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fi'gur. {a) En obfervation, fom alla Vintrar med
il ringa moda anftällas kan , har blifvit lladfaft

af många andra j hvilke lemnat tydeliga ritnin-

gar pä Snö-figurer, eller varit omtånkte> at ut-

grunda orfaken til den märkvärdiga fkapnad,

Geoiaetrifka afdelning och oräkneliga fkiljaktig-

het, fom Naturen i defTa konft-arbeten nedlagt.

De förre hafva varit lyckligare ån de fenare. Vi
åge många ritningar, pä de konltigafte och for-

undransvärdafte fkapnader^ men are ånnu i brift

af en fullkomlig kunfkap, om (åttet, huru dc
upkomma, och orfakernc til deras flciljaktighet.

Sakens natur har icke tillätit andra fram llcg. Vi
kunne famla färdiga Sno-figurer, men icke annat

ån giffa til deras orfak. Uti den hogd h varifrån

de nedkomma, kunne vi icke anftålla några ron:

och eker vi ej eller forma producera dem genom
konftiga medel, kunne vi icke af verkningarnas

likhet (luta til orfakerna. Det båda härvid gö-

ras kan, år, at ftadna vid fädane Phenomcner,
fom aga en någorlunda likhet med de naturliga

Sno^figurerne , och genom deras jämförande dra-

ga några flutfatfcr, fom uplyfaoch med tiden af*

gora Taken. §. 2.

Mitt ändamål är nu icke at upräkna alla dc

Ton, fom uti detta ämne åro famlade. Jag årnar

endaft befkrifva et af mig påhittat nog enfaU

digt, men fåkert fått, at genom konft frambrin-

ga et (lags Sno figurer, fom aga den (lorfta lik-

het med de naturliga, altid vifa fig pä famma fått,

åro famma ombyten underkaftade , och fåledes

tjenlige at uplyfa oeh gifva anledning til vidare

Ron och ekertanka uti frågan om Sno-figurer.

Dar-

(ä) V id. ej. Jtrena feu de Niv e fexangula.
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Dårnåft ftaljng lemna et kärt utdrag af de ob-
fervationcr jag nägra år å rad anftålt hår i Stock-

hoim på naturliga Sno-figurer : och til flut fram-

Itälla några tankar om (^rfakerne ni deras fkiljak»

tighet, grundade på delTe och andra Ron om Sno-
och vattufVyining»

/. Objervationer pä Artificiella Sno-

figurer^

§. 3-

Det år bekant, nt blanningar af vatten och
falter, (åpor, urinem.n). uti vida karil evapore-

rade och utfatte for öppen köld, undertiden vifa fi-

gurer, fom likna Sno, Dårpå finnas åfven hvar-

jehanda andra (kapnader och figurer^ hvLir med de

åldre mycket fpoknt under namn al: Pallngenefis (^)

JVIen hvad Sno-figurcrne angår, tror jag det me-
ra vara er lyck-ikott, ån låkert forfok, at dar få

fe dera. §. 4»

Då jag for några år ledan var fyllefatt, at an-

ftålla forfök vid vattnets frysning til is j och där-

vid tänkte utröna de phenomencr, iom pä myc-
ket tunna vattuhinnor (kulle vifi (ig: foli jag, i-

bland andra medel, at få dårtil tjenliga vattuhin-

nor, på det nog bekanta fätret, at innefluta vat-

ten imellan (lipade glas-taBor, och at af iväl eller

fåp-lodder upblåfa vattublåfor, och ut itälla delTa

for open kold. De ofvannåmde blanningarne tyck-

tes lofva lå mycket vackrare phenomener, fom
därpå båttre, ån pä rent vatten , is- trädarne kunna
obferveras. Detf5rll:a forfoket fiog ock (å väl ut,

at jag imellan taflorna fick fe den fina lie och vack-

B 2 rafte

(*) Curiofitees de la nature de Vartfur la ve^etathn
^c. par Mr. VaiUmont, Parts 171 1.
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rade is-våfnad 5 ocb fäp-blaforne frofo innomkårt
til härda is-kulor, hvilka på en gardin kunde
rullas at och an, vifade mänga bladakciga is-llrS-

lar, bletvo efter hand genombrurne på et beha-
geligt fått, omfider evaporerade och follo ihop
til en tunn los hinna, fom lemnade et hvitaktigt

fediment etter fig, I fens evaporation kan på det-

ta fåttet ogonfkenligen dcmonftreras.

