleil

namn, men ingen har uplyft det med båttre ob-
fcrvation, ånNicHOLTs , fom årindrar, at dä
dc mufclar agera, fom draga nafvelcn til blåfan,

hvaraf bandet emellan nafvelen och bläfan relache^

ras och detrufor rår frihet at agera, lä uttoraes

verkeligen urin (k). Deffe mufclar åro i fynner*

het Pyramidales abdominis (1), När åter de mii*

felar

(/) Prscfidenten Herr von Haller beftyrker det fam*
ma i Primis liaeis PhyfioL DCCLa, i det han ef*

ter gjord befkrifning öfver Membranae mufculofse

princeps ftratum fibrarum longitudinalium, Hutar pa^
ragraphen med delfe orden : His fibris deprimi vefin

cam neceffe eft, urinam ergo verfus jmam partem
depelli.

(Q Jag lårde aldrafårft glfva aktning hårpä i en anar

tömifk Förelåsning , fom Herr Archiatern och Rid-
daren RoséN hölt i Maj i Mänad 1747 i Upfala, dä
vid detat Urachus viftes, den frågan afhandlades,

hvarföre vi gerna ftä krokige eller luta ofs framåt når

vattnet ilåppes ?

( / ) At nämnde mufclar ofta felas , har vll den lårde

Herr von Haller i Coramentarierne öfver Boerh.
Inftit. Tom. IIL p. 272. behagat anföra fom et (kål

emot NicHOLS i denne fak ; men Parson Lc. p. m.
47. har velat förfvara fig därmed 5 at når pyramida^
les felas, åro mufculi redi neder om nafvelen få myc-
ket tjockare. Hvad eljeft Herr Pr^fidenten pä fam-
ma flålle anförer fåfom fkål at icke kunna gilla Ni-
CHOLS theorie, håmtes t/tf/jdåraf, at fållan deffe, mu-
fclar gå upp til nafvelen ; Dgis at Arteriae unibilijcales
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felar agen, fom draga up nafvelen^ at nämnde
bands fpånning hindrar Decrufor at fa draga lig

ihop, vifar nämnde Audor^ at intet vatten kan latas.

Slikt kan hvar och en finna, da excreraen-

terne (kola paiTera j ty uti det momentet åro mu-
icuii abdominis fylTeHatte, at trycka pa tarmarna,

hvarigenom det oiVerila af mtifculis ixdois fpånner

upp nafvelen, Tå at detrufor h ind ras hat trycka pä
bläfan, och dä kan tillika aldrig urin Oappas, men
väl efteråt, fcdan nafvelen får länkas, i det näran-

de buk-niufclar uphora at agera , och pyramida-
Jes i Hållet få draga nafvelen ned igen.

Härigenom år nu altla fannolikt utfordt, hii-

i*u under den tiden den befundne växten okt fig,

en lika bellåndig fphinéterns fammandragning
fom forr kunnat bibehållas : huru under en fådan
bibehållen aftion i Sphin£l:ei'e vcficar, växten full-

bordat fin tilokning och aldeles tiltåpt orificium :

huru antagoniften dåraf förlorat (in trihet at age-

ra, i det vattnet utdånt des fibrer.

Men

Iro med den textura cellnlofa likfom bundna, at de
ej kunna hvarken adOringi eller laxari. Da förra tor-

de finnas mindre hinderligt, når man vet at Pyrami-
dales ätminftone Huta lig uptii i Imea alba under naf-

velen, och fäledes igenom det de draga det aponeu-
rotilka omkring nafvelen, vilferligen mafte draga naf-

velen med. Det fenare år i fanning betydande, och
fkiiUe gålla om Nichols blott och allena nåmndt
ärteriae umbilicales for de band , fom finnas emellan
nafvelen och blåfan: Men Parson talar tillika om
nrachus, och då han citerar Nichols, nämnas liga-

menta tna rotunda, hviika hvar och en kan pä et ca-

daver fe, genom nafveleus uphogning eller fånkning,

tillstå fpånning eller eftergifvande.
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Men nu tyckes aterfta at fa begripligt,

huru detta kunnat fke^ utan all värk ? och hu-

Iru
lluteligen iä pä en gång all urins afgång up-

hort ?

.
.,

Den fom årindrar fig fvlrigbcten vid den in-

je6tion i vattublåfan , fom ar nödig för en llags

frcn-operaftion i fom kallas Altus apparatus, där
tbiafan bor torli iä upfyllas, at hon ftal gora tu-

mor ofvcr os pubis; Den fom årindrar lig, fager

jag, hvad värk och pina därvid följer, lärer al-?

dng tro, at den volume bläfan har hade af den
myckna famlade urin, hade ladan kunnat blifva,

inan en häftig värk : likväl klagade Patienten fig

icke, utan pa tilfrägan fade fig ej ha någon piaga
däraf. Härutinnan fynes den refie.xionen gora ofs

någon upl^fning, at all ändring, fom var kropp
.'hafligt mafte utll.ä, eller all den väldfamhet, fom
nerverne pä en gang fkola kännas vid, är altid

längt fenfiblare, än om alt det famma fmåningora
får fig tildraga. Blott en tillämpning pä exem-
plet ombläfans utvidgande for Altus apparatus flral

uplyfa denna fats. Ibland de lätt, fom varit up-
tänkte, at lindra värk, fororfakad af den omtalte

nödige utfpänning i biåfan, til nämnde operation^

år det fätrct ärkändt icke allcnaft vara mäfi: dra*

geligt, utan ock näftan utan all plå^a, fom be-

ftär däruti, at den lidande fkulle tilhallas , at ef-

terhand foka längre tid hälla fit vatten, än han ei-

jeft varit van, och naturen genom fit retande t il-

fager
, pä det alt mer och mer vatten däruti for

hvar gäng må farnlas och rymligheten fäledes 6-

kas, til des bläfan blott af den lidandes qvarhållne

urinen få vore fyld, at tilråckelig uphogning vo-,

re
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vore for operation (m). Kan nu vårken hår^ äf

en la. fmåningom famlad mera och mera urin i blå*

fan, bli lindrigare och nåftan aldeles bårta, hvar-

fore år dä underligt , at det famma kunnat hånda

iden af mig belkrefne fjukdomen, hvaruri for

hvar gang blåian ftulle tomas, nödvändigt mer
och mera vattenfamling dåruti mail fkc.

At åndteligen til flut retentionblifvit fä fullt

komlig, och utan at den kunnat hjälpas, tyckes,

jåmte det man leder det ifrån den grund, fom re-

dan fagd år, åfven fä mycket mera vara at til*

Ikrifva en ftatus paraljticus fibrarum vefic^, fom
Patienten hade den höga ålder inne, vid hvilken

flik paralyfis icke år underbar ^ Desutan var hår

veficas volume fä omåttelig, at den flråkte fig

öfver nafvelen , och fibrerne lå mårkeligen fpån-

de, at nl.ftan hvar longitudinel träd kunde råk*

nas i bläfans ftorre och mindre boge. Om i iå-

dant tilftänd nägre Ror omkring bläs-halfen biif-

vit fä päkånde, at de gifvic frän fig den blod,

fora dä oeh dä framkommit, forran och i det fam-

ma retentiön lliedde, kan icke förefalla underfamt.

Vattnet fom i blåfan fans, måttes väl ej, men vifsc

var dar ofvcr et ftop, dä likväl vanligt ej mer,
ån nägot ofver et qvarterrymmes i en lagom bläfa.

Hvil-

(m) Hade icke Herr Le Dran redan i fin Paralkl de
differcntes manieres de tirer la pierre p. m. 98. vi*

fat, at hos dem, fom hafva ftenplåga, hålft af en ftof

Ilen , blåfall fållan behåller urin få långe hos (ig , ät

någon fä årforderiig qnsntité kan fnnlas, fä hade
vilierligen med detta medlets i akttagande det få kal-

lade , Haut appareil företräde for de andre methodcr
at ikåra de»,
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Hvilken ville val vånta i en fadan blåfas fibrer

Tiera tonas eller någon kraft, at det ringalle ut-

-åita til urinens urdrifvande. Blir låledes en fuil-

komlig retentio urinsB i få beflcafFade omli:andig-

i>eter vilTalle påfolgden, och den , äfven ibm vär-

kens bärtovarelfe , mindre obegripelig.

UTDRAG
Meteorolögjfka Ohfervationerne^ hålU

ne i Upfala^ dr 17^6

y

B.

Af
FERNER,

0
L

Barometerns ftorfta och miiifta hogd i hvaf
Månad»

Jan. d.3o,e.m.if,7f.blåfte SWi4-* mulet^

zijf.m.i^,^/* - - * lungt mulet/

Febr. d._ 3^ f.m. 26,07* * - SWti. klart.

löjcm. 24,^3* ^ •* SWii, mul.duggf,

Mart.d.i35e.m.if,87. - - lungt, klart.

20,e. ni. 2.4580. - * SWi, mulet.

April.d. 2"5e.rh.2f^78* - - SWi. klart,

2P3e.m.245P3. - ^ SSOi, Sno-glopp*

Maj. d.i4,f.m.2.f5Pi. - - Ni* klart.

28,f.m.i4,P3. - - SW4, malduggr.
Jun* d.iOjf.m.ifjyp. - - NOi* klart»

lO^f.m. 2,5523. - - Oi* tågn»

a hl
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Jul. d.i9?e.ra.2fj84

Aiig. d.ii5e.m.i5584

350.111.24,83

Scpt» d.2i,f.m.2650i

i,f.ra.25527

06r» d. 2256,03.2539

1

^5C.m.245f7
Nov, d. SjC.m.zfjSf

^^{.m, 24.^61

Dec. d.225e.m.2<5309,

1 5 fan. 2^-544

SSO2.

O2?
SSO^.
lungt

SW2.
St.

SOi
lungt

flro-moln»

klart»

ftro-moln^

rågn,

flro-moln,'-

klart,

mulet.

rågn.

klart.

råga,

mulet,

mulet.

Barometerns medelhogd detta aret, 25*, 40.

Når vid bladens direftion (tar 4, har det va-

rit ilorm : men nlr där Ilar i , hnr allenaft bläfit

iielt fakta,

grader^

2 och 3 utmärka bladens medel-

2,

Thermometerns obferverade Medel - hog-
der om morgnarna vid Solens upgäng, och
middags-tiden, for hvar tionde dag, hela året i-

genem. Märket - efter numern, betyder under
fryspunélen eller o.

Morgon. Middag»

Jan. ifrån d» I til d. 10 <550- 453-
II a> te 20 4,8- 35r-
21 3J o,8-

Febr, - - I 10 158-

II 20
21 29 2,7- 1,2.

Mart. - - I 10 3.8- 3,0.

II 20 4.1-

3^ 7^1' O58-

Apr*



Morgon.

i^pr. ifrån d. I tild. 10
I r - 20 - 056-

21 - 30 - 1,9- 4,0.

Maj. . . I - 10 - Qjl- 65P.
II 20 - 0,7,

fun. •

21 _ _ 31 - 2^9.

I - « lO - 8,0. 18,0^

I I 20 •10,4. 2O34,

21 30 -1252. 2 2,5.

rui. - - I - « 10 -10,4. 18,2.

II 20 -14,9. 26,7..

21 31 -14,1. 20,0.

Aug. - - I - 10 - 7,r. 16,4.

11 - - 20 - 75!* 15,9,

1 21 _ _ 31 -1050. 18,4^

Bept. - - I w — I 0 - 8,4. 17,3.

r II 20 1^,2.

21 30 - 7,5. 14,0,

oaob. - - I 10 - f5 2. 10,1»

8,8.II 20 - 3A
21 31 - Ojf^

'

752.

Nov. - I 10 -

II 20 259- 2,0-'

1 21 • 30 -1058- 7.8-'

I 10 - 4^3- 1,1-

il 20 2,0-^

21 ?! -

Thermometerns ftorfta

hogd, d . 1 6 Julii - 29, f ofver frys-punden^t

Des minfta hogd, den
51 Martii - - 16,2 under.

Hela arets medelhogd - 45^ 6fvei\



^34 Jul Aug, Sept,

Hogden af rågn eller fi«iåU fnö, fom fallit i

hvarje Manad,

Tum
O.

O.

Januar.

Februar.

Martins
April

"Maj

Jqnius

o,

2.

i.

I .

Decira.

78^.

69.

37P,

Hela årets hogd

Tum,
Julius 2,

Auguft, I,

Septemb,
Ocfcob o,

IVovcmb; u
Pccenib» Oe

, 14»

4r9*

478 v

317-

4*

Luftens och Våderlekens befkafFenhet,

JAN. Ifrån d» 7 til och med d. 14, famtd.so,

2,p, 3Q och 3I5 to, pe ofriga dagarna lindrig

kold, fom allenafl; en dag, nämligen d. 18, gick til

I f grader. Vi hade 10 klara dagar och 1 2 nätter,

Den 7, 85 9, 1Q5 205 zi och 24, fmått rågn eller

vät fno. Den 12, 135 14 och 31 blärte (lark Vår
ilan eller SV. den 29 Sunnan. Eljeft blåfte N i il

dag: NV i 6: Vi4|.* SViio: Siif: 8014:
O i I : NO i 2 dagar. Norrlken fyntes allenaft

Cn gång hplt fvagt,

FEBR» Undantagande de f forfta och^fifta

dagarna^ var nåftan ftandigt to och blidt. Ofta
Iclart, Litet fno d. 11 5 13 och 16, gick ftrax

bart 3 och marken var ofver alt bar, få at den ock
emot foder borrade gronfka, Ifarne fvage. Blåfte

N i 2. dagar: NV i 2I: V i 3 : SV i i f : Si 4^:

SO i 2 dagar* Den och fyntes fvaga Norr•^

MART/
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MART. Til d. Z2 var merendels blide och
vackert, fä at Lvandcmannen började kora i åkren:
men ifrän d» 23 til månadens fl ut var kallt, mu-
let, mycken fno och yrväder. Blalle N i 3 da-»

gar: NV i j: V i 3: SV ifii SOiji: O i z:

NO i 2 dagar. Den 24 NO florm. Vackeii:
Norrfken d. 28,

APRIL, Mulet och kulet, med dimba, fno
eller rågn. AUenaft 6 dagar någorlunda klare.

FråH:, nåftan hvar natt» Blafte N i 6 dagar:

jNVia: Vi i: SV i i : S i i : SO i 31 : O i

2: NO i 9. Lungt i 3i dagar. Den 2 och 11

Norrlken.

MAJ» Denne månad var ovanligt kulen for

' denna årstiden. Natt-fräfter fom tidafi: til och
med d. 19. Ifrån d. 18 til och med d. 22, voro
likvål någre värme Sommardagar. Den 27 och

30 rågnade vackert. Blålte N i f dagar: NV i

5-1: V i i: SVifJ: S i 2^: SO 12: O i 2:

NO i fi dagar. NO ftorm den 1 1 , VSV florn;

den 28.

JUNIUS, Vädret varmt och behageligt» D,

7y Pi ^o, 22 , 27 och 2p 5 vackert rågn. Råg-»

ax fyntes forft i månaden. Blälle N i 31 dagar:

NV i i; Vi »: SViji: S i f: SO i 3: 014;
NO i It; lungt i dagar. Ingen ftorm,

; JULIUS. De forfta 10 dagarne mindre vär-

me j men de följande defto hetare, i fynnerhec

f ifrån och med den 12, til och med den 20, dä

Thermometeni ftod dageiigen 2(5, 28 a 2p gra^

0^3 4er
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der ofver Noll-pun6ben, De (Ida 10 dagarna

vankade nog rägn. Biäfte N i 4 dagar: NV i 4:

Vi Ii: SV i i: S i i: SO 17: O i6j-: NO i

4 dagar. Lugnt i 1 dagar. Ingen ftorrn,

AUGUST. Rågnade nadan dageligen til

den 8, hvarefter var uphäilsväder til den zy^ da

det åter blcf rågnaktigt. Sällan klart. Ofta
lugnt. Biäfte N i i dag: NV i 5I: V i fi:
SV i 4t S i i : SO i Ii: O i 3 ; NO i f dagar.

Lugnt i 7 dagar. SV ilorm d. 4 och f

,

SEPTEMB. Nåftan (iåndigtuphålls-vader,

om man undantager dem, 23, z-y, 26 och 27, da

det litpt rågnade. Ofia klart. Några fråfl-nåt-

ter midt i Månaden. Blafte N i i dag: NV i 2:

y 121: sv i fl: Siz: SO i 71 : O i ii : NO
i I dag. Lugnt i 8 dagar. Stark Våftan-ftorm
den 18, Norrfken den 14, 15, 29 och 50; men
ifynnerhet vackert och flammande den i och 28
om aftnarna^

OGTOBER. Våderleken blid 6fver van^
ligheten denna årstiden. Dock fros llarkt om
nätterna den i

, 24 och Zf. Den 8 och p fyntes

fno. Foga rågn. Ofta klart, i fynnerhct, fena-

re hälften af månaden. Biäfte N ingen gång :

NV i i: V 174- dagar: SV i 5-4- : Sig: SO i

5: O i 41: NÖ i 31 dagar. Stark Våftlig blaft

den f, 6, 73 8 och 9. Norrfken, den^^o? 2,5*

och 2(5.

NOVEMBER. Måft mulet, ragn och fno

til och med den 18. Upfala*än fros den ip och
blef

I
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»lef ,da god och jåmn vinter, få at Thermome^
erféll foraliga dagar til loä lagrader under. Var
.ck dä ofta klart. Blåfte N i z dagar : NV i 24-:

I i fil SV i 6: S i z: SOif: O i 2: NO i

\
dagar. Den 4 och 185 Nordan och NO

lorm.

DECEMB. Tåmmeligen jåmn vinter, AK
enaft 6 dagar någorlunda klart. Den i, 2, 12

)ch 189 töväder. Den 28, en if graders kold.

31åftc N i 2 dagar: NV i 3 : Y i6l: SY i^:

5 i 2 : SO i 31 : O i 4§ : NO i z dagar. Ingett

^orm^ Foga Nederbörd,

FÖR-
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KöNÖL; VetENSKAPS-

I

AGäDEMIENS
ti A N D L I N G A

töK MLl^ADERNA
ÖcTöBÉii, November, December,

År 1758.
PRi^SES,

Herr DÉTLÖF HÉIJKÉ^

I

Bårgs-Rad.

Fortsättning af historien
Orti

(aéogräphifkä Lohgttuäen;

Uti Ääftforeglende ftycke af Hahdlirigarris

viftés, at Ur, fom hade én fulikoriilig

jåmn garig , flciillc gifva det iåttafté iåttet

it ftnna' Longituäeri pä Sjön. Jag Mmds åfven
R. då

5
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da, cn Urmakare i London fkal for några aip'^'

fedan hafVa upgifvit et fådant Ur til profning psg^

en refa til och fran Lifabon»' Herr Obfervatoi^^^

Mallet, lom är ijff var i Ängland, har fe* I*

dermera behagat lemna mig närmare undcrråtteli ^[

fe om detta forlok, i

' \h

Harrison, cn berömd Ängclik Mechani«<l)

cus, år den, fom i 30 års tid arbetat pa et fa-oc'

dant Ur, och redan for några är hunnit därmed^
få vida, at det kunde forfokas. Refan varade

II veckor, pä hvilkcn tid Uret ej dragit fig mei^^

ån 55 Secunder, fom var defs mifsvisning ifrån g

tempus medium vid hemkomflcn. Och fom
Ängelfka Parlamentet lofvat en belöning af looooii;

Pund Sterling åt den, fom kunde låra Sjömannen
at finna Longituden inom 30 Secunder eller en^
half minuti tid, fom fvara emot en åttondedels 1^

grad ellet i| Svenfica mil under iEquatorenj men ii

20000 Pund St den , fom kunde vifa Longituden c

mom 15 Secunder i tid} få arbetar Harrison
ånnu ilåndigt pä (it Urs vidare förbättring, och
gor fig forhoppning, at åtminftone vinna den*
mindre belonings-fumman. Imedlertid har han, 1

til upmuntran och årfåttning for defs hår på an- '

vånda koftnad, redan fått 2000 Pund; hvilkct ak ^

nogfamt intygar, huru högt Ängelsmånnerne, fom
Ijelfve åro de forfarnafte Sjöman, åro angelägne

om Longituden» ,

Herr Mallet har ock fedt Harrisons
Sjo-Ur, af hvilka han dä hade tre färdiga: det

forfta, brukat til nyfsnåmde forfok, de tvånné

andra, mycket förbättrade^ Så vida han nu kan
på^
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Ippåminna (ig^^^^drcfs hela verket af en fjåder, fom
genom Urets egen Mechi^nifmus iipvind iS hvar

half minut, for at hålla Fjädren i jämn verkning,

;. Denna upvindning verk (läiles genom en annan f|a-

[. der, hvars verkning flyres af en upvindning hvar

hait cima. Den nya upvindningcn Iter a'ibd-

kommes genom updragningen , en gång i hvart

i.
dygn. Genom defTa upvindningar, fom åro fmå

^ och ailenall: et hvarf, Ikal den väfendreliga formon
(jårhåilas, at en fyra gångor fvagare eller dubbelt

ftarkare fjäder, ej kan ändra UretS gång^ och

!i
aitfä någon ändring i koid och varma ej gora dcfs

R gang häftigare eller längfammare. Men fornåm-

[}
Ila konften uti denna Machine beftår däruti, at

c
nåftan all friétion fkal vara förekommen och up-

B
håfven. Tvänne af KongU Ängel(l;a Societetens

o^Ledamoter, for hvilka Harrison, e^not tyft-

j hets foriåkran, uptäckt de råtta hemligheterna

i|uti detta påfund 5 hafva anfedt for trobgt, at åii-

j
jdamälet därmed kan vinnas.

j|i Harrison har vifferligen gjordt dg förtjänt

i| af belöning, om Uret inom tre månader ej flår

j|'felt pä en half minut: ty det händer fällan, at de

.8 Sjöfarande icke inom den tiden räka någon Land-
J känning, hvars Longitud bor förut vara bekant,

1 fä at de kunna därifrån å nyo bofja deras rak-

;
ning. Men det år fara väfdt, at (ådana Ur /kul-

le blifva ganika dyra, och at en Harrison ej

altid och alleftådes torde vara at tilgå , fom dem"

I

til lika godhet kunde förfärdiga. Huru lått kun-

;
de ock icke et fä lagränt verk under Ijelfva refan

komma i olag ? Därfore lärer ändock altid blif-

vä nyttigt 5 at tillika vara beredd på andra- utvä-
2' gar
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gal* til Longitudens utfinnande, ibland hvilka
;

ingen hålles for fåkrare och tilråekeligare, ån
\\

den Månen tiibjuder*
^
;i

Hfin tyckes enkom vara ftapad människorna,
|j

i fynnerhet de Sjo-flirande til tjånil , men de haf-
j.;

va for flera orfaker hårtils ej kunnat rått nyttja

hans vägvifning* Dårtil fordras^ at hafva full-
g]

komlig reda på alla defs rorelfes ojämnheter, fä
d

at man til hvad tid och ort hålft åftundas, kun-
j^:

de, utan mårkeligt fel, uträkna defs ftålle på ^

himmelen. Men oaktadt ;Aftronomerne altid be-
^

flitat fig dårom , hafva de, anda til var tid , ej \
kunnat bringa Manens Theorie til fadan fullkorn-

„

lighet. Okunnighet i Phyfiken och om råtta or-
}

fakerna til defs mångfaldiga fmä oordentelighe*
^(

ter^ famt deras fammativikling med hvarandra,
jj

gjorde, at man en tid nåftan tviflade om moje-
p

ligheten at forefkrifva honom några lagar*

Men det ljus Newton uptånde i Naturkun*
y

nigheten^ har icke allenaft uplifvat hoppet om
|

mojeligheten,^ utan ock redan hulpit Aftrono-
^

ifiérneofverde floffta fvårigheterna. En Hal-
^

LF.Y,enLE MoNNiER,enGASsiNiDETHURY,en
^

BRADLEY,enDE laGaille och flere^ hafva med
idkeliga Obfervationer> famt de famme,- tillika

tned en Euler, en Clairaut, en Maijer,
en D' Alembert, en Simpson, genöm de

|

grundeligafte och djupfinnigafte underfokningar,
^

fa infkrånkt Månens förra utritningar, at han
j

iiu mäfte låta forefkrifva lig nog trånga grånfor.
j

De mindre afvikningar, fom ännu icke kunnat al-
(

deles tyglas, gifva lig val efterhand».
jl

At I

I

i
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At Månens rorelfe år i fig Ijelf nog ordente-

ig och regelbunden, och at det allenaft år brift

los ofs på tih'åckelig kunfkap om hans rorelfes pE
Maturens lagar grundade ordning 5 ar klart dåraf.