§. f

.

Vid dcfTa forfok blefjag varfc det phenomcn,
hvarom jag i det följande årnar framftålla några

underfokningar. Dä jag, for at närmare ie på
deffa bllfors frysning, låt dem hånga quar vid

Tobaks-pipe hufvudet hvarmed deupblällcs, och

förde dem emot et öppet fonfter, fäg jag hela blä-

fan pä et ognablek upfyld med fmä fexkantiga

fljernor, hvilka til utfeende aldeles liknade de

vackrafte Sno-figurer, och forellålde bläfan en

liten himmels-glob, hvarpä ftjcrnorna flyta lofa

om hvar andra. Detta vackra och oväntade Ron
rotade min nyfikenhet, i fynnerhet dä jag de föl-

jande dagarne fant, at det icke itod aldeles i mitt

våld, at äftadkomma defla figurer fä ofra jag

ville. Igenom flera forfok och obfervationer ut*

rönte jag omfider de omftändigheter, fom for-

dras, at med fåkerhet kunna producera defla ar-

tificiella Sno-figurer*

§* 6.

Sattet dr följande: Uti Bruns-Sjo-cUer båfl:

uti Sno-vatten,upl6fes fa mycken fäpa eller tvä),

at dårar med hufvudet af en Tobakspipa bläfor

upbläfas kunna. Denna blnnning ftallcs, tillika

tped pipan 5 uti kölden^ Når då vattnet börjar
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pa fryfa, år båfta tilfålle at gora blåfor, och ob-
fervcra Sno-figuiferne på delfa blåfor, fom antin-

gen lemnas bångande vid röret, eller nedfåttas

på någon torr och kall kropp. Jag vi I anföra

några obfcrvationer, fom jag därvid haft tilfålle

gora,

^; 7.
^

Figurcrne vifa fig forft fom fma punftcr, men
våxa ogonfkenligen ftorre, ja blifva fä flora, at

cn enda ftundotn intager halfva blåfan.

!•
^-

Så fnart man år i ftänd at urflvilja deras (kap-

nad, fynas de vara fmå Itjcrnor, hvilkas ftralar

alla utgå ifrån detta f^rfta cemtrum : vid växandet
behålla famma Hållning och direktion, faflåndeffa

forfta hufvudftrålarjhvilka vanligen åro fexjfedcr-

inera ä omfe (idor utfkjuta nya mindre grenar,

bvarigenom figurens hela ikapnad fmåningom ån-

dras/

. 9.
,

Figurernc fimma fria och lediga hvar for fig

på blåfan, ftiga up och ned, famt kunna likafom

fmå vattuhjul häftigt vridas ikring fin medelpunét,

når en ifrån pipaa nedrinnande vatten-åder rå-

kar dem,

§. 10.^

Tvånne ftjernor, fom råka at ftota.pS hvar-

andra , faftna Itraxt ihop , och forveklas med de

ytterfta fina fpetfarne, men våxa hkaiulk på de
©triga fidorna»

§. TI,

Når de blifva lä många, eller iå ftora, at de

intaga hela blåfan 5 eller en ring ofver denfam-

A I
ma.



6 iy6i. Jan. Febr. Mart.

ma , rpricker hlåfan i famma ognableck, och i-

bland, hålft i ftark kold, med en liten knapp,
fom höres tydeligen.

§. 12.