It famma förmenta fel eller afvikningar ifrån ut*

•åkningen, finnas komma igen, i famma ftorlek,

Defkafrenhct och ordning, efter 22} Män-ikifcen

^ller Ig år och vid pafs 1 1 dagar» Denna mårkvår-!-

iiga Periode , inom hvilken Månen på en gång
låra äterllålles til famma afftånd både ifrån defs

.^poga^um, defs Noder och ifrån Solen, har re- •

ian varit de åldfta Chaldaifka Aftronomer bekant,

imder namn af Månens Sarus , men har blifvit

lyo frambrakt och til defs nytta förklarad af

Halley, fxmt mårkeligen utarbetad af en vit-

:er Svenfk Mathematicus,Herr Magifter Steck-
5ENIUS, uti trenne i Upfala dårom utgifna Dis-
putationer. Den tjänar icke allenart Ht på et

iått och artigt lått uträkna Solens och i fynner-

het Månens Formorkelfer, fom efter denna Pe-
riods forlopp igenkomma naftaii lika ftora och Ii-?

ka befkaffade; utan ock fornamligaft, at veta för-

ut, om och huru mycket uträkningen efter gif-?

na Mån-Taflor Ikal flå felt, når man har en god
obfervation , gjord en eller flera Sari förut.

Dårfore, til at hvad tid fom åftundas, vara

vifs om Månens rum i defs krets, behofves ej mer,

ån corrigera uträkningen efter en 18 är och ix

dagar foru; gjord obfervation^ Sådana obferva-?

tioner, fom tjäna at råtta tilkommande tiders ut-

räkningar, åro redan til en ftor myckenhet an-

ftalde och iitgifne af ofvannämndc Aftronomer,
jhvilke, med flera, dagcligen dåruti fortfara, fä

K 3 at



244 i/^jS. Od. Nov. Dec.

at fnart ingen dag lårer blifva, fom icke har fin

n otfvarandp obfervation uti någon förutgående

Ssrus Alrfä år eller blifver fnart den ftorfta fvå-

rtgiietcn afhulpen, fom hårtils legat i vägen for

Longitudcns upcåckande genom Manen^

Den andra år ock til ftorre delen håfven,
f^m bellod utifåttet, at pa fjon genom obferva-
tio 5er utröna råtta tiden pä dagen, få noga, fom
fiartii bf:b5fi^es. Utan at noga veta rätta tiden,

konna hvarken de baira S jo-Ur eller Manen vifa

LoDg)iiiåén, Probl-met år fannerligen ej ia lått,

foR! det i föri]:a åfeende förekommer: i fynnerhet
orn nåtremaj och då horizonten antingen ej år ren

elicr aldeles icke fyncs» Kongliga Franfka Veten-
f^~aps AcaderaieQ upfatte det^ ar^ ij^f , iäfora en
fr tga, emot löfte om belöning for den henne båfl

kunde befvar^. Mänge lärde profvade (ina kraf-

t^y harpa, och gaf^o nyttiga forflag: den beröm-
de Dan. Bernoulli fick ock belöningen; me4i

Academien förklarade Hkvål, at Problemet ej än-

nu var til dcfs fulla -nöje uplofi\ Icke dei|o mJii-

drc och ehuru man ej iuifäila ftuqder i dygnet
kan pä Sjon utröna rårra tiden til lika noghet, fä

larer dock aldrig något klart dygn gä förbi, dä

D-ian icke har några gangor tilfålle at nyttja Had»
t.EYs Reflexions Qärant til at taga Solens- eller

vifTa ftjernors hogder och därefter uträkna råtta

tiden, dä man förut vet Pol-hogden. Befynn.er-

ligcn kan det (ke medelft Solen om dagarna, och
roedclfl ftjernors hogder i moigon-och afton-

flcymningarna, ja^ jåmvål midt i natten, når Må-
nen år klarikmande eller nåra vid och uplyfer ho-

rizonten, fom nödvändigt bor vara ren och fynas,
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å Reflexions Oäantcn fkal nyttjas. Detta for-

råfFeliga Inftrument har altfä undanrogc den
ndra fvärigheten, och bidragit dårtii, at lå val

ijo-Ur, fom obfervationer pä Manen, kunna go-

A det gagn af dem åftundas.

Hurudana obfervationer på Manen bora da
nftållas for at finna Longituden? Flera (lags ob-
ervationer åro val tjänliga, men de låta ej alla

ned lika vifshct verkftåiia fig på Sjon. Det
yckligafte tiUållet år, om Manen aldeles betåc-

cer någon ftjerna, hvilket ofta nog händer, och
can lätteligen fimt noga obferveras med en liten

Fub
, ja, ofta med blotta ögonen, når ftjernan år

por och Månen ej otVer half uplyft. När mail

jiå uträknar tiden, pa hvilken betäckningen bordt
,:ildraga fig under någon gifven Meridian, och
{jåmforer den med den på Sjon obferverade tiden,

^tagandes i akt, hvad ändring Månens Paraliaxis

,kunnat göra på båda tiderna, fä århålles råtta

iLongituds fkillnaden i tid imellan den gifna Me-
ridianen, hvartil uträkningen blifvit gjord , och
den, under hvilken fkeppet var vid oblcrvations-

Ihmden. Når fådant tiliålle ej gifves, kan man
med oftanåmnde nyttiga Reflexions Qiiadrant

obfervera Månens diilance ifrån tvånne nåra bc-

Ligna ftjernor. Men båfta och fåkrafte fåttet år,

det Herr De la Caille tydeligen och helt om-
ftaadeligen forefkrifver uti Företalet til Femte
Tornen af fina Ephemerides : nåmligen, at i af-

ton-och morgon -(kymningarna, eller når Manen
år låg och uplyfer horizonten,' med et Reflexions

Initrument, hvartil en lagom Tub år lämpad,
obfers^era en vifs tjånlig iljernas hogd^, Månens

R 4 Iju-
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litiU brädds bogd, och famma brädds diftance i«

fianfanima lljerna: taga alla delTa tre momenta
ia noga ocb fa fort efter hvarandra, fom någon-
fin mogeligt ar, famt vid alla tre nptekna tima,

minut och fecund, efter et godt Ur. Vpre pä
Fartyget tre ikickelige Obfervateurcr, fom med
bvar fit Inftrurnent, pa en gång togo hvar fit af

de tre obfervations momenterna, kunde man al-

deies umbära Ur, eller hade Stminilone ej at be-

fara något fel for Urets ojämna gäng» Til den
andan bora de Sjöfarande hafva med fig Sjo-Ca-
lendrer, af n%on i ^Navigation yål ofvad Aftro-

nom pä det nogafte tilreds uträknade, hvaruti

for hvar dag år utmärkt, med hyilken lljerna

och pä hyilka tider Månen hålft bor tagas, famt
huru långt fimm?i iljerna pä famma tider år ifrån.

Manens brådd, under den Meridian, byar til Ca-^

lendern år uträknad. Dä kan af obfervationen,

genom en i famma Calender tydeligen foreDkref-

yen uträkning, fkeppets Longitud vid obferva-

tions -{lunden, utan fårdcles fyärighet utftakas.

Enicdan det ar fvär|: at undvika fmä fel i obfcrva-

tionerna, bor man, om tilfålle gifyes, uprepa
dem flera gängor hvar dag, dä medium af fler^

obfervationers utilag mäile gifva råtta Longitu-
den i det närmade.

Det år fant, at denna Methqd' fordrar ganOv^

{kickeliga, famt både til obfervationer och Aftro-

nomiÖca uträkningar val ofvade Styrman > me^i

det hjälper icke. Säkerheten om flvcpp och gods,

famt fä mycket folks lif och vaUård, fortjånar

val, at de aldrafkickeligafte utväljas, och belöna?

efter fom de forilä fin fak. Sker det, lårer ingen

brift blifva pä goda åmnen. Vi
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^ Vi fe håraf, at otn Fartyg, fom årna fig pa
långa och åfventyrliga refor, åro forfeddc med go-

da Ur, en eller flera Reflexions Dftanter , lådan

Sjo-Calender 5 fom nyfs nåmdes, och framfor alt,

med dugeliga Styrmän j kan det aldrig raka uti

någon betydande ovifshet om Longituden. Om
et eller annat dygn nåfl: fore och efter Nytånnin-
garna undantages, år ingen klar natt, då icke

Mmcn år uppe åtminftone några timar. Sjo-

Calcnderne borde vara flera är förut tilreds ut-

gifne, och uti dem alla de fvärare uträkningar

genom tydeliga Reglor och Hjelpe- tabeller i

mojeliga måtto lättade, Alla andra medel, forn

tjåna til uplyfning och i förra Itycket åro orn«

talte, läfom Magnet -nålens Declinaiion, infal-

lande FormorkeHer, m. m* tä ingalunda forfu-

mas, ja, icke en gäng Loggen.

Men hvad bätar det Sjo-mannen at veta fin

Longitud, ån i det nogafte, fä framt icke alU
Hamnar, Landkånningar , Öar och Uddar han

foker eller rakar, åro afven {ä val til deras Lon-
gitiid och Latitud bekante ? Litet eller intet : ty

han år åndäovifs, huru långt det år til lands, ii

framt ej kuilerna åro uti Sjo- kortet rått lagde^

Det år fannerligen fkam for de Europeifka Na-
tioner, at de nu i fä mänga hundrade är dragit o-

befkrifvelig vinning af Seglationcn, utan at bcr

feymra fig om de orters Geographiika belågenhet,

Jiyilka de befokt» Når de en eller några gångor
af en fliimp-lycka råkat en hamn, våga de dårpä

loft til en annan gäng, och ligga ofta många Mår
nåder i hamnen, utan at gora någon enda obfer-

vation, fpm dock dar yore lått Qch tjånte til mer
Rf ra
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ra vifsbet for dem och deras Kamerater uti til-

kommande refor. Därigenom gå ock många fl-iep >

förlorade. Caput Bohje fpei , en (å mycket om-
j

faren och åfventyrlig Landkånnmg, har til deft 1

Longirud varit oUeftåmd och ovifs nåftan inom I

hela 1 grader, anda til defs Herr De la Cail- 1

LE kom dit ar 17;!. Hvad fkai man då tänka ji

pm andra?

Til förekommande håraf och på det den ad-
1

la och hogilangeiägna Styrmans - konften ej må (

ån vidare, med alt ih ofriga bemödande, göras 1

på vifst fått onyttig eller åtminllone otiiråckeligj I

vore nödigt, at alla Sjo-farande Nationer fam- t

manfatte iig och gjorde gemenfam koftnad på , li

at til deras råtta Geographifka lågc låta beftäm* ii

ma alla dc angciågnafte Sjo- kuller, holmar, J

Itlippor och Landkånningar , dar Segiation idkas» i

Til detta åndamål fkuUe mycket bidraga, om for-

frirne Styrman med belöningar upmuntrades, at

då de ligga i hamn eller få ofta dc eljefl: hafva til-

fålle , anftälla tjänliga obfervationer for at få ve-

ta kuflernas belägenhet. Samma flags obferva-
j

tioner, f>m brukas ute i fria Hafvet, kunde af-
j

ven i hamnarna nyttjas, når allenaft Hafs-hori-
(

zonten år ren och oafbruteti på någondera fidan,
1

la at m;\n med R.eflexions-061'anten kan taga So-
s

lens eller någon iijernas bogder, och daraf hx råt-
1

ta tirnan på dagen. Men nar det ej går an, '(

kunde man. til famma åndamål betjäna fig af en li-

ten foga koilfam Qiiadrant, och fedan med et

Reflexions Telefcop obfervera Jupiters Månars
Formorkelfer, fom nåflan dageligen tilbjuda fin

tjanR-. Styrmånnerne hafva eljcft, under hela den
tid
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id de ligga i hamnarna, intet lårdcles annat at

itråtta. Om detta fkedde, och dageiiga Longi-
Lids obfervationer i Sjon brukades , fkuile Navi-
gationen fnart fä annat utfcende, och i ftället for

.t oftaft nodgas lita pa cn blind lycka, blifva

len vinafte konft, månnifko-.flågtet til obefkrif-.

i ^clig båtnad.

Vi forundrc ofs billigt ofver de gamla Phé-
l^ncicrsoch Carthaginenfers driftighet, fom utan
i Compas, gjorde fä vidftråckta Sjöfarter, ac

i -Toligt fynes, det de åfven beiokt Americanfka
' 3arna och feglat omkring Africa (^)^ Vare ef-

:erkoramande lära ftanna i foga mindre håpenhep
3fver vara Sjöfarandes oforvägenhet, at gifva fig

' Ät pä vilda Hafvet, utan annat hjälpemedel for

, Longituden, ån den bedrägeliga Loggen. Men
, man har härtils af noden mäft gora en dygd.

Til prof af den vada, hvaruri de Sjöfarande

härigenom ofta räka, vihjag til flut anföra et

' j^nytt exempel. Herr De la Caille förtäljer,

iat
dä Han reftc ut til Caput Bona: Spe-i, är i jfo

pä et Franfkt fkepp, commenderat af en ibland

de foifarnafte Sjöman, fick fkeppet ftrax i början

låck, dä Capitainen ville foka On Saint- Yago

,

at dår läta laga det. Men faftan de ej ännu feg-

lat mer ån tre vecjcor, trodde de fig vara ofter

om famma Ö, dä Se likväl verkeligcn voro Vå-
ftcr om* De fokte 6n fäfångt nägon tid, Ånd-

te-

I (*) Se Herr SghloZERS har nyligen utglfna vackra

Forfok til en allmän Hiftorsa om Handel och Sjöfart
"

i de dldfta tider fag» 201 och de följande.
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teligen inföll en Månens Formorkelfe den 15 Dc^»

cember, fom ofvertygade dem, at de bedragit

fig i Longituden ora rner ån 4 grader eller 42
Svenfka mil i derasbeftick. De voro dä fä iåqgt

ifrån fm forefatta kofa, at de hollo.rädeligare foka

I^amn i America g än vånda om til 6n.

PEHR. WARGENTIN.

ELECTRISKA RON och FÖRSÖK,
Om den Ek^if^ijka Laddningens och fiotens

djt^dkommande vid flera kr(^ppar åu
Glas och Torfellain ;

Ingifne af

JO^AN CARL WII^CKE,

*

§. I.

ien Elefbrifl^a laddningen och ftoten, foni

år nog allmänt bekant, under namn af
Mufcbeobroekifka eller Leydenflva forfor

ket, år et af de vigtigafte och forundransvårda-?

lie Phcsnomcner, fpm vifa fig vid Ele6Vricitcten*

De naturkunnige hafva redan f mer ån tio ar haft

all moda pfpard, at utröna de bcfynnerliga och
mårkvårdiga förändringar och verkningar, fom
därvid frarate fig. Och åndä finnes fä vål hår,

fom i alla de ofriga delar af denna låran, ånnu
ymnogt tilfålle til nya underfokningar, Glafet

har
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iar varit den forfta kroppen, hvarvid defle Vhx*
iomencr blifvit uptåkte, och ofvcralt cfcergjor-

ie. Man finner ej rnanga, fom åtagit (ig dea
nqdan, at utröna, om dc äfven fkulle kunna ä-

tadkoramas vid flera kroppar ån Glafet. Ty Hor-

c delen af Eleftrifka Auftorer nåmna icke et

»rddåromj andra däremot, fom gjofd t några for-

ok 5 neka aldeles, at någon annan kropp åger den-
jiacgenfkap förutan glas och Porccllain. De tilåg-

jia fäledes defTa båda kroppar, fäfom en deras e-

|;cnteliga egenfkap, at kunna laddas och gifva dert

Ivlufchcnbroekifka ftotenj och torde därigenorii

jianfke nu redan i flera år hindrat framgången af
ilenna vetenlkap, efter de icke allenaft afhällft

jnången, at gdra ytterligare underfokningar vid

ndra kroppar, utan jåmvål gifvit anlednyig dar-

.il, at alla forfok och fordags meningar til defTa

i-erkningars forklarande, endaft blifvit grundade
)å glafets natur, och defs inre delars byggnad.
Alt detta behofves icke vidare, fä fnart man vet,

:t nåftan alk kroppar kumia emottaga cn Eleétrifk

addning. Vid de forfok jag anftåldt, harjagbhf-
^it ofvertygad, at alla kroppar, fom igenom gnid*

ling undfå en originel Ele&ricitet , äro åfven fa

jånlige fom glafet, at emottaga laddnings och
yifva den Mufchcnbroekifka ftoten. Jag vil kar*

eligen beflcrifvä deffa forfoki men förut torde

ag lå lof . at vid handen gifva den anledning jag

kf andra förfök funnit, at på fådant fatt anftål-

I

a dem^

§; t. Som jag åi^iVade iftrona något- fåkext

Var på den framftåldte frågan r Om den bekanta
i!,le£l;riå:a laddningen och convuifion fkulle kun-

I

na

i
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na åftadkommas, med någon annan kropp ån glas,

trodde jag vara läkraft, låtrail: och nödvändigt, at

låttä de kroppar, hos hvilka detta Ckulle utrönas,

fulikomligen i (amma omftåndigheter, hvariitm-

nan glaiet finnes, når det vifar defla forundrans-

vårda och häftiga verkningar, At andra pä Him*

ma våg hafva årnat utröna detta, feonjes klarii-

gen dåraf, at de gjordt fig kåril af andra materier,

fäiom Svafvel och Lack , hvilka de federmera

upfyilt med v^uten och laddat pä flamma f att, iom
en glasflafka vanligen laddas vid Murchenbroeki-'

Ika experimentet. Orfaken, at defla forfok aiiis-

lyckats, tyckes efter mina ron vara, at delTa kå-

/ ril varit både alt for tjocka, och alt for frrjä^, at

emottaga en laddning, fom vnrit tilräckrlig, at

yttra fig igenom en tydelig ilci '1 7 Je öfiiga

orfaker fom forebaras, betyda ickeitort, och
åro utomdcfs felaktige. Svårigheten at fortårdi-

^a fådana käril efter behag, gaf mig forfta an-

ledningen, at tänka pä nigon annan utvåg. Det
år långefedan bekant , och kan igenom forfok lat-

teligen bevifas, at fjelfva glafets fkapnad icke gor

det ringafte til faken vid glaicts laddning, utan'

at en .jämn glas-tafla' gor härvid f)nima tjanil y

fom flafk or och ihåliga glas känl, upfyite med vat*

ten, blyhagel, eller, filfpän. Jag tog dåifore

denna fkapnaden läfora den vigafle, at råtta mig
efter, och kunde fäledes utan iföra praéliika for-

hinder tilreda dylika taflor af andra materier^

hvilka federn>era kunde laddas på famma lätt fom"

glas; om man gåfvo dem de vanliga beläggnin-

gar, och federmera coramuniccrar El 6briciteten

ined den ena fidun, och afleder den i frän den an

éxd,'i hvarpä fjelfva Hoten eller ryckningen uttages
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?å vanligit fått, at man nämligen upfyller Ele-

Ttrifka cirkeln imellan bida iidorne5belåggningar-

le eller condudeurerne»

§. 3. Sådan vår min plan til ijelfva forfokcn^

Men lom jag onfkade blifva forviflad om något
iecifiv utflag vid deffa forfok, ville jag ej for

ägga handen därvid, ån jag forvårfvat mig når-

Tiare kunfkap om fådana omftåndigheter, Tom
iunna gara nägon förändring vid glafets ladd-

ling, hälft i håafeende til llyrkan af fjelfva fto-

:en. Detta ryktes nödvändigt årfordras, til at

edermera vid de ofriga kroppar kunna gifla något
lär. pä orfaken af en lycklig eller olyckelig ut-

gång af h varje forfok. Ty efter Mufchenbroe-
sifka floten år fäkrafte profvet på en >verkelig

fkedd laddning v Men denna effeäen, vid fvaga

jLaddningar, kan blifva fä oraårkelig, at den näp-

peligen fkiljes ifrån en enkel Eleärifk gnifta;

räddes jag for famma fekktigä conclufion, fora

I

jag trodde vara härvid gjord af andra. Jag on-

fkade dårfore, at få veta, om och pä hvad fått

en fädan liten och fvag laddning ikiille kunna
bringas til en högre grad, famt huru lloten där-

igenom fkulle kunna okas alt mer och mer, tils

han åndteligen blefve få ftark , at han kunde
gifva et ofvertygande utfiag? Alt detta borde
vid fjelfva glafet underfokas, och fålcdes måfte

. jag därvid determincra omftåndigheterne, fom bi*-

draga til delTe forändringar i laddningars ftyrka,

|Och hvilka fäledes f6rorfäka,at et glas undfår ftar-

kare eller fvagare laddnings

§ 4. Af en myckenhet forfok, fom jag til

den

I
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den åndari anftåldtoch tnéd hVarandra jämfört, här l|

jag lammandragit några ailmånna regler, hvilka
|

jag håller for pälitelige, emedan de gjordt mig \^

den ftorfta tjanfl vid de följande forfoken, och
efter de varit de endafte^ fom vågledt mig dar- d

utinnan. Som deiTe reglor icke allcnait for Cg
fjelfva tyckas fortjåna någon upmårkdimhet, titan i

ock åro oumgångeliga for den, fom vil fo^ftä, &

eller {jelf an ftälla defTa forfok, torde jag fä lof, at ^

dåraf kårteligen anföra de allrnånna refultatér, u- g

tan at inlåta mig uti fjelfva forfokcn j hvaraf de ^

upkomrair» c

i

Styrkan af den ÉleBriJka Uddningen njtä ihs\ ^

Om hvilken jag i b-rifl af fullkomliga Eieåiro-
§

metrar , domde efter ftoréns häftighet och ver-

kan på min egen kröpp j efter éxploiions itar-

kare eller fvagare fmäll, jåmte vigeuren af den t

dårvid framläckade gnifta och cldj efter antalet n

af gniftoT och fvångningar , fom en på én lång o

filkestråd hängande Metalhkula, gor imelian bä- C

da det laddade glafets Condudenrer, den pofiti- d

va och den negativa j efter explodcns' och fto- ei

tens verkan pä andra kroppat, iafom deras itån- ff

dandc^ igenombårande och fm åkning. Denna E- m

leébrilka laddTiingens ftyrlca, rättar fig efter fyra \

hufvuå-omfiändlghettr och orfaker ^ hvilka dro : a) n

Glafets tjockkk^ glafets vidd dkr ftorlek ^
c) Ele^ ai

ärker^kulam ftyrka^ och d) Conduäeärernes bejkaf" ai

fenhet. ai

§. f. G/^y^»// /yötf^^/fj^ gor fa mycket til falcen'^ di

Ät den aldeles kan hindra detta forfök. Ghsj fom %.

äga ?(
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ga mer ån två liniers tjocklcitj kunna foga lad-

. lasj hvaremot et tunnare glas emottager en an-

! eniig laddning, En liten glaskula af en tionde*

: lels linies tjocklek gifvcr en tilråckelig flot, och
letkanfåfom en allmän regel antagas: at tunna

^las laddas flarkare, och gifva qvickare flöt, ån

: le tjocka. Härvid mårkcs likyål, at defTa glas-

en bora vara af famma flag y ty åro de af olika

lag, upkommer dåraf en ny åtfkilnad. Hvica
jias bora til exempel vara tunnare ån ^rona, om

( !>åde flagen vid famma ftorlek , (koh ätladkora-

Ina lika ilarka verkningar» Emedlertid åro både
lagen lika tjänliga til deflli forfok, och man kan
lervid med formon betjäna fig af de gemenaile
[jroua glafen.

§. 6. Glafets vidd eller florlek bidrager myc-
ket, til ftarkare eller fvagare laddning. Ju (tår-

'X laddnings -giafet år, defto Uarkare laddning

Sch fiot kan därvid åftadkommas. En Ijten fla*^

'la emottager en Laddning, fom månnilkor öeh
ijur aitfor val utan (kada kunna ila ut medj hvar-

emot laddningen af en ilor recipient, fom haller

jSeraton til tjugu ftop, blir farlig, bäde for mån-
aifkor och djur, fmålter Metaller^ famt genom-
bårar Metall-blad, papper, låder m. m. Fle-

ra glas kunna, i detta hånfeende til ftorleken,

infes, fäfom et enda fto*t glas, och få vida, kan

Utid påftås, at flera glas gifva ftarkare laddnings

in fa. Likväl bor härvid märkas, at jag med
denna glafet? ftorlek allenaft förftår vidden af

icn glafets del, fom verkeligen laddas ^ och til

den andan , år å bada fidor med beläggningar of-

^erdragen. Denna delen bör vidare vara jämn*

^ tjock



2JÖ i75^* Nov. Dec^

tjock ofveralt j ty om den ena delen år tjockare,

ån den andra, bor härvid efter §. j'. uttagas et

medel for ftorleken.

7. EkSirifer-kulans flyr^a ^ år den grad af

originel eller communicerad Eleftricitet en fädan

kula upvåckcr hos andra kroppar, fom blifva til

henne, fåfom condufteurer, adpliccrade. Om
denna Eledrifcr- kulans Ityrka domes altfå efter

hennes verkningar uti delFe condufteiircr, och
foljakteligen cftet den grad, fom deffa kroppars

Elcétricitet vifar igenom de vanliga phoenome-
ncr, attraftion, repulfion och gniftor^ Som nu
alla laddningar fkc med den Eleäiricitet deffa con-

duftcurcr aga , följer naturligen håraf, at graden
af Ele6triciteten, och altfä kulans ftyrka, åger
flor irifluence pä fjelfva laddningens ftyrka, hvil-

ket ock forfarenheten aldeles beftyrker. Efter

jag finner, at de måfta Eledrici nog forfumma
denna hogftvigtiga omftåndighet vid alla Eledri-

fta forfok, och jämväl vid Ijelfva utmåtningarne
af defs grader, vil jagallenaft i detta mal om ladd-

ningars Ityrka utföra någorlunda min tanka, och
til den andan jåmfora allenaft forfarenhetens lagar

vid ftarkareoch fvagare kulor, når Itorre och rain-

Åvt gks därmed laddas.

Forf6ken utvifa, at et ftort glas aldrig kan

med en liten och fvag kula laddas til famma grad,

fom med en ftorrc och ftarkare kula. Däremot
kart et litet glas ofta med den ftarkafte kulan icke

laddas til en högre grad, ån den år, fom en fvag

kula redan därvid frambringar. Stora glas laddas

vanligen af fvaga kulor til en och famma grad
;

|

och
i
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eh fma gks laddas jåmvål af dc ftarkafte kulor

ilenait tii en v ils och altid famma grad. Som
ftaft händer, at gl-ifen fpricka ionder med en

iark fmåll, och at Elektriciteten tränger fig tvårt

^enom glafet, och (lar hal dårpå. Detta hände^ir

id.rig vid iVaga kulor, och något ftora laddnings-

kias, utan. dä gemeniigen, når kulan år Itark,

'C-h glafet' itort och tunt. DelFa fatfcr, fom af

orfarenheten åro famlade, tyckas til cn del vara

jtridandc emot hvarandra, men det oaktadt tror,

•ag, at de kunna fins imellan forlikas,- dä man på
oljande fått forelUller fig defla verkningar

:

Efter alla forfök komma dåruti ofvcrens, at

It determineradt glas emottager altid en determir-

pf^rad laddning utaf en och famma kula v fä Iritom

^(s antaga, at denna graden år den llorlta, fora vid

liJetta glafet kan ärhåilas> och låt tillika defs und-
fängna laddning vara den ftorfta , fona denna ku-
lan kan fororfaka. Om nu glafet deltes i tvänne

hka itora delar, hvilka faledcs kunna anfes, få-

fom tvånne mindre glas j fä ikulle kulan vara i

ftånd, at ladda bäde defla glafen, pä cn gång, til

den' Itorlta grad, och til famma grad, fom hon
förut laddade hela glafet. Hvar och en del und-
får härvid halfva laddningen , och' fåledes blir

laddningen af den ena glafets del, hålfren" af hela

laddningen; Öm nu defTa delar toges ifrån hvar-

andra, och laddades lårffcildt hy-ar for fig,^ fkuUc
i kulan jårnvål kunna ladda en af deiHt delar i fon-

der. Men forfarenheteii vifar^ at denna laddnin-

gen af en del allena^ icke (tiger til famma grad,

fom dä hela glafet^ eller båda delarna ihop ladda-

des y utan denna laddniilgens verkan blir vid pafs

S r hålf-



258 17) Od* Nov. Dec

hålften få ftark, fom denna fenare. Som nu ku*
lan i (ig Ijelf ågde ilyrka nog, at ladda båda gla-*

fets delar på en gång, fä Itonjes dåraf, at vid-

laddningen af den ena delen allena, en del af ku-
lans dyrka blir obrakad, och år altfå härvid of-,

verflodigj men at hela kulans ftyrka användes
och nyttjas når båda delarne laddas ihop på cii

gång. Håraf följer altfå den allmänna regeln:-

Af flera gias gora ftarkare verkan dn et enda^ när

kulan hvarmed de laddas^ är fä ftark^y at dejja glas^

nät de laddas ihop
, mdfä famma laddning fom hvat

och et af dem undfår^ dä det laddas allena. Men
om man tager det tredje glafet dårtil, fom år lika

llort med en af de förra hålfterne , och laddar

dem alla tre på en gång med denna kulan 5 få
låra; dcfla tre glafen ihop icke undfå ftarkare ladd-

ning, ån foruE tvånne glas kunde emottaga. Ty
vi hafve antagit , at kulan icke ågde mer Ilyrka,

ån fom behofdes til ftorfta laddningen for tvånne
fådana glas. Hvar och en del undfår fåledes alle«*

nafl en tredje-del af hela laddningen, och efter

en af defTa tre glafen redan kunde emottaga half-

va laddningen , fa undfår nu hvar och en del icke

den ftorfta laddningen, fom denna delen {kulle

hafva kunnat emottaga, om han blifvit laddad al-

lena. Håraf år klart, at defTa tre delar, målle

kunna åftadkomma en mycket flarkare verkan,
om de laddas hvar for (ig, och fedcrmcra vid fto-

tens uttagande, forbindas, ån om de laddas alla

pä en gång* Hårutaf upkommer den andra all-

männa regeln: At flera glas icke bidraga något til

flarkare laddnings när kulan icke laddar dem ihop^

til den graden^ fom hoart och et af dejfa glafen mä^
fär^ Qm det laddas allena* Detta kan man vidare

läm-



I7j8. Od. Nov. Dec. 259

lampa til ftarkare kulor, och dårigenom finna

fvar på den frågan, fom Innu icke til fullo år åt-

gjord, nämligen: Huruvida ^eraglas, fom lad-

das på en gång, bidraga til fl:arkare laddning och
flot ? Efter §. (5. bora flera glas akid gifva Har-
kare verkan ån fä, men af detta, fom om ku-
lans ftyrka anfordt år, fkonjes, at därvid fordras

cn^ilråckeiig ftark kula, om de fkola undfå fin

fulla laddning. Vi finna af alla forfok, at icke

alla kulor gifva famma grad af Ele6bricitet, utan
ällenaft en dcterminerad grad. DefTa kulor ma-
fte ock for den orfaken fkul åftadkomma allenaft

en determinerad laddning , hvilken åfven rattar

fig efter laddnings-glafens vidd och tjocklek. Om
tjugu glas åro i (lånd at emottaga hela kulans

laddning, lå lår fyratio glas ihop väl kunna emot-
taga en åfven få ftor laddning , men likafullt aga
tjugu af deffa fcnare glafen icke mer, ån halfva

den laddningen, fom de förra tjugu ågde, dä de
laddades allena, efter en och famma myckenhet
af Ekflrricitet fördeltes den ena gången på tjugu

,

den andra pä fyratio glas, hvilka fenare fålcdcs

undlå cn mindre del dåraf, ån de forra^ Om man
nu foroker defla glafen til deras myckenhet , eller

deras ftorlek , kunna de andteligen blifva fä mån-
ga och fä ilora, at de aldeles icke mera laddas^

Och hår raka vi nu pä en håndelfe, fom ofta före-

faller. Laddningen må beflå af hvad den vil, fä

behofves dock en kraft, fom fkal producera den-

famma, fami difponera glafen til denna förän-

dring. Låt kraften fom behofves til laddningen

,af et determineradt glas, vara —X, och glafens

antal :=zM* iä lår kulan kunna ladda dem fa långe

S 3 ,
hen-



%6o 175 S. ÖSt. Nov, Dec.

Bennes dyrka år ftorre an XM, men ingalunda

når den år mindre.

Nåir glafen äro for Tvaga , at emottaga ku-f

lans hela flyrka, händer det Ibm oftaft, at de

fpricka fonder. Men detta plår aldrig Ike , fa

långe glafen ånnu kunna emottaga en ftarkare

laddning» Man kan dårfore akjta fig for denna
fkadan, i det raan akid betjänar Hg af ftarkare

glas, ån kulan formar til fullo ladda. Dock .bor

man därvid icke gå förlängt, och igenoin ladd-

nings-glafens myckenhet forfvaga kulans verkan,

|

och fäiedes ijelfva laddningens elFeder,

Af alt detta, fom hitintils blifvit anfordt otn

Eleélrifer- kubans ftyrka , och dcfs verkan pa
Jaddningan as grad, lårer man nog tydeligcn kunnt|

fluta, huru nödvändigt det år, at gifva dårpå akt

vid laddningars underfokning. Herr FrankliN|
påftår, at glafet ar aldeles impenetrabelt for Ele-:

<6triciteten^ rnen efter niitt tycke bcvifa alla hans

forfSk id^ mera åij det, at hans Eleärifcr-kula

icke aitid förmått trånga Eleftriciteten tvårt igc-

norn glafet, utan at defs verkan åndteligen ftan-

nat af , når hon drifvit ut få mycken Eleärifls

materia, fprn fiotl förmådde. Ty forfoken utvi-

fa, at en ftarkare kula ånnu drifver ut en god del

materia, når en fvagare kula icke mera formåjl

fara fådant/ Äger den ftarkare kulan tilråckelig

raft , få yifar hon helt tydeligen glafets igenom-

trånglighet, idet hon fpräcker det fonder, ocF

färifver Ekäricitetcn ofver ifrån den ena bc'

läggningen til den andra, tvårt igenom glafet!

fubftants. Hvarom flera och tydeiigare fkål fo-

rckomma vid nedanftåendc forfok.

§. s;
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§. 8. Qondudleurernes hejkafenhet bidrager i-

bland mycket til ftarkare eller fvagarc laddning
och ftot y delTa kroppar gora härvid ingen annan
tjånft, ån at de fora Ele£tri(ta materien til den
ena, och bårtfora den ifrån den andra fidan, och
fcdermcra vid glafets afiåfTandc fora materien 6f-

ver, ifrån glafets pofitiva fida, til den negativa.

Hårtil fordras intet annat, ån at materien låtteli»

gen propageras i och dårfora tjänar en kropp
defto båttre til Condufteur, ju (kickeligare han
år til fadan propagation. Som nu alla kroppar i

vifst matt fortplanta Eleftricitetcn , fä kunna de
ock alla någorlunda tjåna til condufteurer ; men
fom Propagationen härvid årfordras, i en få ftark

grad fom mojeligt år, få Icmnas företrädet billigt

at Metallerne , hvilka ock gora båttre tjånft än

fjelfva vattnet. Skapnaden pä defla conduä:eu-
rer bSr likvål noga i akt tagas. En fpetfig con-

du6bor minfkar ftotens häftighet, och drager ut

laddningen, nåftan utan ftot och explofion. Hvar-
emot den runda figuren gifver en ftark och qvick

concuftion. Stora och länga conductcurer gifva

val lika ftark ftot med de mindre 5 men igenom
dem forfvagas gniftan och fmållen. Hvilket åf-

ven händer, om conduäeuren icke beftär af et

ftycke, utan år ihopfatt af flera lånkar, fom icke

fullkommeligen rora hvarandra. En alt for fmal

conduiSbeur fmåltcr ibland bärt, innan han hinner

fullgöra hela fin Tyfsla, hvarvid en del af ladd-

ningen ftannar qvar uti glafet, och gifver ibland,

pä et fått, fom jäg ännu icke begriper, anled'

ning dårtil, at gla?cn fpricka» Båft år väl, at

vid defia forfok altid betjäna fig af famma ftags

condu^teurcr, fåfoni järn eller mäfling, och at

S 4 go*
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gora beläggrtingarnc afSpegcl-folium, ty dä flip-

per man alla de förändringar, foni eljeft kunna
upkomma.

§. f). Af det, fom hitintils blifvit anfört om
orfakerne til förändringar i laddningars ftyrka

vid glafet, följer, at delTa verkningars ftyrka

hufvudfakeligen rattar fig efter följande trennc

ftycken, Glalets tjocklek, glafets ftorlek, och
Eleä:iifer'kul'cms ftyrka. Når defta tre ftyckcii

blifva determinerade, måfte jämväl laddningens

ftyrka blif va dcterminerad , och vara en och
famma. Hvaraf vidare kan flutas, at vid hvar

och en laddning, finnes något Maximum, fom råt-'

tar fig efter deJla tre iiyckcn. Mitt åndamal til-

låter icke, at vidare utföra detta ånuie, fom kan
gifva anledning til mänga nyttiga och granlaga

underfokningar , i det man vid hvar och cn kropp
noga utftakade , huru ftor och tjock denfamma;

borde tagas, om därmed liulle äftadkommas en
vifs eller gifven laddning. Jag har val ånnu icke

haft tiltålle, at detta fuUkomligen utröna, o.ch

igenom nog mänga ron faftftållaj likväl har jag

af defta omtaltc Ron vid glafet allena, haft den
formon, at jag vid andm kroppar kunnat råtta

mig därefter, emedan jag dårat altid kunnat ur*

fkilja, hvarutinnan felet legat, når forfoken mifs*

lyckats, och at jag fåledes fått anledning, at la

råtta mina taflors ftorlek, tjocklek, jåmte Ele-

Ärifer- kulans ftyrka, tils jag därom tätt et of'-

vijrtygande utftag.

IG, Innan jag går vidare fram til fjelfva

forfoken, måfte jag ånnu anföra en omftåndighet,

hvil-
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hvilkcn fom oftaft hindrar laddningen vid glas,

och år i fynnerhet vid andra kroppar betydande.
Forfarenheten utvifar,at et glas aldrig kan laddas,

om den min (la fpricka Ens uti de glafets delar

,

fom ligga belåggningarne emellan. Oriaken dår-

til år utan tvitVel denna, at Ele^lrifka materien
da icke behofvcr vid laddningen tränga fig in uti

ijelfva glafets fubftants, utan kan igenom fmå
gniftor altid lläofver, ifrån den ena fidan til den
tmdra, och faledes forlkaffa fig dommunication
bada beläggningarne emellan, famt faledes pä
vifst fått tilvåga bringa den bekanta Eleélriflca

cirkeln mitt igenom glafet. Om dårföre Ele-
élriciteten en grlng trångt lig igenom glafet , och
flagit en gnifta belåggningarne emellan, hvilken

tillika igenombårar glafet, kan et fadant glas al-

drig mera laddas pä detta flallct. Man fer fä-

leds håraf, at fprickor, (om gå tvårt igenom gla-

fet, aldeles hindra laddningen, hviiket ock vid

de ofriga kroppar bor märkas. Ty vid de måfta
ibland dem finner man ftora fvarigheter, at und-
-vika fädana fmä och ofta ofynliga vågar for den
Eledrifica materien. De roja fig likväl ftraxt

igenom de fmå fprakandc gniftor, fom horas ila

belåggningarne emellan* Delfa fprickor bora dä
antingen i^cntåppas, eller ock bor taflan göras

tjockare, til defs man ej mera hor deifa gniftor,

famt af andra forfok finner, at Elektriciteten icke

mera oformårkt bartfores tvårt igenom defi'a taf-

lor, utan behorigen qvarftadnar.

II. Hårigenom förklaras åfvcn et annat

binder, for laddningens emottagning och qvar-

ftadnande uti defi^a taflor och kroppar^ Om taf-

S f lans
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Jans materia åger heterogena delar, af hvilka fom-

Jiga fortplanta Eleäiriciteten, men de andra icke.

Til exempel, om en MafTa år ihopblandad af Ivaf-

vel och fiirpån> fä hindra defTa afledande delar

laddningen nålla-n på famma fått, fom en verke-

1ig fpricka j efter den Eleftrifl^a matenen dä fml*

ningom b?a'tflyter igenom dcfia propagerande de-

lar, och faiedes finner en direct våg ifrän den
ena beläggningen til den andra, mitt igenom taf*

lan, fom IkuHe laddas. Man bor darforc noga
efterfe, at den materien, hyarmed forfoken an-

ftållas, år ren och oblandad, fä vida görligt årj,

famt altid råkna en god dei af llyrkans forluft på
defla fvärigheter.

§, 12» Faftän jag nu fäledes hade mig ätflil-

liga orfaker bekanta, fom kunde gora någon for-

ändring och olikhet uti laddningarnas verkan och
llyrka, och falunda kunde, tjäna til rattclfe for

de forfok, fommå andra kroppar fkuile anftållasi

trodde jag mig likväl icke kunna med någon
vifshet foretaga de famma, innan Jag förut vid

glafet hade utrönt; forft, om glafits polituv eller

defs hala yta gjorde något til faken; och for det an-

dra, om med fondermaltt glds ^
nä^on laddning jkul*

le kunna äftadkommas. Bada defia ftycken borde
jag förut hafva mig bekanta j ty om i förra hån-

deifen hade funnits, at glafets polerade yta gjor-

de mycket til faken, borde jåmvål alla de ofriga

kroppar aga tadana ytor; och om fondermalit glas

icke hade kunnat laddas i den ringafte grad , ha-

de dåraf med all fannolikhet kurinat flutas, at

glafets inre byggnad, och defs delars hopiåttning

vore orfak til delTa verkningar > hvaraf då et ftorc

tvif-
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tvifvclsmal had^ kunnat upkomma, om de
ofriga kroppar ftulie vara flcickelige til defTa for^

fok, efter man ej kan tro, at de aga famma in*

vårtes byggnad och hopiåtining , fom glafcc.