Spricker blåfan innan alla figurerne fållat

fig tilhopa, fä fimma en del af delTa tunna is-

fkifvor uti lutcen likafom Sno. De fjunka lång-

famt ned, och iliga ibland upfore. Samlas delTe

i luften limmande Sno- figurer pa en torr och
kall kropp, hålft ylle, åro de i kanterne om-
gifne med fina is-fpetfar, hvarmed de formodeli-

gen pä blafan fåfta iig ihop. Ibland lyckas dec

ock at på detta fåttet få vackra regulera Sno-

figurer, liknandes aldeles de natuijiga, men mall

fororfdkar den vidhängande våtfkanjac de ej blif-

va fullkomliga.

§. I?.

Innan jag befkrifver defla Artificiella Sno-
figurers fkapnad och ombyten , maile jag pa-

mmna, at jag med följande blanningar anllåldc

forfoken. Sjövatten, bruns och fnovatten, ge-

nom filtrering renfade af all orenlighet, blanda-

des hvar for lig, med Tylk fäpa af flera flag,

Venediik tvål af flera flag, Alicant tvål, lå kal-

lad Rak-tvål m. ni. och det uti fårlkilda pro-

portioner. Jag obferverade därjämte luftens och
blanningens värma och kold, och anftålde altid

forfoken med flera blanningar pä en gång. Om
alla defla förändring .r hade hait den verkan på
figurerne, fom dåraf kunde förmodas, (kulle jag

utforligen berätta därom > men bchofver nu al-

lenall anföra kårteligen det allmänna af defla ob-

fervationer och förfök.

5.14.
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§. 14-

Ju tunnare blanningen år, och flpan vål up-
loll, defto finare figurer vifa fig pä blåfan. Dc
upkomma i ftor myckenhet, våxa hadigt och
fpräcka blåfan. Dena tunna blanningar, fom hy-
fa mycket vatten, vifa fållan några figurer, in-

nan Thermometern dåruti fallit til o. och isftra-

lar börja vifa fig. Något tjocka och fega blan-

ningar gifva gemenligen icke få mänga figurerj

men fom defi^ bläfor längre hålla, kunna figu-

rerne darpå båttre obferveras, faftån de icke å-

rö rå aldeles klara. De våxa långfamare, men
upkömma pä blåfan då blanningen ännu åger 6

ja 10 gr, varma.

Figurernas fkapnad andras icke, blanningen

må vara tjockare eller tunnare : detta fkonjes ty-

dcligen, når blanningen fmäningom fryfer, dl
vattnet går vid bråddarne til is och ikiljer ifrån

fig de inblandade delarne , hvilka midtuti famla-

de, tjockna alt mer och mer-, detta oaktadr,up-

komma på blåforne altid famma figurer, taftåntil

mindre antal och otydeligare,

§. i6.

' Sjo-och hålfl: Snövatten, gifvcr de vackra-

fte och tydeligafte figurer j men blåforne at

brunsvatten bliiva mer orena, och figurerne oty-

deliga. Samma (killnad fororfaka fåp-arterne. Ali-

canter och ren Venedifk tvål
,
gifva de tåckafte

figurer dä de uplofas i fnovatten, Tyfk fäpa gif-

ver , alt fom den år ren til , mer och mindre

tydcliga figurer*
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§. 17.

Köldens grader goia ingen ändring uti figu*

l^crnas (kapnad, men bidrs^ga til fortare eller lång-i

f^aJ"? våxt. Samma blanning har vid ö, lo,

och a 3
gr, l^old altid vifat enahanda ftgurer. I

pppen kold, hålft dabläften far ftota på blåfan^up-

komma de ganflka fnart och våxa fort. Inuti et

v tilflutit rum gar det langfamarc, och lyckas cj,

om kölden icke år defto ftorre. BåiV år, at för

öppet fonfter anftålla forfoket, då man efter be-

hag kan tilfluta och opna det famma. Ty rum-
met dar man ftir blir fnart upvårmt, om det ic-.

ke yrnfom äter afkyles, hvilket jagofta;^ hålft vid

ljus om qvållarne, årfarit.

§. iS.

En liten men nödvändig omftåndighet ar åf-^

ven den, at röret hvarmed blåfo^i^ pphlåfts, hlh
Ics vål kallt och litet islupit.

§.19,
Sjelfva flgurernas fkapnad, kan lättare med

nojeåfkådas, ån riktigt afritas. Genom mång-
faldiga forfok blir man dock van (iärvid, och (kal

jag kärteligen anföra hvad jag därvid kunnat ut-

röna» Innan blanningenår frys-kall och litet blan*

dad med islkifvor, upkomma på bläforne hvar-

jehanda irregulera isftrålar och blommor^ DelTa

pfverdraga ibland h^U blåfan j hon liknar eii.

|iård iskula^

Bårpå vifa fig et flags figm^cr, hvilka åro \i-

Icafom en me4el-fort imellan de förra och fjelfva

^Ijernorne, DefTe åro ibland allena pä blåfa^i,

IPfn vanligen rfda^ii blandade |we4 några ftjernor.
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Stundom likna deflä figurer fmå jåmna isftralnr,

Ijccc klutne uti åndarnc^ (Tab. I. Fig. i, ) Måft
fy nas de vara fyrftraliga ftjernor, hvilkas huF-

Tud-ftiälar til lårikiidta vinklar åro lammanfattc^

dock år den vanligaftc flållning, at tva vertical-

vinklar gora 60 ^ och de oFriga 120 gr» De fyra

hufvudiliälai ne åro med mindre fpctfar utfirade ,

fom goraat hela figuren liknar en parallellogram^

hvars urfeende (Fig. 2) vifar» De våxa alt tlorre

©ch behålla famma ftapnadj Kien fjunka måft alla

til nedr^ d^len af bläfan j hvaråft dc famlas.

Straxt eker deffa figurer , och ofcaft tillika

ineddehl, framkomma de fexftråliga ftjernorne,

hvilkas ifrån et centro utgående ftrålar, aga ea
fullkomlig reguler ftållning til 60 gr. vinkel, e-

mot hvarandra, åro lika långa och alicf^mmans pä
enahanda fått med mindre grenar eller ilrälar fi-

rade» på man forft far fe deffa ftjernor 5 år man
icke i ftänd at urfkilja annat ån deras nog tyde^

liga fexkantiga ikapnad, (Fig. 3.). ibland åro

alla ftrålarnp tillika dar, ibland komma forft tre

ä fyra, hvarpä dc ofriga åfven vifa fig, och vå-

xa jåmte dc förra. Strålarne blifva fmåningom
längre och få mindre ftrålar ä ymfe fidor, hvilka,

alt fom dc våxa tår are, fortare och finare, gifva

figuren annat utfeende , faftån den i fig fjelf al-

tid år den famma» Somliga figurer åro få fine,

at man näppeligen urfkiljer deras ftållning. De
tyckas ibland iopasalla parallelt [ut ifrån centro.

(Fig. 4) Ibland fer det ut, fom gingo de parallek

med en hufvudftrSle ( Fig, f .
) På andra figurer-

dc likafom i kors iagde ofver hvai^andra (Fig,

A? 6,)

f
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6.) Offa åro de utfpånda imellan hufviidgrenar-

jie, och formera fexkantiga ringar ikring figu-

rens medclpunåif Fig.j). Denna ovifshet före-

kommer må (t pä bla forne af brunsvatten, och
blanningarne med Tyfk eller annan grof fåpaj ty

ju orenare fäpan år, deito ojåmnarc aro figurer-

ne. Men på biåforne af Alicanter tvål och Snö-
vatten , äro de finare trådarne få tydelige och
redige, at man icke kan mifstaga fig om deras

råtta IHllaing. De mindre llrälarne utgå ifrån

de florre å omfe fidor, och gora tydeligen 6o gr»

vinklar, med fin hufvudfträle^ De aro i början

kärte och åifkilde, men gå fmäningom få nära

ihop, at de utgöra en enda våfnad imellan de fto-

ra, hvilken bUr på flutet åfven få otydelig fom
de forra(Fig. g.p.) Dä defTa finare trådar hunnit

iipfylla hela vinkeln imellan hufvudfbrålarne, lik-

nar hela figuren en reguler fexhorning
(
Fig. 9.)