Detta utröntes igenom följande forlok.

For/ok med en mattjlipadglas^tajla.

§. 15. Jag flipade al: den Wanka ytan pä cn
glas-tafla, och fann, at Taflan likafullt kunde
laddas, och gifva ftot, når hon på det vanliga

låttet handterades^ Afvcn detta hånde , når den-
na mattflipadc Glas-taflan på nytt polerades. Lik-
väl befants, at taflan vid delTa tvä fenare om-
ftåndigheter, icke gaf få Itark .verkan, fom dä
hon var rå och oflipad , fädan, fom hon kommit
ur Glasbruket. Örfakcn hårtil torde bora fokas

Uti den ftarkare Eleftricitetens propagation, fom
barvid finnes bade på taflans yta, och igenom
ijelfva defs fubliants. Ty et mattllipadt glasrör

propagerar ftarkare, ån et poleradt, och glafets

yta år altid härdare och tätare, an defs inra delar,

hvilka dårfore låra flåppa den Ele6trifka materiem

lättare igenom fig , ån den härda fkorpan,

Jnmärkn En omftåndighet vid defTa mattfli-

padc och laddade glas-taflor förtjänar, at i förbi-

gående ihogkommas. Herr Canton har funnit,

at et mattflipadt glas undfår igenom gnidning ea
negativ Eleftricitet , faftån detfam ma förut, når

det var halt, blifyit pofitivt» Denna ätfkilnaden

'fins icke vid laddningen af ét fädant glas. Utan
den mattfiipade glas -taflan förhåller fig därvid på
famma fått, fom en polerad glas-tafla, hvilkeii



i66 1758. Oét. No:v, Dec*

blir pofitiv pä den ena, och np^ativ pa den an-

dra iidan.

For/ok med fondei^Jlått glas,

§. 14. Påetflarkt, jåmt, och med Spegcl-

folium ofverdragit bord ABCD ^ Fig. i. Tab^
VII. gjorde jag ct ftratum EFGH^ af fonder-

ftott glas, fint fom puder, famt vål uttorkadt^

och renfat af alia orenligheter och främmande
delar. Detta glas-flratum 5 fom bor vara jåmn*
tjockt ofveralt, kan tagas vid pafs tre fot bredt

och fyra fot långt, famt göras ofveralt en tum
tjockt, Midt pä detfamma iågges en jåmn, och
med fpegel-foUjum dfverdragen trä-tafla, 1KLM\
hvilken pä alla (Idör år nägra tum mindre, ån
ijelfva glas-ftratumet. Mera lår icke behofvas,

til at kunna for/ta
, pä hvad lått förtoket Ijelfan-

ilailes, famt laddningen och ftoten århällcs. Bor-
det ABCD blir den nedra beläggningen, och trå-

tailan IKLM den ofrå. Glas-ftratumet EFGH
laddas dårfore, fä fnart manigenom en liten ked
JY communicerar condufteurens OP Eleftricitet

med tafl.an IKLM-^ och ftoten uttages, dä eii;

perfon äftadkommcr cirkeln emellan bada belågg-

ningarne ABCD och IKLM^ i det denfamma med
vånttra handen häller i bordet ^^CD , och med
.den högra framlockar en gnifta, pä taflan IKLM^
;keden //, eller condufteuren ÖP. Om ftoten

vid detta forfok uttages, medan Eleétrifation än-

nu päilär, fins han vara något ftarkare, ån efter-

åt. Likväl år denna ftoten altid mycket fvagarc,

ån da en glas-tafla, fom år mindre, blifvit lad-

dadt 5 men likafullt år han nog mårkelig , och 6f-

ver-
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vertygandc, at hårvid finnes och kånnc^ cn ver*

kelig laddnings-ltot, fom är vida Ikiid ifrån en
enkei gnifta»

§. if. Detta fSrfok vifar tydeligen, at gla-

fets inra byggnad och ftru6tur ingalunda ar enda-

fte orfaken til laddning och ftot. Ty efter den-
na ftru6turen igenom fondermalningen til ftorlla

delen förftores , få kan denfamma icke vidare for-

orftka denna verkan. Men efter forfSken likväl

gifva vid handen , at en foiid glas-tafla äiladkom^

mer fbarkare verkan, åii. värt fonder (lotta glas,

tyckes dåraf kunna flutas, at glafecs ihopiåttning,

åfven ock målle något bidraga. Hvarutaf det-

ta hårrorer 5 iårer båft kunna fes, om delTa

fårfkildta Ron nogare med hvarandra jämföras.

Efter §. kan en folid glas-tafla, fom vore lika

flor, och lika tjock med vårt glas-ftratun^, hvar*

ken laddas eller gifva ftotj glas-ftratumec gifver

dårfore en mycket ftarkare verkan, ån cn fädan

folid glas-tafla. Orfatcen til denna fkilnaden tyc*

kes icke kunna vara någon annan, ån den, at E-
leclricitetcn går lättare igenom glas - ftratumet,

ån igenom den folida glas-taflan» Om nu detta

antogs for en allmän regel, fä borde orfaken tii

fbarkare laddning," eller til laddningens befräm-
jande hos defla kroppar fokas, uti en lättare ge-

nomgång for den Eleä:ri(ka materien. Och det-

ta tycks dåraf beftyrkas , at en tunnare glas-tafla

gifver ftarkare verkan, ån en tjock, efter hon
flåppcr Eleélriciteten ilarkare igenom. Men om
denna tunna glas- taflan forlikes med vårt glas- fira-

tum, upkommer dåraf en päfolgd, fora år aldeles

Uridande med det fgrra. Ty om detta glas-frru-

mct
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mct §. 14. gjordes lika tjockt, med denna tun- Il

na glas-taflan, bvilken kan antagas for at åga cn il

linies tjocklek, fkulle detfamma ingalunda kunna I

laddas, utan gniftorne fl^ulle i foljé af §• 10. akid '

rta fritt igenom detfamma. Derta fker icke vid !

den tunna glas-taflan. Denna åger därforc en
ft:orreoig«nomtrånglighet,ån detta tunna glas -ilra-;

i

tum. Och efter harutinnan åter den cndaite fkil-
;

nåden bero kan v la (kulle dåraf följa at örfaken

til ftarkare laddning, eller til defs befrämjande,
borde fokas uti en [vävare genomgång for den £•
Je6brifka materien. Detta tyckes vidare kun?»

j

na bevifas af det, at uti fjeltva forfoket §. 15.

glas - Ifratumet borde äga inemot cri hel tums
:

tjocklek, innan det kunde åfladkomma: ftot, och i

cmottaga famt qvarhålla^iaddningen. Som nu bä-
I

de defTa fatfer med lika tydeliga fkål åro bevifta, i

och foljakteligen åro iika fanne ^ men likafullt al- 1

delcs (Irida emot hvarandra, lä låra de måtta forli'
j

kas igenom någon tredje (iits, fem blir et medel
]

dem imellan, och hviiken är den följande: At
{

den Eleélrifka materien bor uti en kropp, fom
1

fkal \-ddd^s^£inn:L mgot äettrmineracit fpi&tftäruJ', men
i

ingalunda et lådant, iom år abfolut, och h vilket
1

nekar all igenomgång for denna materien, Fra-
;

fan blir altiä på hvad fatt den Eleftrifka' materien
j

an finna et {ådant raotflånd uti defTa kroppar,-

och pä hvad for et maner hennes igenomgång
Ikulle kunna hindras, eller befrämjas ? Jag til-j

ftår, at jag ingalunda kan fvara på denna fräganj\

men får jag lof at gifia, lä tyckes härvid kunna
gifvas tvänne orfaker, for en lättare eller fvårarc

genomgäng. Den ena är lonbåiens beftaffen-

het, och den andra y dea inbördes dragning fom
tor-'
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torde finnas defTa kroppars, och den ElcclrKlca

Materiens pafticlär emellan. Jag vil i anledning
af de föregående forfoken, allenall hSlla mig vid

det förra, efter dåraf nog tydeiigen (konjes, at

lonhalens befkafFenbet år det,fom goracfkilnad uti

laddningarnc. Äro defTa lonhål tåtiire , lä fordras

en tiinnare3 men åro de llorre, en tjockare kropp,
om altid et determineradt och lika llort motftånd
och forhinder flval ftällasemot den genomträngan-
de materien. Vårt glas-ftratum §. 14. borde
vara inemot en tum tjockt, innan det famma kun-
de afhålla, dc §. 10, omtalt^ gnidor belå^gnin-

garne emellan, hvarcmot en glas-lkifva, at en Ii-

nies tjocklek , finnes vara tilrackcli^, uti de flå-

lle omflåndiehctcr. Ju tätare alrfa kroppen år,

fom ligger bada belåggningarne imcilan, dello

tunnare behofs denfamma at athalU Elc6trifka ma-
teriens igenomgång, i den grad, fom behofs til

laddning. Och cndall på detta fättct tyckes krop-

parnas itrudtur och inra byggnad vid laddningen

gora något til fakcn. Imedlcrtid vidgar jag gjer-

na, at detta icke år tilråckeligt til alla Phceno-
meners forklarande 5 men tror likväl, at de fam-

ma på et mycket naturligit, och med de ofriga

Naturens verkningar ofverensftåmmande fått, lä-

ra kunna expliccras, om man nogare utforflvai;

verkningarne af den ofvannåmde inbördes drabb-

ningen 5 hvilken nog tydeiigen härvid utgör

det målla.

§. 16, Defla forfok, jåmte de dåraf följande

flutfatfer, gjorde mig (ä godtjfom aldeles forvifiad

om, at delTa verkningar fkulle jämvål at år-

hällas, genom alla ofriga kroppar, hvilka til na-

gon
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gon markelig grad förhindra Eicftrifka mätcricns

pröpagacion. fag företog mig dårforc, at ver-

keligen gora forfok med fådana kroppar, (åfona

med fvafvei, lack, beck, vax, t)lja och
luft m. m. om h vilka det år bekant, at de hora

til de fa kallade Per fe Eiedrica, och hindra Ele-
ftricitetens propagation. Huruvida jag härvid

vunnit mitt ändamål, ärnar jag nu kärteligen an*

fora; och tillika gora dårvid fådana anmärkningar»
(om torde gifva tilfålle til någon vidare uplys*

Äing i denna fak.

Får/ok med jonderftott fvafveU

§. 16. Fig» I. Detta forfok kommer aldeles

ofverens, och anåållcs pä helt lika fått, med dec

§. 14. belkrifne, om man i llållet för ionderftott

glas, tager fvafvel, och dåraf formerar ftratu-

mct EFGH,

§. 17. Vid detta och det föregående forfo-

ket 14, kan gcras en märkvärdig obfervation,

angående contraira Elc&riciteterne i en laddad

kropp. Då nämligen taflan /KLM lyftes varfariit

up med filkcstradar, fedan glas-ciler fvafvcl-ftra*

tumet blifvit laddadt ; och federmera med en li-

ten fpade, fom år fållad vid et fint glas- ror, up-

finner m.an, at otra delarrte åf detta llratum aga

contrair Éleftricitet, emot dc nedre, fom ligga

i botten. Hviikct aldeles ofverenskommer med
det bekanta Ron vid en laddad glas-flalka.

Denna Eleftricitet, fom vid laddningen blif-

vit communicerad med defla kroppar-, för noga
ur-
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lirfl^ilias, ifrån den originella Ele61:ficiteten , fora

härvid uti fpaden upväckes allenaft igenom fri-

i

étionen, vid fjelfva uptagandet , och hvilken E-
' le^tricitet ibland år contrair emot den, fom den
laddade kroppens delar hafva undfått» Detta fel

kan tåmraeligen undvikas, om man uptagcr glas-

delarne med en liten fpade af glas, och fvafvel-

delarne med en fpade, fom år gjord af fvafvel,

ty dä upvåckes ingen Eleftricitet igenom friå:ion

af deffa kroppar, fom åro uf famma flag.

Detta modofamma och granlaga forfok kan
tydeligare och lättare anftållas, om, ftraxt efter

laddningen, fjelfva bords-taflan jIBCD lågges på
glas-fotter^ eller uphånges vid filkesfnoren. Ty
dä vifar fig deffe contraira Elecfriciteter helt tydc-

ligt, uti båda belåggningarne ABCD och IKLM^

Fbrfbk med en folid Svafvel-tajla,

i8« At kunna pä et beqvåmt fått, fä ett

tilråckclig ifcor och tunner fvafvel-tafla, gjorde

jag därtil en for.m,af tvånne jåmna, lika ftora,fyr-

j

kantiga glas-taflor. DefTa taflor ofverdrogos pä
I den hdan, fom federmera kommer inåt , hektmit
med mandel- olja^ at fvaflet mä låtteligen läfsna,

hvilket eljeft icke gjårna fkerj och fedan jag fatt

Uti alla fyra horn en liten trekantig tråbit, fom
hoU taflorna til två liniers aflländ ifrån hvarandra^

forbundos de famma formedel ft en bred rimfa

Spegel-folium^ hvilken med gummi -vatten kli-

ftrades kring hela randen pä trenne fidor^ fä at

icke nägöf fvafvel kunde rinna ut. Det forilär fig

af fig fjelft, at den fjärde eller ofra fidan lämnas

open, emedan det fmålta fväfief därigenom gju-
T tes
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tes i formen, hvilket ej får fke, innan formen
fatt val torrka^j famtblifvit varm gjord. På dec-

;

ta fåttet år man i ftånd , at gora få tunna och
Hora taflor fom behofves, och med de fam-

ma forfares ;^ldcles pa famma fått, fom med
cn glas-tafla.

Fbrjok med Lack , Beck och Vax.

§. 19. Fig. 2.. Vid defla kroppar Sftadkommes
;

den Eleélrifka laddningen och ftoten fom låttalt,

på följande fått : Mm ftoter delTa kroppar fonder,
1

och låter dem fmlningom fmålta ofver et eldfat,
,

uti en fyrkantig bleck-form, med upftående bräd-

dar ABCD, Om man då flåller denna bleck-for-
i

men val horixontelt, och låter delTa kroppar dåri : 1

Helna, få får man dåraf fådana taflor, fom man !

]

ällundar, både til ftorlek och tjocklek. Jag har \

anftåldt defla forfok med en lack-och en vax-caf-
1

la , hvardera tälf tum lång , och åtta tum bred , i

hvilka gäfvo en tilråckelig ftot; famt med en t

beck-tafla, fom var 18 tum läng, och 12 tum
(

bred i hvarvid lack-taflan, fartån hon var mindre i

an beck-taflan , likväl gaf en qvickare ftot* Alla 1

deffa taflor ågdt vid pafs en linies tjocklek. Sjelf-
c

va formen j^BCD gor vid deffa forfok famma
{

tjånft, fom bordet ABCD §. 14. §. id. famt t

tjänar til nedra beläggningen; dårfore behofvcs 1

icke, at taflan tages ut utur formen, utan midt
j \

pa beek - lack-och vax - taflan fåftes allcnaft et 1

blad fpegel-folium EFGH^ fom år pä alla fidor

en tum mindre ån bleck-forracn JBCD, Taflan
|

laddas på vanligt fåit , och flotcn uttages , då

man rorer med vånftra handen vid bleck-formen,
\

och

i
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och med den högra utlockar en gnifta på ofra be-

laggnifigcn EFGHy eiler pa conduéleuren At;

21. Vid deffa taflor förekomma fom of-

taft deofvanfore §. lo. §» ir. omtalte forhinder

for laddningen. Ty om den minlla opning , blå*

fa eller fpricka fins i fj^elfva taflan, löper forfoket

ingalunda lyckligt af. Elidrifer-kulans flyrka vi-

far jåmvål nog tydcligt fin verkan härvid > ty oro

denna år ftarkare den ena dagen, anden andra, k un-

na de taflor fom laddas väl den ena dagen ibland

fpråckasjoch ilas igenom, vid forfta forfokct cn an
nan dag, dä Ele6tricit8ten år ftarkare. Om iSdant

hånder, år tatlan (Icånid, och mäft^ omrmrita^,

22. Alla deffa taflor qvarhalla laddning^^n

ånnu en god ftund, fedan Ele(5brifation blilVit flii-

tnd. Lacket håller laddningen ibland cn hel dag,

Emediertid befinnes fåfom något allmänt, at når

Hoten uttages af deffa taflor medan Eleélf-ifatioii

ånnu påftar^ården något ftarkare, ån nar Eleclnfa-

tion redan år flutad. Skilnadcn emellan ftotar-

nas häftighet, vid päftaendc EleÖrification och
efter den famma ,

tyckes vara ftorft vid beckct,

men minft vid lacket. Håraf följer, at lacket

behållit mera qvar af laddningen, ån becket. Om
defla taflor tagas ut emellan fina beläggnin-

gar, få finnas de famma aga contraira Ele6tricite-

ter, lika fom en laddad glas-flafka. Och finnes

hårutinnan ingen mera ftilnad , ån den, fom här-

i-orer af en ftarkare eller mindre grad af deflTa

laddningar*

For/hk med papper^

§. 25, Om en bok val uttorkadt päppéf
J$FGH Fig, I. lågges emellan tvånne fyrkantiga,

T z med
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med Spcgel-folium 6fverdragne bräder JBCDy
JKLM. och deflc bråder prålfas val ihop, igenom
pålagda tyngder , kan den famma laddas , och å-

lladkommÄ Hot, på famma fått, fom de ofriga

kroppar, faftån den famma icke år fårdcles ftark^

Fhrfok med olja.

§. 24. Fig»2. Oljan åren flytande kropp
fom icke ftarkt propagerar EleÄriciceten. Hon
kommer dårfore med de ofriga non propagantia

åfven dåruti ofverens, at hon formar Sftadkomma
den Eleélrifka Hoten, och at hon foljakteligen

kan laddas. Forfoket anftålte jag på följande fått

:

Som af oljan icke kunde göras någon dylik tafla,

fom af dc ofriga kroppar, och fäledes den ofra

belågghingen icke kunde låggas dåruppå, få tog
jag en fyrkantig bleck-form aBCD , vid pafs en
aln lång och bred. Denna flåldes på et bord, vål

horizontelt, och upfylldes med bomolja til en half

tum. Den ofra beläggningen EFGH^ hvilken

befiod af en (lyf och fyrkantig bleck-plåt, eller

af et med fpegel-folium ofverdragit bråde, häng-
des pa fyra långa filkestrådar aaaa^ och flåpptes

id. långt neder, at den rörde vid (jeltva olje-bry-

net, och blef fålcdes parallel med botten af bleck-

formen^ Sedermera leddes en ked iV, ifrån con-
du6leuren til ofra beläggningen EFGH^ hvarige-

nom Eleftriciteten communicerades. Pä detta

fåttet, kan den mellaraliggande oljan laddas, och
Hoten uttagas, om en perfon håller med vandra
handen i bleck-formen, och utlockar gniftor pä
ofra beläggningen EFGIL

$ 2fa Stöten, fom hav yttrar fig, år vål

nog
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j

nog fvag ; men anda tilråckclig, at kunna urlkil-

jas ifrån cn enkel Eleftrifk gnida, (fidan fom hon
vifar fig 5 om man icke med ena handen håller i

nedra beläggningen) och at fålcdes kunna tiUkrifva

oljan cn Eleélriflc laddning» Hvilket tydeligare

ftonjes, om formen /^^CZ) fåttes pa glasfotter

och laddas, tyda vifar formen fåfom den nedra
beläggningen, akid en contrair Eleétricitet emot
denöfra, eller taflan EFGHoch condudeuren N.
For ofrigt möter man härvid nog tydeliga forhin-

der for en ftarkare verkan. Ty efter oljan altid

år blandad med mycket phlegma, förhindrar hon
Eleélricitctens propagation icke til den grad,
fom årfordras til ftarkare laddnings utan hår fin-

nes altjåmt de §. 11. omtalte förhinder, emedan
den mellanliggande kroppen år blandad med he-

terogena delar. Ville man gora fig den omkoft-
nåden, at taga ftorrc formai', famt upfylla dem
med fådana oljor, fom ej hålla fä mycket phleg-

ma, fåfom terpentin och de ofriga olea deftilla-

ta, år jag vifs pä,- at man fkuUe kunna äftadkom-
ma få ftarka effeder, fom åftundades.

For/ok med luften.

§. Om tvånne, fyra fot långa, och tre

fot breda, med fpegel-folium otverdragna trå-taf-

lor ABCD^ EFGHj liphångas på filkes- trådar,

ofver hvarandra , til cn tums diftancej och där-

med i ofrigt forfärcs, pä famma fått, fom med de
ofriga kroppar: fä kan den mellanliggande luften

laddas, och därmed en tåmmclig ftark ftot foror-

fakas. Taflorne /fBCD^ EFGH, aga efter ladd-

ningen contraira Eieftriciteter, och alla de ofri-

T 5 ga
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ga omllandigneter, fom finnas vid glafets och dé !

andra kroppars laddningar, finnas jåmvål vara i !