Dåraf- år troligt, at alla de ofrigafigurej ne pa fam-

ma fått upkomma, faftån man icke iä tydeligen

fer deras mindre grenar,

§. 23-

Når figuren hunnit fyllas, fom fagt år, och-

blifvit en fexhorning, upkomma ytterligare tor-

åndringar, hvilka jag allenaft til en liten del kun-

nat utröna, emedan biåfan då vanligen fpricker,

och de följande trädarne blifv^ alt finare. lag har

därvid fiinnir, at figuren, dä hon hunnit tii be-

rörde fkapnad, vanligen flår en liten rand omkring

{5g, hvilken ibland år bredare, ibland fmulare, men
altid ftarkare ån de mindre gienarne» (Fig. iz.)

De fÖrila hufvudgrenarne växa ftundom utom

denna randen, pä famma fått fom förr (Fig. 12.)

Men



\y6\. Jan. Febr. Mart. it

Men rått ofta vifar fig icke någon dylik rand,u-

tan hufvudftiälarne fä uti andan tvänne nya llar-

ka grenar, ifrån hvilka mindre grenar utgå(Fig.

.

15.} Figuren får ock utomkring hvarjehanda til-

ökningar och fkapnader, hvilka jag likväl icke

hunnit tilfylleft utröna: cn vanlig Ikapnad år

(Fig. 14).

§• 24.

En befynnerlig omftåndighet åi* följande,

hvilken ytterligare bevifar alla figurer vara af cc

fl<ag : at ngurerne pä olika blåflins delar icke åro.

af famma (kapnad. Pä nedcrfla delen upkomma,
förutan de ofvannåmde fyrfträliga figurerne, fex-

Uräliga ftjernor, hvilkas mindre llrälar åro kar-

ta, och ofvermåttan tydeliga. Sedan de vuxit

til någon ftorlek, Hanna de, famt ligga oförän-

drade pä inre ytan af blafan ofver den dar hängan-
de vattudroppan ( Fig. 10). De fom upkomma
få medlerfta delen, åga mårkeligen mindre ilrä-

lar, men finare och undergå de förut omtalte

förändringar (Fig. 8, 9 ) På otverila delen up-

komma ganfka fina figurer, hvilkas mindre gre-

nar knapt pä annat fått, ån genom ljufets re-

fradion fynas, faftån de i ofrigt åro de regulc-

rafte fexhorningar j de åro nog fm å, och våxadår
icke eller mårkeligen. Än vidare har jag fun-

nit, at de figurer, fom midt pä biåfan upkomma,
måll fl iga up ät når de åro mycket fina, menfån-
ka fig ncder, når de mindre grenarne åro tydeligcr

och ftarke. DefiTa ligga innanföre, fäfom fagt

år, men de ofra fimma utanpå på bläfan , hvilkct

dåraf (konjes, at bläfan pä de ftållen år likafonn

miittflipad utan fpcglande glans» Sjclfva fi-

gurerne
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gurerne åro ock, dä blåfan brytes, matte pä
den yttre, men Ikinande på den inre (idan. Orfa-

ken til deffa phenomener år til en del ifens fpe-

cifica lätthet, til en del blåfans differcnta tjock-

lek, fom årminftupvid, ftorft nedanfore: famt åt-

ven dåraf, at defla bläfor tyckas bcftå af flera

ofver hvarandra liggande hinnor , hvaiom jag en

annan gång torde nårmarc få yttra mig.

§. 25.