£Ie matt tilftådes»
j

§. 27. Vid idefla bada forfokcn tncd olja, r

och med luften 24, §. 26^ bor jag påminna, at 1

fioten made uttagas medan Eleélrifation änna pä- f

Har j ty, i vidrig håndelfe, år den Tå fvag, at den r

knapt kånnes, Hvaraf följer, at deffa flytande 1

kroppar icke kunna hälla den undfängtia laddnin- i

genqvar, läfom de folida gora. De komma något 1

mer dfvcrens , med de fonderftotta kroppar 14, 1

§, 16, hvilka icke eller hålla någon Itark iadd" '

ning qvar. i

g. 28* Luftens befkaffenhet igcr flor influ* ,

ence på denna defs laddnings ftyrka; ju torrare

luften år 5 defto ftarkare blir verkan, hvaren^ot
en fuktig väderlek denfumma mycket forfvagar»

Orfakerne dårtil inhämtas låtteligen af §. 11, hvar-

fore ock detta forfoket på vifst fått torde kunna
'

tjåna til et flags Hydrometer. For ofrigt utvifar

detta forfok, at alla de vanliga Ele<5tri{ka phse-

nomener egenteligen åro laddnings - forfok , och
grunda fig pa deflli* D&t år dårföre dem emellan

icke fa flor atfkilnad, fora gemenligen tros. Vi-
dare följer af detta forfok, at Eleftrifka experi*

|

mcnterne, atminftonc laddnings-forfokcn , fkulle i

kunna anftållas, om hela Eleftrifer- Machinen ,

jåmte den ofriga Eleftrifka inrättningen, blefvo

»edfänkte, uti något annat per fe Ele^tricum, i,

fafom de nu åro aldelcs oniflutnc och betåcktc

liied luften.

2p. DeJ/a dre de kroppar , hvarmed jag bit^

in- il

*

I
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intih haft tilfälle at anftalla förfok ^ och at åftad-

koraraa en vcrkelig laddnings Jag tviflar inga-

lunda, at de ofriga kroppar, hvilka igenom gnid-

ning undfå Eleörricitet , och fåledes efter den all-

männa lagen denfamma ej mycket flarkt propage-
ra, jämväl (kulle gifva denna verkan. Men vid de
fläite af delFa kroppar, fram ter (12 den ftora fva-

righeten, at dåraf icke låtteligen Kan fås nog fto-

ra och nog täta taflor, och laledes de formoncr
icke ärhällas, fom §. 6. 10. åro om talte. Emed-
lertid finnes ånnu et annat lått, at forvifTa fig åt-

minllone dårom , at de Itulle kunna laddas. Ty
efter forfarenheten intygar, at cn laddad kropp
altid åger contraira Ele6briciteter > och fedan om-
vändt : at alla fadana kroppar, fom efter Eleélrifc-

ringen aga defla contraira Eleélriciceter på deras

motvånda fidor, finnas vara laddade, och gifva

ftot, fä framt de äga en dårtil {kickelig täthet,

ftorlck och tjocklek} få lärer lädant jämväl bora

gälla vid de ofriga kroppar» Om därfore cn liten

kropp underkailas laddnings operationen, och
federmera finnes vara pofitiv pa den ena och ne-

gativ på den andra fidan, fä bor dåraf flutas, at

den famma vcrkeligen blifvit laddad, och därfo-

re (kulle kunna gifva cn ftot, om dcfs laddning

voie ftarkare, det är, om kroppen, vore ftorre.

Om denna flutflitfens riktighet blef jag forvifiad

vid ftorre delen af de ofvannämdc kroppar» Ty
innan jag företog forfoken därmed uti ftort, ut-

rönte jag forft vid mindre ftycken , om de famma
igenom laddnings operationen undfingo defTa con-
traira Ele£triciteter» Och fedan jag funnit, at detta

träffade in, anftäldte jap forfoken med något ftorre

qvantiteter, hvilka da aldeles fvarade emot min
T 4 for-
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forhoppning, DefTa fmå foiTok har jag företagit

tiued tråd, barnilen, colophonium , m. m. och
gifTar dårfåre med tåmmelig vifshet, at deiTli

kroppar uti Uorre qvantitetcr åfv^n ock måtlc
glfya laddning och uot, om ofvannamde förhin-

der dårvid kunde undvikas. Som nu defla åro

alienafl fadana kroppar, hos hvilka igenom gnid-

ning en origincl Eleftricitet upvåckes, fä tyckes

dåraf, och af alt det foregående med fåkerhet

kunna flutas :
^

1.) At icke glas och porccllain allena, utatr,

utoni de ofvanfore nåmde kroppar, jämväl (ulla de

ofriga per fe Eleflrica^ och faledes naftan alla krop^

par kunna laddas 5 och aftÄdkomraa den Eledri-
flva eller Mufchenbroekifka lldten.

2.) Efter alla åt kroppar, fom emottaga den
Eleftrifta laddningen, och til et bevis dåraf gif-

va ftot, finnas ågä contraira ElecStriciteter: lå häl-

ler jagdeffa contrairaEleftriciteter for et hufvud-
fakeligt retjuifitum vid laddningen, förutan hvil-

ket den famma icke ftär åt århällas»

3. ) Håraf följer vidare den nog befynnerliga

fatfen, at åfven de flytande kroppar, fåfom oljor

och luften, måfte aga defla contraira Eleélrici*

teteruti fås^fkildta delar, få långe de åro uti detta

laddnings til (landet, pä famma fått fom dc ofvan-

qåmde glas - och fvafvel-^ ftrata, §. 14. 16, 17.

4O Som nu detta och alla de ofriga pha^no-^

mener, fom framtefig vidglaléts laddning, jåravål

vifa fig vid alla dc kroppar, fom til en del åro

nog genomtrånglige får Eleftrifka materien, lä

km man dåraf ingalanda b c vifa G lafets abfolut^
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mpcnetrabilirct, hvilkcn Herr Franklin dår-

genorli vekt faftftålla.

f .) Emcdiertid gifva fjelfva defla forfok vid

handen, at uti dcfia kroppar malle finnas någon
(lags impermeabilitet 5 hvilken athaller och hin-

drar materiens fria igenomgång. Ty efter con-
traira Eleftriciteter akid forltora och flacka ut

bvarandra, ftuile de famma omojeligen kunna fta

långe ihop Uti cn och famma kropp, fä framt dår-

uti fans någon fri communication alla dcfs delar,

och håift ytornc emellan^

6. ) Detta forhinder kan likväl icke vara nå-

'got abfolutum, efter vi finna at gniftorne ofta flå

tvärt igenom dcfla kroppar j utan mäfte vara nå-

got , fom kan vara i florre och mindre grad til-

llådesj cfte<- af de kroppar fom verkeligen aftad-

komma (loten, och -altfa aga en verkelig laddning,

några behålla detta tiUländet längre än andra. Hvar-
vid utom defs befinnes, at de kroppar fom langfi:

ihålla laddningen qvar, åfven ock vid famma llor-

\ck emottaga en ilarkarc laddning. ]3ecta kan
ej på annat fått förklaras, ån igenom cn lättare

eller fvärare communication båda ytorne emellan,

hvilken mycket rattar fig efter kroppens täthet.

Hos de flytande kroppar, uti hvilka de delar fom
aga contraira Eleftriciteter , och foljakteligen at-

trahera hvarandra, fnarligcn kunna blandas , for-

fv inner laddningen dårfore fom fnaraft.

7. ) Såfom något befynnerligit bor härvid på-

minnas, at de kroppar fom långli hålla laddningen
qvar, emottaga den famma längfamaftt Hvare-
-mot de fom fnart milta laddningen ^ åfven inart

T f emot-
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cmottaga denfamma. Luften tyckes kunna tåt-

tas i detta tiHländ nåflan i et ognablcck, ty om
man i det §. 16. anförda forfoket, med en bläsbålg

fåtter iuften, fom ar emellan taflornc^ uti en flark

rorelfe, och flcafflxr fåledes altjåmt nya particlar

in emellan taflornc, finnes anda laddningen ilån-

digt vara tiUiådes. Detta kunde gifva anledning

at tro, at den mellanliggande kroppen gor härvid

ingen ting til faken, utan at allenall bagge taflor-

nas verkningar pä hvarandra, åro orfak til||denna

cfFe£t. Men vifst det år, at taflorna gora myc-
ket til faken, lä oftridigt år därjämte, at den krop-
pen fom ligger beläggningarne emellan, anda här-

vid gör det mäda. Ty om där fants et vacuum
taflorne emellan, fkulle ingen laddning {kc^ efter

Elektriciteten dä propagerades fuUkomligen iå väl

ifrån den ena til den andra, fom det (ter, dä taf-

lorne ligga tätt pä hvarandra , fäfom forfokea

med luft-pumpen nogfamt intyga. Men et än-

nu tydligare bevis harpa kan inhämtas af dc ofiiga

och foiidare kroppar , efter deffa kroppar qvar-

hSUa detta laddnings-tilfländet, faftän bada deras

beläggningar tagas bärt, famt åro i itänd a t fe

-

dermera äter meddela taflorne eller beläggningar-

ne fina contraira Elcéiricitctcr. Defla beläggnin*

giarbehofvas icke en gäng til kroppars laddning i

ty en glas-tafla kim lika väl ladtl^is, om hon alle-

nall flyttas in emellan tvånne fpetfiga conduöeu-
rcr, hvilka aga contraira Eleäriciteter , eller af

hvilka den ena år Eledtrifk och den andra oele-

étrifk, I ofrigt blifva laddninge«ns efFcéler vid

nägra af deffa kroppar fä ftarka, at defmima o-,

niojeiigit kunna tilflvrifvas deffa beläggningar al"

lena» Häraf tycker jag mig nog fannolikt kunna
flu-
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iluta, at luften §. 2(5* verlceligen laddas, ef-

ter han år den kroppen, fom ligger belåggnin-

^arne emellan. Om detta tycks vara obegripe-

ligit, få lår följande phaenomen ånnu vara långt

obcgripeligare, lamt tillika intyga, huru litet

var kunikap i denna fak ånnu år tilråckelig at full-

komligen förklara delTa Naturens underbara verk-

ningar.

'

g.) Om den Ceylonifka ftenen Tourmalin,
eller Lapis Eleftricus , kaftas i kokhet vatten

,
up-

våckes i honom en origincl Eleftricitet. Denna
Eleårriciteten år altid pofitiv pa den ena och ne-

gativ pä den andra iidan. Efter det fom ofvan

omrordt år, kan denna ftcnen fäledes anfes, fåfom
ägande en liten laddning. Om jnan gifver denna
Itenen tvånne fma beläggningar, jåmte dårtil ho-

rande fmä condufteurer, undtä defia fmå condu-
fteurer contraira Eleäriciteter af de motvånde fi-

dor pa hvilka de rora. En liten kork -kula fpelar

darfore dem emellan af och an, pä famma lätt

fom detta händer vid et laddadt glas» Om defla

fmä conduélenrer foras emot hvarandra, och iS~

ledes den Ele6triflva cirkelen formeras, forfvinner

och fläcknar, fom vanligen, all Ele6tricitet. Ty
efter Frank lins theorie gar Elegtrifka materien

dä ofver ifrån den pofitiva ndan til den negativa,

och ätcrftåller jåmnvigten i ftenen» Når detta år

gjordt,och man å nyo fkiljer defTa fmå condufteu-
rer ät, fkulle nu all Eleclricitet vara pä famma
fått utllåckt, fora det vid deofriga laddade kroppar
händer. Men hår vifar fig den märkvärdiga om-
flåndiglicten , at deffa fmä conducleurer undtä

hvar och en fin förra Elcflricitet igen, til famma
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grad, fom fdrut^ Defla contraira Elcélficitctcr

Sacka alt (a icke ut h varandra pa farfima Catt , fom
vid de ofriga kroppar, och hvilken utflåckning,

fom fagt år, förklaras igenom materiens ofvergång;

dårfore kan icke elier afgoras om detta lilla ladd-

nings-glafer 5 {laille gifva någon flot, om det

famma ågde en därtii tilråckelig ftorJek *, Utan
jag tror, at denna utflåckningen fker på ct ånnu
helt obekant lått, fom hädanefter blir en prober-

ften for alla Hjpothefer, fom om laddningar och
contraira Ele£fcrrciteter kunna framftällas^

Upl. d . 3 Dec.

RON och FÖRSÖK,
Med Mineralijke Gelatjner och ttflofelige

glas , i anledning af en Råd Gås-flens^
art från Adelfors GrufvoK

Af ^
ANTON v. SVAB.

§. I.

icn art af Gas-Sten, fom jag här far den
åran at hcfkrifva, påminner jag mig in-

gcnilades hafva fcdt , utan i Ådelfors

Guli''Grufvor och tra<5len daromkrnig, la at han

f5r den ortens cgenteliga fofter kan angifvas.

Deu faller måiledeis ofveralt i tunna fken eller

blad
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blad i mellan Hornfkifers klyfterne^ men finnes

ock i fårfkildc gängar och drummcr, fälom i K.
ADOLPH FRIEDRICHS Schachc vid nya
Kron-Grufvan, där en fadan drum, af vid pafs

I tums bredd , fatter fnedt ofver GuU- malms-
gången 5 i hvilken fenare händelie denna art lik-

väl lållan år ren , utan inblandad mtd hvita och
mäng- färgade kalk-kriftaller.

§. 1. Til färgen år den blekröd , naftan fom
cn losbrånd tegeUlen, men var liknar den mer
en Zinober: faller gran-grynig och mor, at den
imellan fingren kan fondergnuggas. DcfTc gryn
eller korn hafva fmä gläntande flata fidor , näilan

fom en vifs Gips- (lens art.

§. 3, For flara-eld med Blås- röret, miller den
ftraxt dcfe roda färg och blir ljus grå, då äfvcn,

fä fnart den år glödgande, klara phofphorefceran-

de hvitblå droppar utfvettas , hvilka efter någon
gåfning, nåftan fom Boraxens i eld, åter (ladga

fig, och biifva fedaji ej mer få låttlmålte.

Siftnåmde forhållande har gifvit anledning

at råkna denne ibland Gäs-llens arter, emedan
den håruti, och i annat, fom i det följande Ikal

anföras, kommer ofverens med den af Herr Cron-
STEDT i K, Vetenfkaps Acad. Handl. i:dra quar-

tal for Ar lyf^S bekant gjorde och belkrefne Zco-
liten, ehuru docJc denne år långt ifrån at vara

fri for främmande inblanning , når den ils fom
rena II,

Til groft pulfver fondermalen och i Degel
utan tilfats anbläfl | at en tiraa, fmåltcr ej utan

gyttrar fig famman til en ljusgrå maiTuj fom når»

maf^
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m^a Degelens botten år tåt, men ofvan och mid:
uti grynigt tilhopa bakad. *

§. 4. Når flcedvatten på den obrånde ftenen

drypcs, vifar fig en håftig, men flrax ater uplio-

rande gåfning, hvaraf man lått kan förledas at ta-
|

ga den for en kaik-art. Jag ville lofa den, at 1:2
i

recjia pä dcfs inblanning jåmte kalken, och got r

til den andan i et fpets-glas Skedvattcn pä något i

dårat, fom til pulfver förut var fondermnlit/ Ii

Efter en ftark och häftig kokning, blcf äter ak 1

llilla i glafet. En half tima därefter fants pulfret c

IjLUikit til botten j men det ofvanftäende Sked- ;r

vattnet rodaktigt, famt half- tranfparent fom en å

carncol, och fammanlupit, iäfom ftelnad flårkel-

fe eller gelée, iä at glafet kunde ftållas omftjeipt,

ja ftotas och fkakas, utan at någon vidare] rorelfe, "

ÄH en darrning dåruti märktes,
f
11

Detta gaf anledning til flere fSrfoks anftål- i

^

lande på denne art, iä val med faltpetters, fom
},

vitriol-och koksfalts- fyrorne, med hvilka alla ^
utflagct blef det famma, dock fyntes fammanlop-

j|

ningen tilgelée gä fkyndfimmaft for fig med det
fj

forftnårade. Stark vitriol-olja angriper väl och
(

koagulerar pulfret i forftone; dock utan at fedan
(

iårdeles vilja folvera det, eller viGi forenåmdc
j,

ph^enomenj men om hon med rent vatten til
\

flera delar upfpådes, eller ock om Spiritus vitri-
u

oli tagcs til forfoket, gar lofningen och famman-
^

löpningen tilgelée for lig, lika fom med de ofri*- ^^

ga Mincral^fyrorne. Med diftillerad Vinåtticka,
f,

har detta icke velat lyckas. Hon aiigriper vål \

y

och lofer Zeoliten , men går ej til gelatina där-

med* Jag lämnar därhän 5 hvad med ct rätt a-

ce*
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cetum acerrimum i långlig digcftion kunde Silad*

kom mas.

§. f . Jag hade i Vintertiden vid (Inrk kold

låmnac i fenliFct ct glas med utfpådd vitriol-olja

på pulfver af denne Gås-ften. Efter några da-

gar fants menftruum flelnat , och på defs of-

ra brync vifte fig uphogde fmå med fpitfcn upac

flående conifkc kupor, fom beftodo af famman-
Hotande (Irälar i hvarje kupas medelpunkt , hvil-

ka fpridde (ig til omkretfen, iåibm r;idicrnc i

ci\ regulus Antimonii llcilatus* En figur, fom
ren Gås-ften måftedels antager , når intet hinder

år i vägen for dels anllcjutning*

§. 6. Det år bekant j -at en del glas, i fynner-

het boutciller, af fyror angripas och lofas. For
flere är tilbaka ar mig händt, at dä jag någon tid

haft fkedvattcn lläende i en flaCka af brunt bou-
teille-glas ifrån et vifst Glas-Bruk hår i Riket,
har därvid yttrat fig famma pha:nomen, fom (§.
4.) år anförd, at flafkan, fom var anfeenligea

tjock, blifvit fårtård, och å en del ftåilen tunn
fom et åggetkal , famt alt fkedvattner til gelée
förvandlat. På bouteillcr ifrån et annat inrikes

Glasbruk, hade Oil-Indilka Compagniet i Gothe-
borg til (keps-provifion låtit aftappa Renfkt Vin,
hvilket innom kårt tid fants grumligt och fkåmdt,

utan at man dårtilvifste orfaken. Detta blef mig
vid genomrefan berättat, då ja^ låt håmta n%ot
af Vinet, fällde det med oleo Tartari p, d, och
fmålte pra^cipitatet åter til bouteilIe*glas, hvilket

var fullt bevis., at Vinets fyra uploll glafet. ^

§. 7. DefTc håndelfer (§. jämförde med
ro-
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ronen (§§» 4 & f ) gafvo ftålig mifstanka, det: ij

torde glafets felaktiga egenfkap at angripas och ^

iofas af fyror , fororiakas och bora hårledas af vis-

fa fand - eller Ilen-arter, fom utaf okunnighet om .
|,]

deras elaka verkan uti Glas-fatferne medtagas och
inblandas, til hvilkens faks närmare utrönande de

hår följande forfok åro an rtålde :
,[)

N:o I. Herr DodorPoxT uti fm Lithogeo-

gnofies forfta del pag» 12, maler om en vifs pro- ^'

portion af Kalk och Lera, den han cj utlåtter,

hviiken i (lark och tilråckclig eld ger en gul el-

ler gulgrön, dock måfledels grönaktig genom-
fkinlig och tråffeligen härd mafla»

I anledning håraf blandades fin fifvcn hvit
|

Colnifk eller pip-lera och flackt Gottlands kalk,
|^

håiften af hvardera val tilfammans , och fmåltes i

Degel for en god puft i Äikjan på ^ timcs tid til

et glas, fom hade alla forenåmde egenfkuper

,

famt var rått (kont, fritt for blåfor och ia hardt

,

at det gaf eld for (lålet, nåftan fom flinta. Det-
ta glas fonderkroiladcs til et groft pulfver, hvarå

gjöts- vitriol-olja med flera delar lå mycket vatten

utfpådd. Altfamcuans omrördes val och ofta med
en träpinne, at vitriol-oljan, fom garna (junker '

til bottnen oCh coagulerar pulfret, val blef blan-

dad och defto båttre kunde angripa. En vidrig

fvafvel-lukt upfteg dåral, meningen galning'"

kunde märkas. Sedan glafet vid pafs i dygn ftitt

orört i varma kammaren, hade pulfret fatt flg til im

iDottncnj men det dårofver flående raenftruum m
fants klart och til gclée ftclnat, likafom i §.4.
förut år malt. Detta glas forholt fig på lamma
ll^t med fliltpetter och kokfalts- fyrorne, dock

utan jl



1758. Od. Nov. Decl 287

tom at de förut med vatten blcfvo upfpådde, el-

:r at någon lukt daraf marktes upftiga,

Nro2. Samma blanning (N:o i,) icke fmålr,

tan allenaft i ftark hetta fammanbakad, gaf en

lormaffajfom med Mineral-fyforne pä forenåm-

e lått behandlad 5 Vande dem åfven , utan någon

lårkelig gåfning, til et mjolkigt gelée, dock pä
ingre tid, famt ej til den myckenhet, Ibm gia-

:t N:o I.

N:o 3. Lera f
— 70.^

Kalk 3 =s 42.

Borrax i 28.

1011:140. delar fmåltcs til

lartglas, hvilkeC med Mineral-fyrorne gelati*.

erar fom N:o i>

N:o4. Kalk 3-84.
Borrax z 2: f6.

f — 140. delar til klart glas,

.vars 'förhallande med Mineral-fyrorne, fäfom N:o

N:ö En Svånik lera ifrån obekant ort, til

Srgen ljusgrå, fom genom häftig gåfning med
yror röjer defs inblanning af kalck, forfoktcs

)brånd med Mineral- fyror, men ville ej gela^

inerä,.

N:ö 6. Ren Colnifk lera bråtid och obråiidi

ned fyror fom N:o i. behandlad, angripes foga

)ch ger intet fpor ti^ gelée.

N:o 7. Ren kalk gåfcr^ fotii bekaftt år,

darkt med alla fyror j men ger med de Minera-^
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lifke intet gektinoft vafende, utan med acido vi-

trioli fpetdge felenitilke criftaller, jåtnte det at

hvad af kalken ej lofes, blir en terra fclenitica

eller Gips: med iaitpetter- fyran en neutraiiferad

folution, fom ej låter bringa (ig til cnllaller: med
acido faiis communis j et fal ammoniacum fixum,

N:o 8. Gips, fom år en af naturen med vi-

triol-fyra faturerad kaik, rores ej vidare af acidis,

eller läter genom något mig ånnu bekant hand'-

grep bringa fig til gelée.

N:o 9' Qvarts f 70^
Kdk 3 =: 41.

Borrax 2 = 2.8.