Om blåfan, då figurcrnc dårpl vifa fig, fö-

res i varniare luft, eller man andas fakteligen

däremot, fmåltas och uptina figurernc, men
framkomma på nytt, då bläfan åter får tilråc-

kelig kold. Denna fmåltning börjar vid ytterfta

kanterne, och kan man pä detta fåttet förän-

dra figurens fkapnad, om man omfom litet up«

toar dcfs rand och åter låter henne fryfa: figu-

ren blir val ej få vacker, men efter hvar fmålt-

ning flår fig altid cn ny rand ikring hela figu-

ren. (Fig. 14,)

§. 26.

Af deffa Ron kunna följande flutfatfcr dra-

gas:

I» A t figurerne på fåp*blåforne alla åro af

€t flag, och at de ftiljaktigheter fom dårpå fin-,

nas, hårrora dels af otullkomligheter uti obfer-^

vationerne och blanningarne, fom göra, at de blif-

va mer eller mindre tydelige, dels dåraf, at figu-

rerne icke hunnit til famma fullkamlighet och
tilvåxt.

2. A t vattudclarnas frysning efter en vifs

ftållping, år hufviid- orfak^n til figurcriae. De
in-
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inblandade falter, oljor, kalk in. m. tyckas en-

daft härvid gora det til faken, ac de, förena^

de med vattnet, ikiljades delar ät och fordeiadem^.

Uti de omtalte blanningarne åro vål inga andra

ån alkalifka faker och litet medelfalt, Tom kun-
nat vara utt vattnet, men defle åro af fårfkildt

ilag o-ch finhet. Som en gemen aika, påttafka,

fal fod^, fal tartari m,m. blandade med animali-

fka och vegetabilifka fetmor och oljor af fårfkildt

flag, icke producera andra förändringar, ån de åro,

fom på en och famma bläfa undertiden tillika up-

komma, och i fynnerhet ingen förändring fpor-»

jes uti de ftorfta och forfla grenarnes faramanlått-

ning, tyckas de icke vidare, ån fom fagt år, bi-

draga til figurerne.

3, At deiTa Sno-figurer, for fin flora likhet

fkul med de naturliga, torde gifva anledning til

uplyfning om de fenares natur och förändringar^

Tyfannolikt år, at i deffa blanningar finnes det
fom kan gora Sno- figurer, det mä nu vid närmare
utrönandet finnas vara hvad det vil.

11^ Objervationer fa Naturliga
i

Snöfguren

§. 27*

Vid de obfervatioaer, fom jag i flera ar men
i fynnerhet defla fcnare åren hår i Stockholm
gjordt på naturliga qno- figurerJiar jag haft tilfål-

leat fe en ftordelaf de figurer, fom hosx^uftorer-
iie finnas afritade^ oCh fåledes blifva ofvertygad,
atde uti naturen finnas fådane hos ofs^ fom pa an-
dra ftålleti^ Det vore fgr vidlyftigt at befkrifv.i

alla
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alla defTa figurer
,
jag årnar allenaft anföra några

obiervationer pade allmånnafle forrerne, fom jag

blifvit varfe, och uti det följande åtven be-
fkrifva en eller annan figur, fom kan vara niårk-

vårdig, om den ock (kulle vara ofullkomlig,
eller fynas vara irreguler: C^) ty naturens verk-
ningar utrönas båtluti fina förändringar. For en
egen Sno-forc häller jag den, fom ibland allena,

och til någon myckenhet vifar fig. Sådana åro

hos ofs,^

§. iS.