10 = 140. dekr til glas fmålt,

J

fom N:o i, gelatinerar intets
|

N:a 10. Qvarts p = 63,

Kalk 7 zz 4^.
Borrax 4 zz 28.

20 =s 1 40, delar til glas, hvårs
förhållande, fom N:o p.

N;o II. Qvarts z zz 5<S.

Kalk 2 =: 56.

Borrax i zz 2.8.

Ifrr^Ho. delar til glas, af

förhållande, fom N:o p & I Oc

Anmärkning, Ehuru deffe trenne naft: forc-i

gående glas ej gelatinera, angripas de dock och^
lofas til någon del af iVlineral-fyrorne, i ty, då de
til groft puifver londerilåtte därmed några dygn )|5i

biifvit digererade 3 famt menllrua fcdan äthåilas,

fil-
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itltreras, upfpådas med tilråckeligit vatten ock
'ned oleo tartari p. d. (atureras , faller darutur na-

^ot pr^cipitat, fom vifar (ig ymnigare i den
non, fom mera Kalk och mindre Qvarts gått in

fatfen»

N:o 11. Kalck ^ n 60.

Qvarts z "zz 40.

Borrax z zz 40.

7 =: 143. delar. Smaker til

glas, hvilket gelatinerar fom N:o i.

' N:o 15, Qvarts och Kalk, hälften af hvar-

fjfcra, kunna utan tilfats ej bringas at flytas men
)aka (ig i häftig eld famman til cn mafia, fom ej

^åfer med fyror, och af de Mineralifke angripes

*amt gar med dem til et gelatinöft våfende.

Nfo 14. Brun Horn-eller Bofs-flinta och
K^alk, lika mycket af hvardcra , fmalta utan til-

ats lått til glas, fom med Mineral- fylorne åfven

je latinerar.

N:o if, Grof-fpeglig Feltfpat (Spatum
:5cintillans) och Kalk, tii lika delar famman-
'^landade, flyta utan tilfus ån lättare til klart glas,

hvilket med MineraMyrorne ger ymnig gelatma.

N:o t5 Flufs-fpat och Kalk, hälften af hvar-

dera, fmålter ganfka^ lått til glas, fom dock ej blir

klart, utan opakt och gulgrått, famt med Mi«
leral-fyrorne häftigt geiatinerar,

jlnmärknlng» Til alla föregående forfok år

Gottlands * Kalk brukad, hvarjåmte man åfven

inllåldt några ron med Kalk af brände Oflron-

U 2, ftaU
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flcaU utan at emellan denne Animalifke och Berg- t

kalken i delTe forhållander funnits någon mårkc-
lig fkillnad,

N:o 17. Grönt gement glas och fvart-brunt jr

bouteille-glas, bagge ifrän obekante Glas-Brak^ I

med Vicriol-fyra, fåfom N;o i måles, digererade^
(

Vifte ej tecken til gclée> dock når menitrua, fe-

dan de några dagar ftatt på glas pulfren, med oieo

tartari p. d. efter behörig upfpådning, faturcra-

des, funnos fedimenter dårutur prscipitera fig,

och det måft af bouteille-glafet,

N:oi8. Hel-och half-Criftall, vid Stock-
holms Glas-Bruk tilvårkade, och pl famma iått,

fom N;o 17 forfokte^ gäfvo hvarken geiatina el-

ler praecipitat^

N:d 19, Ädelforsrod Gås-
ften (§. I.) - - 10 SS 50.

QyartSg lättflytande

Järnmalm ifrån famma ort • - f iz:

Bjork-afka - • - -9 1= 2f*
Alkali Fixum • - 8 =z 40^

28 = 140. delar

fmaltes til glas, fom af Mincral-fyrornc löftes och
gick med dem til geiatina, lika fom N:o

N:o20. EnfvarCjjårnig och klyftig bergart,

fom uti Svenfka Grufvor ofta anträffas och kallas

Trapp-eller Tegellkol , fomligftådes af tårgen

äfven SvartÖcol, år iå lått-fmålt, at deti utan til-

fats går til glas, hvarfore den ock vid Glas-Brii-

ken, under namnafSchvart2-ftein,tages med i fat-

fen til bouteiller. Denne art utan tilfats fmålt til

Ct fvart glas och fom Nio i» med Mineral-fyrornc

di-
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tigcrcrad , angripcs ej^ eller vifar något fpar til

jelatinering.

N;o2t. Ren grof-fpeglig falt-fpat, glöd-

gad och i vatten afflåkt, at dcfto lättare kunna
ondermalas, i z månaders tid digcrerad med iip-

padd vitrioi olja, til defs bon genom afdunftning

mdteligen var blefven hel ftark, viftc, da men-
ilruum med oleo tartari var faturerat, allenaft et

moln, fom ändtcligen fatte (ig til bottnen, 'och
:orde få mycket bora tilflcrifvas den jord, hvil»

Xom någon egentelig uplofning af Felt-fpaten»

I
N:o 22. Aflca af cn aldrig flottad bjork-ved,

Tom figtad, med varmt vatten på det nogalie ut*

lakad och torkad , röjde icke defsmindre fin

Kalk -art genom gåfning med fyror > anblåftes

utan tilfats i 40 minuter tor Cn god puft i flutit

kåril : var fluten til grönt glas in vid Degelens
bräddar i men midt uti ånnu ofmålt, los och mjå*
lig. Detta glas angreps af diluerad Vitriol-olja ,

blef hvitt och fvållde up famt gelatinerade å«dtc«

ligen fom N:o i,

N:o2j. Vål calcincrad och fedcrmcra med
armt vatten utlakad Ormbunke -afka gåftc fc-

dcrmera ej med fyror: flöt fullkomligcn pa

minuter til grönt glas, fom med upfpadd vitrioU

olja ej gick til gclée^ utan forholt flg vid men«
(trui faturation med oleo tartari p. d» fom N:o zi^

g, 8, Vi4 deflc gclatiner (§,4.och§.7* N:o
I. 3,4. 1 13. i4.if, lé. ip. år vidare fol-

jande at mårka;

ken oleum d, gemcniigcn innehafver

U3
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1:0 Når råtta propörtion af menftruiim emot i

glafet år träffad, börjar det forllnåmde at alt |'

rrier och mer bli tjockt och limaktigt. Glas- <

piilfret fvMler jämvål, och intager cn Itörre rymd.
Mm mafte dårfore da akta (ig, at vidare omrorsi^

det 5 fä framt ej alt fkal iielna i en grumlig eller ^

opak maffiu ja längre Gelatinerne fä fta, at fniå- i'

ningom afuunila, ju mer de ilelna,, rammantorr" '

ka Qch krympa, til defs de IS en CGnfitlence och ^

hårdhet
5 iingefårligen foni Kalkfpat, men fpric- *

ka gemcnligen och åro defsiitJi^i i fig fjelt klyfti- '

g-e och ftore: falla i brottet öcalige och glåntfao- ]

de fom glas eller hornllinra : behälla geiiomikin-.

ligheten> raen blifva iikvål något dunklare vid ^

{ammantorkningen. ^

2:0 Kunna fria:$ ifrån deras uplofnings- medel
genom edulcoration , och det antingen medelft

|

vattens gjutande på den ftelnade mafTan hel, eller '

ock at gelatinerne, da de anno åro fom et tjockt '

lim 5 med diftillerat vatten upfpådas och (onder-
'

klappas famt låmnas ät (åtta fig, hvarefter vattnet i

afhåiles och annat åter i Itålle pågjutes, til defSi

ingen fyr^ dåruti vidare fporjcs. Man kan fcdaai

låta gclatina låtta (ig i glafet, fluteligen afhålla

Vatnet och låta henne torrka: eller ock fkilja

vattnet därifrån genom fil^ papper, då alt hålles uti

fikrum. Det gelatinofe våfendet förlorar dårigc-:

"nom intet tm Umaktighet, och blir icke defs min-

i

dre ha.tdt och fammanhångande, fcdan det tått:

torrka^ dock fynas dc gelatiner, fom i hela ftyc-';

Jken åro edukorerade och fått hårdna, blifva nä- >

got faftare.
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j;o Gelatina C§»7; N":o i.) torrkades i helt

:
ilycke och gar jåmte til fmaken fure efHorefcen-

)• [cer, . formel ige Alun-Criftaller pä defs öfra yta,

: hvilkec åfven tjänar til bevis och ftyrka fot Do-
dor Potts fatts, at en lerjord år grundämnet i A-
lun, och genom vitrification ej förlorar defs egen-
(kap, at med vitriol-fyran åiladkomma detta ialt*

Det år ock händt, at då deffe gelatiner mycket
blöte i kölden nägon tid tått llä ororde, bar, un-
der deras coagiilation, Alun i ftora Criilaller

. dåruti ej allenail ofverft , utan ock midt uti och
. ;pa botten anfkutit. De ofrige gelatinerne gåfvo
. vid torrkningen inga Criftaller, utan allenaft nyfs

i

forenämde efHorefcencer, och deras athallningar

voro fyrligefoiutioner,fom filtrerade, vid afdunit-

ningea åfven (atte i flocculent form et aluminod
i våfende, hvilket formodeligen for det ofverfiodi-

ge acidum ej rått kunnat anfkjuta. Dåruti torde
ock finnas någon inblanning af Kalk, fom gor

j
dem felenitilke. När uplofnings- medlet år for of-

verflodigt, får gelatina ej rått confiftencc, utan

fåttcr fig på bottnen i form af flem, fom fvårligen

vil hårdna, då det genom aHiållning fkiljes från

menftruum, och deliquefccrar fedan i luften til

den del, fom Vitriol-fyran år for ofverflodig

,

hvilket i fynnerhet hånde med Muflelkalk och
Flufs-fpat ää (§.7» N:o 16),

4:0 Medelft tiliåttning af Koppar- kalk uti

en blanning, och calcinerad irårge-Cobold uti en
annan af glas-fatlen (§.7, N:o i.) ficks af den

j.
förre et rodaktigt glas, fom vid uplofningen med

!

vitriol-fyra gaf defs gelatina en Ccladon eller a-
' quamarin fårg , och med den fenare eller Cobol-

U 4 den
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den et blått glas, hvilkets färg af menftruo för-

vandlades, at gelatina blef rolenrod. Når deffe

geléer fedan blefvo eduleorerade, utlakades tia-

Jturerne tillika med uplolnings- medlet 5 lå atj

l^nappaft något fpor daräf blef ofrigt.

fio De eduleorerade och torrkade gelatiner-

ne hafva den fynnerliga egenfkapen , at med ftor

häftighet draga til fig våtfka och i det famma med
en fmäli fpringa fonder ^ hvilket händer med llyc-

kerne dåraf, hvarje gäng någon våtfka kommer
dårtil, fedan de förut fatt torrka, och det til defs

alt til en ån Tand fonderfaliit* At fércKommji,

detti^, år iorfokt, at ftopa dem i folutio falis am-
moniaci fixi. Kalkvatten, olja, famt uti annat fom
tunt lim tjocknadt gelatin-vatten, men utan någon
verkan : enda medlet at betaga dem denne egen-
fkap , år en ganfka fakta upeldning och dårpa föl-

jande flark glodgniog^ vid hvilket de ock nå-

got ionderbriöa , dock de famme mindre, hvilk«,

långCamt och i hela flycken fatt hårdna 5 men de
flycken, (om en gäng varit val genomglödgade,
draga fedan ej vidare våtfkt^ til fig eller brifta f^n^»

der i utan blifva da tammeligen hårde aqh likna

rnycket en naturlig flenart,

6:0 Når gelatinerne ho vål eduleorerade,

röras eller lofas de ej vidare hvarken afvåtfkor,

fyror eller aicalier. Men om de efter glodgnin-

gen ( N:q 5.) i flutit kåril i timas tid for en god

f)uft anbläfas, blifva de til ytan glaferade och
velTa fammaii , utan at rått flyta, morc , i brot-

tet mjolige, flimt en fin brand Kalkften liknan-

de j bafva for Sfrigt dpek ej en kalks egenflca-

per.
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per, i ty dc*hvarkcn bli heta, eller flåeka fig

med vatten , ej eller gåfa med fyror,

v §. 9. Af föregående ron gifvcs anledning til

»^nagra flutfatfer och anmärkningar, hvilka förmo-
das kunna tjena til efterråttelfe och nytta vid Glas-

bruken, (amt dårjemte leda in pä en ny omtanka

;
angående Naturens våg at framaiftra Stenar.

a.) Rönen (§.7. N:o i, 2, 3,4,12,13314,
iy^ i6.) vifa, at glas och med ftark eld famman-
'bakadc blandningar, i hvilka kalk gådt in for na-

! gon vifs och betydande del, af de MineraHflca fy-

i

rorne angripas och lofas, och det fåledcs, at kal-

j
ken tillika med någon del af de tilfattc åmnen U-

. kafom utdrages, eller fegras utur maflan och g|r
med fyran til ct gelatinoft våfendc. Hvarvid i

iynnerhet förekommer fåfom nytt och fållfamt,

{It glafet (§'7* N:o I.) af tvånne hvar for fig eld-

beilindige kroppar i ftarkafte hetta, utan tilfats af

något falt, famnyanfmålt, hvilket i hårdhet, glänts

och fallhet konimeren naturlig genomfkinlig adel
' flen fä nåra, och dårfdfe af Herr Do6tor Pott
kallas konåens Måfterftycke, pä detta fått få plot-

fligcn af defTe fyror uplofes och forftores.

h,) At kalk utur alla 3 naturens Riken, i

detta målet år fig lik och äitadkommcr enahanda
cgenfkap i Glafcr, intygas (§.7^ N:o 16 ochN;o

r,) Emot denne glafets felaktiga cgenfkap ar

tilfats afQyarts eller Kifel det kraftigaile medlet,
ty i den mon , fom mer dåraf gar in i fatfen , blir

glafet beftåndigw emot fyror (§. 7. N:o p,
10, u ).



Od. Nov. Dec.

d. ) At en mårkelig llcillnad år emellan Qyans
famt Hornfiinta och Fekfpat, ehuru de tvånne

filla gifva eld for ftälet åfven fom den forftnåmdcj,

och dårfore raknäs under en och famma clals , å

daga lågga lonen (§. 7. N:o i 3, 14, if, 16). i ty

at Qyartfen ej kunnat bringas i flufs med den til-

fats af Kalk, hvarmed Flintan och Feltfpaten lått

flutit. Därjämte har jag mårkt , at liquor Silicum

af Hornfiinta beredd och praecipiterad med Mi-
neral- fyror, gar til en gelatina af förut nåmde egen-

ikapcr, fom gifvér anledning at tro, det Kalk
ingått i denna llenarten vid defs danande {a).

e. ) At Gås -den gelatinerar med Mineral-fy-

rorne, (§. 4.) år en ny denne arts egenffcap, fom
trålFar in hos de Håfle , dock ej hos alla. i GU-
STAFS - Grufvan vid Gullafsbårgs Kopparverk
i Jemteland bryces en Zeolit, af anfeende fora

Eifenbiute, med ortogonale flralar emot defs yta,

fom gäfer i eldcn^ men ej gar til geléc med fore-

nåmde acidis^

/.) Trapp-Tegel-eller Svartfkjol år god och
låker i bouteille- lats ( §. 7. N:o 20.) och det

^0 framfor utlakad Byk-afica, (§. 7. Nio
21)5 fom måfl: brukas, och ej kan iåtteligen for-

ma bringa med fig i flufs iå ftor del af Kifel-fand,

fom til defs Kalkjords faturation i ct bcftändigt

glas erfordras*

h,) Ormbunke -afkan däremot år i glasfatfer

den måft lått flytande och fåkrafie (§.7. N:o23X

j^ytmdrkning. Uti de Franfke Memoires de T
Academie des Sciences, for ar i727åroaf Herr Du
Fay ätfcillige ron införde, angående med fyror

lofli-
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Jofligk och gelatinerande glas, hvaraf vil flutas,

.ut glas af fårfka tråns afka (cendre de Braiiches

^verdes lechcs) emotftå fyror, hvaremot annan
•och i fynnerhct flottveds-afka fl?:ai gjfva et af fy-

-ror lofligit glas, och det, fom mcnes, airdenor-

ihk, at genom flotningen det medelfalt, iom trä

naturligen innehafvél', flcal \''ara forllordt och ut-

lakat, få at det blifvit til ftorre delen alcalifkt.

:Med all den hogagtmng, fom Herr Du Fay,
iäfom en förnuftig och ärfiren Natur-forfkare for-

-tjänar, hur man fvårt at i detta mal ga in pa hans

nitning. Det fynes fannolikare, at forenåmde
rfe^laknge egenfkap i Hans glas bor tiHkrifvas A-
,fl:ans kalicjord, fom med iyror lofes och gclati-

nerar af den grund , fom näit förut (Lit,g.) år

Kaiäld, eller at fariden 5 om hvilken han ej gjorde

fig någon milstankc, varit Zcolitifk, och dårtil

'^.vällande (§§. 4 & 7. N-o 19% hvilket fenare dock
jckc låtteligen kan förmodas, emedan Han med
./amma fand åfven lager (ig hafva tilverkat godt
'och forfvailigt glas. Detta bellyrkes jämväl at

det gröna och bouteille-glafet (§.7/ N:o 17),
,hvilka vanligen tilvcrkas med afke-tilfats in fub-

'jftantia i deras blanninpar , och dårforc något af

.
vitriol-fyran blifvix lode. Däremot Stockholms
hel och half- Crillall, i hviika ingen Kalkaktig
jord inbringas, ej det mirifta af bcmålte fyra blif-

vit angrcpne. (§.7» N:o 18).

i,) Til Kalkens beredande på det lått, at

den med Mineral-fyrorne må gå til et gelatinoft

^vafende, år nödigt at med någon annan llen-jord-

cllcr forglafande faltart genom fmåkning eller

fammanbakning i ftark eld få förena och faturera
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den, at ingen gåsning med aeidis mera mårkcj^

(§.7. N:oi, 2, ?,4, 11,13,14, if5i<^,i9*2,iX En
lådan torening finner man i Zeoliten af Naturell

gjord, hvilken , ehuru dä den år ren, ej efFervc»

icerar med fyror, likväl kan flatas vara kalkak*

tig for den del dåraf fom gelatinerar, och det af

analogie med nyfsnamde ron §.7. TyatAdelfors
Gas- lien, vid Itedvattens päflaende, vifar häftig

och åter ftraxuphorande efFervefcence(5.4.) fåger

intet annat, ån at den til delarnes yta år fmittad

af et kalk- os, fom utvårtes lodar därvid och for-

modeligen fammanbinder dem i men ej går in i

deras grundblanning. Och hvad angår den
kalkaktiga leran {§.7. N:o f.) få år ej tvifvel,

at den ju gclatinerat, om den blifvit brand, el-

ler fmålt, få at kalken dåruti ej cfFcrvcfcerat med
fyror.

k.) Det ar fannolikt, at Naturen, fom i fina

underjordifka gömmor bar både kalk och vitriol.

fyra, på den våta Criftallifations vågen åfven

tilverkar Zeoliten, hvilken da den år ren, och o-

behindrad får antaga defs fpecifike figur, anftju-

tcr i ladane CrilUUer, fom genom konften af

gås-ftcnfas och (§» 5.) finnas befkrefnc. Men
at denne iåledcs i gelatinos form Griftalliferadc

Gås-ften ej åter kan uplofas af Mineral- fyrome,
år et problem, det jag ånnu få litet vet at utre-

da, fom den frågan: HvarfSre icke allaOås-ftcns

arter med defTa fyror gelatinera? (Lit.

1) De med gelatinerne (§.8.) vidare an-

Hällde forfok, åro gjorde i affigt at utröna, om
til åfventyrs detta torde vara Naturens våg, at

tilverka Fintfteaar;, fom gemcnligen finnas i Krit-
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bSrgen, och hvilka vid någon tilkommen Mine-
ral-lyra af en pä lårdelcs lätt eller genom främ-
mande inblamiing modificerad kalkjord fkulle

kunna förmodas vara framal firade. {Lit. ä.

Kongl. Academiens varde Ledamot, Herr
Archiatern och Riddaren LinnvEus, är den f(5rfle,

fom jag vet vara fallen pä den tankan, at Flin-

I

tan kunde hafva fin uprinnelfe af kalk eller kri-

ta, i anledning af deras famfäid te lagen , hvilken

fats af dcflc forfok fynes fä nog fannolikhct oeh
ilyrka. A t nigot fadant gelatinoft vafende natur-

ligen i jorden finnes, har >nan anledning at tro af
Terra Lemnia, en brun lerart, hvilken i brottet
liknar defi^e gelatiner, och har med dem den ge-
inenfamma cgcn(kapcn,at draga vätflca til fi^,famt

'fedan häftigt och ofta med en liten knali fonder-

fpringa. Defil^ gclatiners glafiga anfeendc i brot-»

tet, fcdan de blifvir edulcorerade, torre och
glödgade (§. 8, f:o): deras beilåndighct i elden,

famt emot fyror och alcalier (§.8. 6:0) vifa nos
likhet med Hornflintan, hvilken i ftark eld , åt-

ven fom deffe, blir opak, mor, hvit bch af Kalk*
artigt anfecnde* Hufvudfkillnaden emellan Horn-*

flintan och deffe kondens tilverkningar be itår

dåruti, at den förre år härdare famt ej drager våt-

Ika til fig eller fondcrfmålar fom gelatinerne, innait

den blivit glödgad (§*8. f:oJ). Mon denna
fkilnad icke mycket torde ankomma på et lång-

fammare och annat torknings-lått j fom Naturen
iaar fig férbehäilit och konften ånnu ej funnit på
at efterapa? Mon kalken i foriåttning med vis-

fa kroppar och i ViiTa proportioner icke torde gif-

va härdare och Fiinclien mera liknande gelatinet?

hvil-
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hvilket fenare jag af mina forfok har någon anled-

ning ac förmoda. Imedlertid åro i defle afiigter

åtfkiliige ron tiUlållde, fom fordra flere är och en

längre tid, ån at deras iitflag nu kunna angifvasj

framdeles for Kongl, Academien fäiipgifva, om ^

därigenom nägot mera ljus i detta mörka och
dolda åmnc kan vinnas.

m.) Som cn fråga, den jag ånnu icke kom-
mit at underfoka och altlå cj eller vet at befvara,

kan upgifvas: Om icke den brände Giplens häfti-

ge (ammanlopande och hårdnande, då den med
vatten upblandas , torde afven ankomma på något
gélatiAotl gluten af famma befkalFenhet , fom det

hår ommålde? Zeoliten liknar til anieende myc-
ket en Gips-ften. Den fiftnåmde bcftår af
Kalk och Vitriol-fyra, hvilka bagge til ct gelée-

aktigt våfendcs formerande årfordras. Det år alt-

lä {^mnol ikt, at fedan genom bränningen nägot
hinderligit blifvit undanrogt , acidum vitrioii,"

fom (lär I en vifs och til åndamälet tjåniig propor-
tion emot kalken, blir ledigt at kunna taga til

lig vätflvan, och fä lä häftig ingång uti kalkjor-

den 5 fom til Gipfens Ikyndfamma coagulation

årfordras.

§. 10. Til (lut af denna handling kan jag ic-

ke undgå at anmäla, huru mig blifvit berättat

,

det (kal en Franlt Auélor, hvars namn jag ej

ens hordt nämnas , i någon tryckt (krift tagit fig

anledning at criticera, hvad Herr Archiatern och
Riddaren Linn^us i defs Skänfka Refii pag, :^6y
och anfordt, om et af mig gjordt Glas,

hvarför lodgas förbehålla mig den åran, at

fom
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1

fom deliqvefcerar och med Viftriol-olja går til

geléc, med hvad meraj idet förenämnde Au-
étov faft fin upmårkfamhet endaft vid Liquor fili-

cum 5 fom Icke for något nytt och obekant bordt
antagas och uptecknas j men cj vid gelacineran-

det med Vitriol-fyran, fom här hånde, då man
tagit gemen bofs-riinta til procefTen (§.9, d). Om
menidgen af- det anförde flallet vore fådan, fom
den här vil fortydas, hade critikcn rum, ty at en
med alcaii ofverfatt Kifel fmåker til glas, fom
drager til (ig fugtighet och flyter per deliqvium

,

!är ju en gammal och alla begynnare i Chymien
kunnig fak, den jag haft ringa heder af at vilja

jUtgifva fafom minupfinning,håUi: for en Man,hvar$
iiiaran allena forflår til defs låford i Naturkunnig-
heten. Mifsforftåndet harrorer dåraf, at Herr
LiNi>T^us icke funnit nédigtat tydeligen och med
allaomftåndigheter bclkrifva delTe foregående ron,

fom jag då redan börjat och til en del for honom
yppat, innan de af mig blifvit vidare utarbetade

och kundgjordc. De åro fedan den tiden efter

min lågenhet och omllåndigheterne fkiftevis

lämnade och återtagne. Om de någonfin kom-
ma den obekante Auéloren tilhanda, täcktes

han fjelf domma, huru vida de aga gcmenfkap
med den bekanta liqvor filicum cUer iäfom nå-

got mindre allmänt bora anfes.
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S'ätt at utfpfa 30fmi enhetes Sommar*
la/s Ho , til föda for 60 (lora och fmå

Bofka^s kreatur ofver vintern^

Jtera år forjhkt,

Ingifvit af

LORNS WOLT. ROTHOP/

Pa HogI, KongL Commerce-Gollegii befall-*

ning, reftejag, åivi7f4, omkring Elfs^ J
borgs Lån på en SGhåferic*underfokning, I

då jag ibland annat, efter mig gifveft iriflruftioii I
af Herr Commerce- Rådet och Riddaren At- I
STROMER , gjorde mig underrättad om Lånets

*

Hushållning, och frågade alleftådes efter kacka
jLandt-^ Hushållare. Lånets Provincial- Schäfer
Herr Sven Klewerstrom utvifte i fynnerhet

,en af defs grannar Lars Andersson i Trånnin*

gen. Närunga Socken och Gåfené Hårad i Wc-
j

itergothland»

Denne bebor et åttondels KronohemiHail

,

föm i Soldation räknas for en fjärdingi därpå
\

feUshåilar han fä, at han med 20 Kogit 30 fmä
\

cnbetes fom marials ho kan ofver vintern framfod^i
p

tf å 20 ftycken ilor bofkap, och 40 ä 60 Getter
\

och Fårj HåJaffcn åro ej ilorre, ån at kunna «

utgSra et Uplands eller Södermanlands tvåbets-*
|f

lals, och 1 val rymmas uti en ördinair Ho kårra,
\

fom drapes af en haft i Weftmanland och Dalar-

na, Da jag år I7f4 ©m hoftsn talte forftagån*

gen
(
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gen med Lars Anderson, var han finnad foda

14 Bofkaps-kreatur ,
}o Far, it Getter och en

Håll, faftån hans forråd af ho ej var mer ån 20 fmä
lafs, Forledit år I7f7, Tom var et af de iåmrc

bo-år, inbärgade han något mer ån 10 fådana lafs.

Detta år ijfS var forberörde Provincial-Schåfer

hos honom d. 23 April, och räknade i hans Ladu-
gård 2.8 ft» fullgoda får af Spanfka flaget, 17 Ih

lamb af famma fort, zS ft. getter med 16 killin-

gar, 16 bofkaps-kreatur och cn häft, alla ganfka

vål framfödda.

I
Lars Andersons Hushålls-grep år detta:"

Tidigt oiti våren och hela fommarcn ofver in pä fe-

na hållen, fä ofta andra fy flor ej hindra, flår och
bårgar han tilhopa alkhanda växter pä Kärr och
Måflar, fom ingen annan vårdar j fåfom Ljung
[a) fom på;Gottland och i Dalarna kallas Gran;
Ängul (k) fom ock kallas Harull, Hardun, Ma-
dun etc. och Kråkris (t Blåbårs-Odon-Ljung-
och Tranbårs- ris «), Pors (e) m. m. Hvad
fom våxcr i Ijoftrander, Hvafs, Ror och Såf alla

flag, famlar han åfven, och allahanda flags lof.

Med fro och knopp af ho och Ljung iäckar och
i^ånjer han kreaturen, ifrån det de åro unga, at

ha detta fträfva fodret. Alt ho (kakas, och fmätt

16 riflas,at tå fröet därifrån. Han trolkar Ljungen
på logen, fåfom fåd, at få fro och knopp dåraf,

^vilka froflag och knopp fedan torrkas och malas

på vatten-qvarn til mjdl , fom tillika med agnar
iros på omnåmde grofva fiags foder och pä halm,
amtgifves alla flags kreatur, fom efterhand åta

X ^ dec

[(a) Erica Vulgaris écTetraliX. (^) Eriophora, (r) Em-
* petrum nigmm. {d) Vacciuia, (^) Alejrica gale.
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det gårna och låmna endaft de grofvafte fljålkar,

hvilka fedan nyttjas til (tro under bofkapen , hvar-

af blir godfeL Det lilla forräd af ordinairt ho
blandas däribland, fä långt det räcker^ Bofkapen
får gå ut och dricka efter vanligheten, om det ej

år alt for elakt vader 5 men defsutan vatnar han
den hvar afton klockan p, ifrån den forfta Decem-
ber til Martii månads flut, hvilket hjälper at tug-
ga och fmälta denna torra födan. Vatnet båres m
i tåhufen at blifva koldflagit, hvilket Lars An-
DERsoN med råtta håller före vara en angelå-

gen fak^

For vid pafs 20 år fedan (kafFade han fig af-

vel af det ftorre Bofkaps-llaget, hvilket han fedan

ftåndigt underhållit 5 fä at han, oaktadt det ma-
gra fodret, har ftorre både kor och oxar, ån nå-

gon af defs grannar: i anfeende hvar til, hans Bo-
ftap ock altid vid forlålgningen vårderas högre.

Han var den forfta Bonde i orten, fom (kaffade fig

cn god afvels-bagge , til det förra grofva Fåra-fla-

gets förbättrande, hvarmed fä lyckats, at feder-

mera 84 fullgoda Afvels-baggar och 30 fullgoda

Tackor blifvit ifrån hans lilla gård til nåftgrånlan-

de focknar utfpridde.

Den mannifka, fom år kråfligt upfodd, tvi-

nar och dor bärt, når goda dagar uphoraj men
Dalkarlen mår val af barkbröd och hafrekaka.

Sä kan det ock vara med bofkapen.

Man kunde tanka, at omnåmdc Lars An-
derson bebor en fådesbordig gård och at han af

början varit rik , emedan han vågat fådant forlokj

men tvirt om: Han var en fattig drång och gifte
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fig med cn fattig piga, fom bagge ingen ting årft

eller forvårft. Hemmanet har han uptagit ur ödes-

mål > låmrc Hemman kan knapt upcånkas, ån

detta varit: jordmonen var mager fandmylla: Åkern
full med ften och ej djupare, ån at åker-redfka-

pcn under kårningen, jämt (lapade på fafta iten-

hållen. Lars Anderson har fokt förbättra alt-

famman: lofa ftenar har han brutit up ur åkern

och lagt i Itora högar, godt ången och på många
fått förbättrat : vid en Ijo nedan ior åkern updra*

git en lång ftenmur, at ej fjon och regn måtte fkolja

bärt jorden af åkern; han körer årligen hem jord

ifrån fkogsbackarna och fyller pä åker och äng,

at gora åkerjorden djupare och ången gråsbårandc,

dar forr ingen gråsvall varit, utan bara ftcn-6r: et

exempel, fom lårer vara rart i Sverige. Godfeln

förökar han pä många lått, men i fynnerhet ge-

nom ftro under bofkapen. Alt hvad bofkapen ej

åter up af det grofva Codret, allehanda affkråde

ur Humle-och Kål-gård, Linfkåfvor, fom ofver-

blifva efter Linbråkmng, gammal takhalm. Ljung
och en myckenhet fönderhackad Mås-torf, m^m.
alt fådant lågges under bofkapen i båfen til half

alns högd och utfkltas hvarannan vecka, dä flrax

nytt fylles i dels ftålle: pä fårhus-gålfvet utbredes

da och dä famma flags ftro : hackat granris kallas

hvarannan dag på fåhus-gålfvet^ Genom fådan

hushållning har Lars Anderson upodladt fä det-

ta magra odehemman, at han nu dår mår val.

Genom rothuggning
, dikning och rödjande har

han upodlat åtlkilliga fumpiga platfer af kårr och
nioras, fä at han därmed ökat fit höfang ifrån 10 •

å 1 2 til 50 lafs» Ja^ han har i deffa fifta årens all-

männa foderbri it, varit i ftänd, at hjelpa fina gran-

X z nar
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nar med foder, hvilka likväl vid fina hemman åga

llorre formoner och mera tilgång pä hoj men ej

åro få gode hushållare.

Man bor ock mårka, at han häller det for ct

ftort fel af en bonde, at Ikota annat ån åker, ång
ochbofkapjhvarforehanej idkat något flags handt-

vcrk 5 mer ån de forfta åren , dä hans hemman
gaf ingen fåd , då nödgades han förfärdiga Lagg-
kåril, at fåija och dårfore fkafFa fig fåd til brod.

För en månad fedan reflc jag til hans långt

up i fkogen belägna gård , och blef fä vål af ho-

nom fjelf, fom af defs grannar ofvertygad om alt

detta, fom jag tilférenc ej velat tro, och håller

for ingen vanhcdcr, fåfom Oeconomiae Docens, at

hårefter oftare befoka honom ©ch låra något af

hans hushållning.

Om han med nå^on heder och belöning up-
niuntrades, fkuUe många andra fåkert efterfölja

bans exempel, och vore onfkeligt, at hvar foc-

ken ågde en få god hushållare, hos hvilken hvar
drång och piga kunde gå i llra et par månader
heller et år innan de trådde i gifte. Jag tror,atflit,

fparfamhet och god hushållning därigenom fkuli*

tiivåxa.

At med mycket hS kunna framftSda någon
bofkap, tyckes vara ingen konfts men at vål un-
derhålla mycken bofkap med litet foder , dåruti
tror jag bcllår råtta konflcn af Bofkaps - fkötfeln.

Om vi i värt land kunde framföda dubbelt få myc-
ken bofkap, fom nu fker, vore vårt land många
milioner mer våfdt.

Me-
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Meteorologtjka OhfervaUoner , gjorde på
en Re/a til Sphs-hårgen

^

Af

ANTON ROLANDSON MARTIN,

Ibland dc anmärkningar jag denne fommar haft

tilfålle at gora, under den refa inemot Nord-
Polen 5 hvilkén jag förrättat medelft Grofs-

handlarens i Gotheborg Herr Peter Samuel-
son Bagges benägna tilftand och fria underhåll,

famt pä Kongl. Vetenlkaps Acadcmiens befallning

och koftnad, på et af bemåltc Herr Bagges til

Hval-fifkc utgångna fkepp: har jag nu den årapat
til /cn början framgifva de Meteorologifka.

Jag vet ej, om någon tilforenc med riktig

Thcrmometer fukt utröna Climatets belkafFenhet,

fa långt Norr. Min Thermometer blef for afre-

fan iFran Gotheborg, nogajuftcrad afHerrBAUER
efter en af fiamledne Direfteuren Ekström för-

färdigad, pahvilken o utmärker frys- punéten, och
100 kok-pun£ten^ Han hängde altid ute i fria

luften, dock i fkugge. For hvar dag år antekjiad

ungefärliga Pol-hogden , under hvilken Fartyget
dä var. Utrefan fkedde den 17 Aprils hemkc>in<-

flen den 24 Julii.

X ?
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Pag. Pol h5 gcl» Tliermom. h6gd. Vind. Vådcrlek

0 Morgon» Middag. Natt,

April

17 f7i +7 H-io ONO klart»

18 9 10 GNO mulit.

IP ni 7 10 — OSO råen

20 9 12 lungt. ilromoln.

21 60 8 II +8 ONO fl romoln.

ZZ 10 13 1

1

OSO Ilromoln.

^9 ] I 13 TO ssw Toknigt.

24 öfl 8 8 8 SWi Toknigt.

2f 67 8 N flromoln.

z<5 «S7

67h

2 2 NW ftromoln»

27 © N fno.

z8 67i 0 4 4 SSW fn6«.

29 68 z 0 0 NNW ino-yr.

30 u N ren
Ino- Ikurar.,

Maj.
I (S7i 2 4 NNW fno- (kurar»

z 69 2, 4 sso Ilromoln.

3 70J 4 2 sso hagel-flvur.

4 7^ 3 3 3 sso fno-flagg.

f 73J
73i

2 NO Dimba^— w Ilromoln.

7r
7<5i

77i
78é

2 4 sw fno. klart.

:i

—

wsw fno.

P 2 sw tökn. fno^

10 + 3
--3 --3 w likaledes.

1

1

783 ~7 NW mulit, fno.

iz 77
77^-

4-3 —

2

—2 w fno.

13 4-2 —8 ONO mulit, fno.

14 78i
784
781

4-2 0 oiladig kram fno.

0 0 -20 NO flromoln.

— 15 — 10 -8 ONO klart.

Da-
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Maj
»7
18

IP
2.0

II

zz

26
i?

28
ap

,30

51

JUH.
I

2

'i

4
f
6

7
8

P
10
II

12

13

14

IS

Pol-h<§gd. Thermom.

o Morgon. Middag.

78i
7P

79i

78J
781
781

78
77i

78

781
78i
784
78i
19

78

781
78i
77i

77i

-i

— iz
— 10

—

r

—3
—

f

—4
—3
—

f

—f
—

r

—3
—

z

—

2

—

2

—

r

— 2,

o

—4
o

-?
—

?

—4

—Il

h5gd.

•-3

—8
-10

f
+z —
— o

5

f
7
3

Vind. Väderlek,

—

2

—z

—z

— —6

4-2,

— I

—3
—3
—

2

-4

sso
w
NW
NNO
NO
NO
NNO
W
NO
N
NNW
N
NNW
NNO
NNW

NNW
Oftlig

Oftlig

lungt

oaiig
©fiiig

ONO
NO
NNW
NW
NO
W,NO
NO
NO
NO

tjockt, fno.

llromoln.

klart,

mulit, fnl,

Itromoln.

llromoln.

ftromoln.

llrorrioln.

mulit, fno.

mulet^

mulet,

ftromoln^

ftromoln,

mulet,

klart*

Dimba.
mulet.

Toknigt.
mulit.

Tokn. fno.

mulet.

Tokn.
Toknigt*
Toknigt.
likaledes,

likal.

likaledes

Toknigt.
mulit.

ftromoln.

Da-
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Dag. PoI^h(5g^. Thermom. hSgci. Vind. Viderlck.
Grad, Morgon, Middag. Natt.

Jun.
I 0 f NO itromoln.
I 7 0 lungt Itromoln.
lo TT rw tok nig t, .

IP z 4 4 lungt Ino-flafk.

20 3 IN C> Ino.
Z. 1

^3 3 4 4
X1 117"
IN W litet Ino.

zz
^S'

—

z

T TT*w itromoln.

^3 —2 "
"KT T TT 7

Ino.

— 1 z -4-z
0 c T T Tssw fno-llafk.

7Q nr ^ so AL l UlJJUlll^

2(5 € f lun^t klart.

27 4 f so klart*

28 80 8 8 8 w klart
2P 8 8 so klart.

30 7Pi 4 2 so DO
Tilljul.

I 79ä- IN fno^ilagg;

2 iN W mulet.

771: f rv0 mulcc.

4 5 f
Xl WTJN vV mulet.

f
_ _ I

7^T f f 7
X7 /"NNNO dugg-ragn

0 74 3 JN 0 ragn,

rågn.7 73Ä 4 4 7 JNU
00 7^

70^
f 4 IN0 mulet.

P f iNO mulet«.
T n U U ^

<* NO mulet»
ir 8 8 ONO mulet»
12

6?

10 OSO mulet.
I? 1

2

14 0 ilromolH.

14 6a 10 11 SSO Dimboet»
i3 W,SSO ilromoln.

Da-
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Dsg. PoI-h6gd. Thermom. hogd. Vind, Väderlek,

Grad, Morgon. Middag. Natt.

Jul
16 60^ — 13 — ONO mulet.

17 fp ^ 15 — NO dugg-rågn
Ig — K — SO flromoln.

ip 58 — 18 — SO dugg.raga
20 5-81- — 17 — N mulet.

Äi 57 — ^7 — ^ ttromoln.

zz — — 17 ~ SO Itromoln.

2,3 — — 17 — SO klart.

24 — — 18 — WSW klart.

Anmärkningar.

Morgon-obfervationcrnc åro gjorde vid pafs

I

kl. 6. Natt- ©bfervationerne kl. 12; ibland förr,

ibland fenare. Då jag ej var uppe lä fent pä nat-

ten, blefvo inga natt-obfervationer gjorde.

Når framfor den obferverade Thermometer-
hogden ftår— , ftod han under frys-punä:en 5 men
4- eller ock intet tecken, då han ftod ofver frys-

kallt.

Stomoln kallar jag, då det år ftundom klart

ock ftundom mulet, v inden var ofta föränderliga

men jag har anfört den, fom varat långfta delen

af dagen* Vi hade ftorm d. ock 25 April, 12, 17
och 22 Majijfamt den 14 och 24 Junii. 1 fynnerhec

Utftodo vi en forlkråklig ftorm d, 17 Maji^hvaruti
ji {kepp afdem fom lågo omkring ofs på Hval-
fiflcc, forgingos och fonderkrolTades af ifcn, El-
jeft år vinden uppe i de Nordifke hafvcn ganfka

oftadig : den ena ftunden blåfer gråfeligen ^ den
andra år hel ftilk lugnet. Når det varit lungc

,

X 5- bor-
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börjar altid Nordan forft blåfa, och pa en dag
kan vinden gå hela Compaffen omkring. Våftan-

vådret hålles dar for det häfta och varmaflc: det

forfkingrar ock måft ifen. Det forer gemcnligen
töcken, dimba och rimfroft med fig, dock iä-, at

folcn fkiner blek igenom dimban«

Den f Maji, på 7?^ grad, Pol-hogd, bör-

jade vi fe fölen hela nätterna. Den 21 lunii togo
vi eld med Solglas af fölen, juft midnats-tiden.

Solen ftod då ungefärligen 1 1 grader hog ofver

Norra horizonten. Icke defto mindre var det

hela Maji och til flutet af Junii månad ganfka

Icallt. Den ftorfta värma vi hade under hela den
tiden vi viftades emellan j6 och 80 graders Pol-
hogd , var d. 28 och zg Junii, då Thermomctern
likväl ej handt högre än til 8 grader ofver frys-

punélen. Däremot hade vi näftan dageligen kallt.

I fynnerhet var d. 16 Maji om morgonen en bit-

rcr kold, lä at Thermometern var, kl. 12 om
natten, zo grader under frys-punften : om morgo-
nen kl. ftod han pä ij- under. Hafvet fros dsi

til, lä at vi, oaktadt alla fegels biiättande, få

når frufet faft. Det hände annars icke på hela

reHin , at Hafvet fros; men hafs-vatnet i tunnor

och kåril kunde fryfa, dä Thermometern ftod i luf-

ten 4 a f grader under fry^-punéten.

I dé kallafte dagarne plågades en ftor del af

befattningen med fvär hufvud-värk,fom hos fom-
lige brot fig ut til näsblod. Den 6 Julii varan
iå mycket is vid ftranderne af Spitsbärgen, at vi

ej kunde komma i någon hamn.

Jag gjorde ock forfok at utröna Hafs-vatnets

varma, d, 4 Julii om middagen, under 76^ grads

Pol-
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Pol hogd, Thermometern fånktcs-på 8 famnars

djup i en bytta n>ed fand, dar den ftod lo minu-
ter , och fans, dä han iipdrogs, flå 3 grader ofver

frys- pil n6ten. Förut flod han i fria luften, 2 gra-

der högre. Annnars gjordes famma forfok oha i

nyfs optagit hafs-vatten, fåfom den ii Junii, d.

3 Julii etc. och aitid var vatnet vid pafs 2 grader

varmt.

Sä långe vi viftades vid Spitsbårgen och in-

om circulum Ardicum, rågnade ingen gång, u-

tan det vankade allenaft fno och hageU Emellan

7P och 80 grad. var jag i land på några Spitsbårgens

holmar, fom lågo par mil frän fafta landet : der

fkedde d, i Julii, allenaft på några timar. Hår
varda forft våren: Snon fmålteoch var djup, fä

ät man fank ned til knå-vecken : ftrånderna voro

cndaft frie ifrån is, och några grås- kullar fyntes,

dar en otalig fkock af Änder (anas raoUiffima)

,
nyfs lagt fig at utkläcka fina agg : det är utaf

' dem , fom man får de koftelige Eider-dunen. Jag
tog några Jord-torfvor därifrån, fom beftodo af

måffa blandad med några Fjäll-orter : låfom Saxi-

fråga oppofitifolia, och Saxifraga Cefpitofa aldra-

mäft, åfven Coclearia grcenlandica och några

ftrån af gräs- arter. Ingen hade blomma, utan

endaft blad. Intet träd fyntes mer, än gamla af-

brutne och upkaftade ftäckar pä ftränderne. Alla

defte kullar och bårg beftodo af en SchilFer-art,

fom ftod på kant. 1 fomlige Schiffer-bärg kun-
• de man trampa (åfom i en los lera. Emellan bär-

gen vid ftrånderna växte Fucus Veficulofus. Pä
llränderna var ymnigt upkaftadt af Ulva iatiffima.

Vi råkade tvänne gångor, at faftna emellan

Is-ftyckcn, med hvilka vi drefvo inneflutne några

da-
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dagar hvardera gängen, och made dels arbeta ofs

ut, dels vänta, til defs ifen af vådrec {kingrades

och opnade fig. Denne flott-ifen år af trehanda

belkafFenhet, fom noga blir fkild afSjöfolket. De
kalla is-fålt, då ifen ligger faft och jåmn, ofta

ofver et par mil. Is-fchotfen kallas tjocka is-ftyc-

ken, fom komma flytande ftorre och mindre, fä at

fkeppcn kunna haka fig faft i dem och ligga

läfom for ankar. Den 4 Junii måttes en fådan is«

fchots och fats vara 14 fot tjock, hvaraf z fot var
fno fom lag dårpå, och gick fram ofver vatten-

brynet. De mena^ at denna tjocka is kommer dels

från Polen, dels ofter ifrån, fåfom från Nova Zemla

Flaarden kallas den tredje flags is, fom år

tunn, och kanfke ofta frufen pä en eller par nät-

ter. Den 4 Junii kommo vi til en lådan flaard, det

endafte is-fåldt vi ånnu fedt pä refan : det var If-

ven en mil, dårpå andra is-ftycken hår och dar af

Itormen blifvit upftapladc» Denne flaard var knapc

I fot tjock.

Det kan val hånda, at hår ej alla fomrar år il

kallt och ohyggligt våder. De fom varit hår flera

år pä filte, berättade, at det ofta varit blidare.

Eljefl: fer luften hår merendels grå, vinter-

aktig och toknig ut, jåmvål når det Ikal vara

fom vackraft. Molnen åro ej hängande tåte och
morke fom annorftådes, utan beflä af låga, fting-

rade gråaktige dimbor. Sä fnart Sjöfolket fe rik-

tiga vanliga moln, veta de, at de kommit utur

Grönlands Climatet.

Fot det ftåndiga dagsljufet kunde jag val ej

fe några NorrCken , men biet likväl ofta varfe nå-
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got,fom, kan hända, har med Norrften någon ge-

menficap. Når himlen var fuUkomligen klar, hän-

de ofta, at fina dunder, fom ftodo ganfka högt,

tyktes likafom af fölen updragnc i paraUcla ränder

eller Cölonner, fom ibland vände fpitfarne til, i-

bland från fölen. Stundom ftodo de fom pyrami-

der ut ifrån et moln, fom beilod af lika fädana

iina dunfter. Sådane perpendiculairt ifrån andm
moln upftigande ftrimor fyntes pä den blå him-

inelen d, ip Maj i kl. 6 om aftonen. Somlige fågo

ut fom rok och i atfkilligc bogningar och ringar:

fomlige fomenqvaft. De fyntcs ftä ftilla och högt,

ty andre moln Itruko under dem» Äfvcn dylikt

cbfervcrades d, 2 Junii, då vi lago emellan 79 och
80 gr. Pol-hogd for Spitsbårgen : då liknade det

rjåilan aldeles ct Norriken, men rörde fig- icke.

Den a6, 27, och 28 Junii, fom voro helt klara

dagar ,
fyntes fådant Ikcn i luften heiadagarnc,

men måft emot qvållarne,

Våder-folar fyntes ganlka ofta, och det fom
'rnårkeligt var, med rågn-båge-fårgor, ehuru det

cj råghade utan fnogade : de bågar , fom vande

fig nårmaft til fölen, voro måft illuminerade af lå-

dane fårgor. Ja, ftundom dä fölen (ken pä en liten

molnflåck, fom flod et (tycke ifrån hanne, bro-

tos ftrålarne , fä at de hade anfeende af vå-
V der-fol med rågn-båge-fårgor.

FÖR™



FöRTEKNING
Pa dc Ron, fom åro införde i detta Qyartalets

I* É ^ ortfattning af Hiftorlen^ omGeographifké^

Eleärifka Ron och Fårfgk^ om den Ekärifka
Laddningens och fidtens äfiadkommande vid

flera kroppar än Glas och Porcellain
\

ingifne

af JpBAN Carl WiLCKE - - zfo

5. Ron och Forfok^ med Mineralifke Geiatwer

och uploflige glas , i anledning af en Råd
Gås- flens- art från Ädelfors Grufvor ^ af
Anton v. Swab. - - 282,

4» Sått at utfpfa %o fmå enhetes Sommarlafs
Ho^ til föda for 60 flora och fmå Bofkaps
kreatur^ flera år förfokt^ ingifvit af IuQ-^ns

WOLT. RoTHOF - - J02

5 . Meteorologifka Ohfervaiioner gjorde på en Re^

fa til Spitsbårgeny Anton Roland -

Handlingar.

af Pehr Wargen-
23P

SON Martin 307



REGISTER,
Pa de Ron och Ämnen, hvar om något finnes

afhandlat uti denne XIX Volumen.

fi flelfe^ huru .den Naturligen tilgår och huiu foftcr

komina i ovanligt lage, Ig3-i9'2.

Alger ^ Chmatets beikaffenhet dårftådes , ii.

Anat«mie'. om fodflo delarna, atlellc och fofter, 182-192.

Om de delar, fom bidraga til Urinens uttömning utur

bläfan , 225 230.

Aftronomie \ Månens Parallaxis bellåmd, 71-90. Sått ac

finna Geographifka Longituden til Lands och Sjöfs,

167-178, 242-247. Manens Thcorie, hvarföre den få

flitigt uparbctas och om defs nytta, 75, 172, 243. Ma-
nens Sarus, 243. Förmorkeifers nytta; 171, 172.

Barometrars mifsvifning , af Qvickfilfrets olika expanfioii
"

i köld och varma, 42.

Bargens ftråckning och belkaffenhet i Laihela, 116.

Bärgierk ^ Hammar-hyggnad
^
Kol^milor^ Skogar,

Bläivdärens förhållande och vårkan i Laihela , 1 23 - 1 27,
BoJkaps-{]\x]iz\ Finland, rön om defs orfaker, förhållan-

de och botemedel, 47- 60. Stark torrka, rutit vatten,

ikåmt foder, Hank af as m. m. förorfaka Bolkaps Ijuk-
" domar, 88, 89 137. Flus-Curer för Bolkap, 5*4 »60.

Bofkapsfkötflen i Laihela, 15-7. Sått at utfodra mycken
Bofkap med litet hö, ,^03.

Botanique: tvånne örter, Löfiingia och Minuartia bc-
ikrifvas i^. Se Trdd

Brddefagnmg ^ lönar lig båttre, ån Tjårubrånncrier , i6r.
Byggnad vid hammarverken, åtikillige förbättringar dår-

' vid, 20-28. Se Tak.

Chirurgie: Rötfär, fkäbb , Rofen och fiere utvårtes Ijuk-

domar botas genom Blod - Iglens nyttjande i rtåliet för
Koppning , 102 - 107. Månniiko - ben , tånder och här,

fundne i Kröfet hos en ung flicka, med anmärkningar
• dåröfver, 178^-192. Orfai:erne til en fvär Reteniio U-

rinae,med Chirurgifka anmärkningar, 216-231. S^ fofter,

Vhymie ; Rön om Mineralilka Gelatiner, Solubla-glas

,

Kalk, Gips, Liqvgr Silicum, Vitrigl-Syra, m, m. 285'-3*)u



Regijler.

CUmat: det Svenlkas jåmförelfe i anfeende til kold och
Värma , med Glimaterne i Frankrike , vid Alger och
Pondichery, 3- 14. Climatct i Laihela, i anfeende til

köld och vårma, bläft, Nederbörd m. m, 122. Cli-

matet vid Spitsbårgen j 1 1 - 3 1 f.

Dagsverkens y kråt 1 Laihela, 140, i6r.

Ekar ; huru man kan fä båfta gagn af bäde trådet och bar-

ken, 68. Se Trdd
^
Shgar.

EUärkitet: upvåkt genom varma eller gnidning pä glafet*

rubbar Magnet-nälars dire£tion, 163. Rön, fom vifa

at Elfeärilk laddning kan älladkommas med Svafvel,
Lack, luft &c. fä vål fom med glas och Porcellaine, 250-
282. Eleäricitens (tyrka ankommer pä Kulans , Con-

. duéteurens och andra vårktygs beöcaffenhet, hvarvid nå-

gra Eleåricitetens lagar förklaras och nya uptåckas,

2^:4, 270. Turmalins eleårilka Natur , 281.

lijk-t prof pä Gäddors häftiga tilvåxt , 64,

F&ik- fiummern i Laihela , med orfakerna til defs af-och

tiltagande, 129-133. huru mänga närande och tåran-

de, 133. huru mycken äker, ang, mark, belöper fig

. pä livar månnilka at {köta, 134. Anledning at fatta

rått Politifkt och Oeconomilkt värde pä månnilkor, 146,

147. Se Laihela^ Oeconömie.

fojier'^ defs naturliga och onaturliga lägen
, 185 - 190.

Om et fofter kan födas, fjelf- drågtigt med et annat fo-

fter? om Sammanväxte Tvillingar m. m, 188- 192.

Franjka Giimatets, vintrars och Somrars jåmförelfe med
de Svenlkas, 9-11.

Vara -Jkhtflens hinder , 1 58. Se Bojkap^

Ceogräphie : Laihela Sockens Naturliga låge och Politi-

Ika indelning, 109- 122. om alla bekanta fått at finna
/" Geographilka Longituden , 167-178, 239-250. nöd-

vändigheten at utröna Sjö-Kufters, öars och hamnars
Geographilka låge, hvartil (kickelige Styrmän borde

upmuntras , 247-25-9.

Gifttga djurs bett förorfaka underliga Sjukdomar, ^$
^

Clas^ fomangripas af Syror, 185". rön fomgifva anledning

til Glas-tilverkningarnas förbättring, 286-297.
Hammarbyggnaders förbättring genom helgutna iyftarmars

faftande utan på hjulftockarna, famt om Bläshjus-kam-

bar och Stångjärns hamrar af tackjärn 19-29,



Regijter<

Handel*^ Almogens och Stadernas i Öfterbotteii) i6i,

Ighr-^ anmårkiiingar om dem, kånneteken pä de råtta, hu-
ru de båft fångas, med mera, Se M€dfcine\
Chirurgie,

tnftrumenter \
Hadleys Reflexions Oäant, defs ftora nyt*

tä i Navigation, 169, 244.

///^^e^^ö/.
- rakningar , 194- 20u

/i, i hafvet och vid ftranderna af Spitsbårgen midt i Som*
.
maren 3i3,3H-

KamrAarverkety nyttiga anledningar til defs förbittring,

ny Skattläggnings method föreflagen^ m. m. 144-153,
Kol - miiof ; 'hvfld därvid bor aktas ^ at måfta och båiia

; Kol med mijiftafkogsödning mä ärhällas, famt huruvida
Lågg-milor åro båttre ån res- miior, 202 -aiy.

Laihela Socken: defs belägenhet, vidd^ jordmon ^ he-^

man -och mantal^ upodlade och ånnu oupodlade mark^
fkogar 4 Climat m. m. 109- 128. Defs invånares

myckenhet, til våxt och hvad til befoikning^ir horer, 128-^

137. Inrättningar, hushållning, 138, i6i. Soknens
Politifka värde, 147. Huru mauga nya hcmän der kun^
de liptagas och huru mänga månnifkor föda fig? 1 12-155-,

Lmdthushållmng ^ Se Åker Ang
^
Bojkap ^Skog

^
Hafidel^

Oecommie^ MaJJar, Landtmannens liiänga tirgif:er,

ochbcfvår^ 145', 146. Prof af en ilark Landthushäl^
lare i Veflergöthland 903-306.

Magnet ''Vi'i\2iti mifsvifnihg, dä Glafct ofvér dofan af Sol.
fken elkr gnidning blir varmt, 163. Genom Magnet-
nålens öblerverade Declination . kan århällas iiägon
råttelfe om Lougituden pa Sjön, 176.

Mathematique : Tileoremer integrerade
j 194- 201* Sö

AftYonomié.

MedHine \ Dalis- fjukan eller Tarantifmus befkrifves til

, defs Symptoitier^ orfäker ocli botemedel: härrörer ej,

fäfom förmeries , af Tarantléns fting , iitäil är eri ilags
'•

liijåltfjuka, 29-39. Catharral feber förorfakad af hä-

ftig förändring i Väderleken^ 41. En Eofkäps ^fjuka

^

fom jämväl fmittat iftännilkor, famt til fymptomer lik-

nat den bekanta Påften, kallad Sudor anglicanus
^

5-2.

53- Anatomie ^ ChhurgtQ,
Msteorologifi.a Obfervatioiiers iiytta at vifa Clitiiäters fkil-

jaktighet^ 2*14* Meteorol Obf. i Laihela, med än-

Y inärk"



Regijier.

märkningar. 1^2- 127. I Upfäla, 2,31. Uti Ishsifvet

och vid Spitsbårgen, 307. Et Skydrag med Orc^n och
Hagrågn, 39.

Mifferaiogie : Bårg och Stcnarter i t^aihela,! 16-137. Tur-
malin , en Ceilonifk Stenart , defs märkvårdiga Elc(ilri^

fka natur, 281. En röd (aås-ftens art, fom finnes i Ä-
delfors gullgrofvor befkrifven och en myckenhet r6n
därmed anftåldte, famt med flera mineralifka kroppar,
fåfom kalk, gips 202-302. Anledningar at fårkl^ra

Lithogenefien 97 - 3^0.
Mafu/ue curerar Dans-fjukan, 30.

Myrftacå-h^^ nyttig at dricka för Bofkap, 5-4.

MaJJar , huru de kunna upodlas , 67. MatTar i Laihela, 118.

Oeconomie: om förhållandet imellan upodlad och oupod-^

lad mark i Laihela; imellan jorden och folket ; huru
många nya heman dar kundeanlåggas; huru mänga itiåii-.

nifkior dar kunde föda fig : anledningar at rått vårdera

Land och Folk, m. m. 111-1^3. Hemansklyfningens
nytta och hinder, 141» Se Folk^ Kammarverk^ Landt^
hmhäifllmng,

Phyficfue^ Se EleBricttet ^ Climat ^ MeoroL Qyickfilfver^

Poiitijka inråttningar pä lai)det , fäfoiTi Barii-Scholor
^

Fattighus, Magaziner, vågar, Segel -leder, byordnin-?

gar, 138 - 144. Prof af Politifk Arithmetiea, i 11 -160..

Se Folk. Oecomie.
pQndichery ^ defs Glimat och ftåndiga hetta, 8-12.

Qyick' fiifver ; Ron om defs cxpanfion af varma
, 42.

Rägn^ huru ofta och i hvilka månader famt för hvad bläs^

vader det måft rågnar i Laihela, 125.

Rag^ förbyter Hg ej til Svingei, eller tvärtom / öy,

.S/^i^ö77?^r gångbare i Laihela, 1 37. Se Medicine^ Chlrurgh,
Skauläggnings 'ViitXk^Q.di ^ den naturligare och billlgaile,

famt för det allmånna nyttigare, 148-153.
Skogar'^ deras befparing gehom Tackjärns nyttjande til

iyfiannai och annat, i 'ftaUet för (Iprverks-tråd vid ham-^

mar- verken, 19, AnleQuing til fufu-flcogarnas föråd^

ling, famt huruvida år nyttigt eller ej, at {kogar ut-

gallras och qviftas , 94. Skogarne i Laihela och huru
rwycket Skog et heman behöfver, 1 20-1 22. Skogarnas be-

fparing. gecioin för figtigare kol ning, 202-215. Se /^'i



Regtfter.

Sfttshargen^ Luftens beflcaffenhet dar i Maj och Junii må-
nader, 308-^314. Andre meteora dar obferveradf,

31^, Stenar och örter dar fundne, 313.

Styrmans - konft : defs fvarigheter, 169, 247-2^0. Satt

9it taga Polhögden til Sjåfs, lög. Loggens opälitelighet

for longituden 170. Andre fatt at finna Longituden,

I 71 - 178. 239 • 247. Se Magnet ^Ur^ Tidy Inflrumenter,

Tak^ af jårn^bleck, huru de böra anftrykas och conferve^

ras, 66. Bråde-tak, huru de blifva varaktigaft, 94.
'

Jaranto^ en Stad i Italien, Invänarenas lefnadsfått, 35»
Tarantlar, et flags Spindlar, fom finnas däromkring
fkyllas orått at vara orfaken til en fjukdom, kailaa

Tarantifmus, 29-39.
jT/W, fåttet at på Sjön utröna råtta timan pä dag och

natt, 244.
<7j<iÄ?/?^-Å;ö»i-(ladgans fkadeliga yårkan, 140.

7jdru'.brdMneriet^ i Ölkrbotten, öder Skog och lönar

fig illa, 161.

T>'4g^rds'Jk6tfyl; Rön, huru mycket och ofta Krydd-»

flngar böra vattnas i torra Somrar, 60-63.
Trd; huru det kan göras varaktigare at (lä emot röta och

malk, 60. Huru ytan pä växande träd efterhand för-

vandlar fig til kärna, om orfakerna dårtil
, jämte ny

förklaring öfver Saf- ringarna, och huru Skogar bör^
' anfas, at träden rnä blifya kärnfulla, 91-96.
L/r , kunde lättaft vifa Longituden til Sjös, 173. Sjö^
„Ur, af ny och konft-rik conftruiflion

, 240.
Jlkerbruket i Laihela

,
15-4. Utfädet bör vara rent föf

Svingel och andra ogräs-frön, 65"» Prof af en förtr^f-

,
felig Aker-man, 302-306.

^»^^r;jf/W, anmärkningar därom, i^-g, 303, 304.

FÖRTEKNING,
Pa de Auftorer, fom ingifvit något Ron til detts^

årets Handlingar;

BARKMAN, Rön, fom förlägger Svingels för-

menta förvandling til Räg - ^ 6f
Berg ; om Järn-blecks -Taks anftrykning • ^ 66

' Y z Fer-



Ferner; Meteofol. ObC fot år 175-6 * 231
GissLER ; om Blod-Iglar och deras bruk 1 Medie. 96
GuM^ELius; omen vaiilkapelig Hand - - 164
HAARTMAJi; om en Boikaps-fjuka, i Finland * 47
HäRLEMAN; om MoiTars upodling - - .67
Iggberg ; om Gäddors hailiga tilvåxt ^ - 63
KåHLER ; om Tarantifmus eiler Dans-fjukan. ^^9

Lecke; om Qvickfilfrets ändring til rymden i vår-

ma och köld " " * ^ 41
- - Om Kryddgårdars vattning * 60
LiNNvEUs; tvsfnne nya Orter, LoeflingiäodhMinuartia 15*

Mallet ; Theoreoier at integrera - - 194
Martin AnI-on; MeteoroL Obf. vid Spitsbårgen 307
Martin Roland; om en mårkelig Retentio Urinas 216
NöRBENSCHÖLD ; oiTi kårna och Yta i Tall och Furu 90
Palmstjerna ; om Kolmilors båfta flålining 202
RiNivtAN

;
förbättringar vid Hammarbyggnader ^ 19

Rothqff; om Foders befparing ochBo&aus-fkotfel 302
Runeberö, Befkrifning éfver Laihela Socken - 108
ScHOTZER, om Manni&o- ben och tänder, fund*
ne pä ovanligt ftälle i buken hos en. jungfru - 178

SwAB, Anton; om Mineralifka Gelatiner och up«
lofliga Glas ^ - ^ * - 28;^

Wargentin; om Svenlica Glimatet i

- - Om Manens ParaUaxis - *

Om Geographifta Longituden " - 167 - ^ 239
Wikström om Solvårmans influence pä Magnetnålar 1 63
Wilcke ; Rån vid Eiedbiciteten *

• - - ö^o

Rattelfer i andra ^järtalet i

Pag. 108, lin. 17. och pä flera ftållenj (lår St jervald, lås

Stiervald. p. 109. I 13, ftår 6V läs 6^1. p. iiol. 19,
ftär faed; lås/«W. p.113 I19, (lär 16; lås 21. h26,ftärl709
lås 1609. p. 1201. 19 ftär 10, i6;lås io^/7i6. p. 123 1 20 ftår

NO,låSiS'ö. p. 126 i» 13 ftår mider^ lås fifver-. p. 130 1. 23,

ftår -f lås -i-» p. 1401. 19, ftäri5', lås 5*. I.21 ftär 37olås ^20,

1. 23 ftär i^, 5", lås 13. ibid. ftär 217, las 182. 1. 25- ftår 5-60,

låséyi. p. 147 1. 32, ftår Däler Reftantier. lås Daler, Re-
Jiantier^ päg.iySl. 1 7, ftår nötat, lås hotat (fa kalUr inan

å ÖJierhotn et med hb^ ris och I6f kokadt vatten).