I. Enkel Sno y eller härd is-bark
,

heftdende af
fmd fina fpetfar eller ndlar. Den nårnnes hos alla

Auctorer > är dock hos ofs mindre allmän, och
finnes mäft Hoft och^Vår. De fina nålarne äro

ibland genomfkinande, ibland mera hvitaktige,

och mall fpctfige uti åndarne. De fiilla lofa

hvar for fig, men ibland famlade i Hora kårfvor,

lållan til fror myckenhet, åro ej eller ofta med
andra figurer blandade, och hafva ofta några kla-

ra dagar eller timar efter fig. (Fig. i)-;

IL Enkel grynig Snö^ Äro icke annat an fina

lofa h Vi taktiga hagel korn. De bora icke blan-

das med et annat flag, fom nog liknar dem, och
befl:år af andra Sno-figurers atbrutne bitar, fom

fin-

(*3 Ritningar pä Sno figurer kunna efterfes hos Mu-
fchenbr. t des anleäni-fig til Naturk. 7ah. XXIV, Val*
lerti Hydrologia. Kundmans rar. Nat. ^ artts 7ab,

XV. Amufements l?hilologique f, 417. Phil&f.Trans-

aä.år 1-7^6. p. 644 m. m. De fom finnas pä den bi-

fogade Tarlan afritade, har jag utdragit ibland älem

jag hår i Stockholm obferverat , fäfom tjenande

til nägon uplyfaing uti det följande.
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finnäs ibland annan Swo, tybicar af andra figurer

bora ej komma under namn af en lärikild Sno-

fort. (Fig. 16.)

30.

///. Enkel Cylindrifh Sno ^ faller fållan, fin-

nes ibland annan Sn6> men foll allena nåftan he-

ja formiddagen d. 10 Dec. 1760. Dcflli fmå is-

cylindrar åro dårutinnan Ikilde ifrån is-nälarne §.

285 at de åro vanligen litet tjockare, och uti bada
åildar likafom platt af{kurne, eller åga en liten

bafis hvarpå de kunna ftå uprefte : denna bafis

har jag vid närmare fkårfkädande funnit vara en re-

guler fexhorning. De åro gei^omfkinandc, och
åga mått långs efter löpande hvitaktiga ådror el-

leV luhblåfor. Jag får vidare tilfälie ac nåmna
mera dårom, (Fig, 17. 18. ip)

§• 31-

JK Sammanfatt Snö^ med ifrån centro utlopan*

de (trålar, hvilka llundom alla ligga uti en plan,

ftundom til andra ftåliningar ihopfatte. De för-

ra åro de hos alla Audorer afritade Sno figurer-

ne. De indeles af fomliga efter llrälarnas antalj

men fom j3g ibland millioner fexftråliga figurer

icke funnit oh'er fyra eller fem, fom hatt mer
eller mindre ån fex (trålar, hvarom mera län-

gre fram, år jag föranlåten, at hälla defla for ac-

cidentclla foråndringar eller variationer af de
fexftråliga ftiernorne, hvilka jag efter deras min-
dre ftrålar och fkapnad, delar uti i) Jdmntrddi"
ga fina, hvilkas ftorre och mindre grenar årorat-

linige och fine ( Fig, iz, 23. 24 ). 2 ) Bladaktlga^

hvilkas hufvudftralar (jclfve likna eller arö prydde
med hvarjehanda knoppar och blad. fFig. 27-34^
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5 ) Ifnkttga fexhornmgat^ med och utan råndcr^

(Fig J.f4j. i^) Ttgurer
^
[om dga\\\<\\tX.v^zA

två eller flera at deffa flagen. De figurer, hvil-

kas ftrllar icke ligga un famma plan, fallån dc
gå ifrån en mGdclpunä: , åro hos ofs, när det
llarktfnoar, äfven fä vanliga fom de jrorra^ och
vanka ibland allena fadane. De finnas fållan

rått fullkomliges gemenligen åro en eller flera

ftrålaf afbrutne. Det tyckes ock fom flcuUe al-

tid 5 åtminftonc rått ofta^ fex fträlar ligga i fam*
ma plan, hvarpå de ofrige iträn centro åro up-
flålde» Jag har en gang tunnit en mycket vac-

ker och reguler figur af detta flaget, fom^ för-

utan de omtalte fex, a omfe fidor hade tre ftrålar

upftående til vid pafs 60 gr. vinkel» jag bor i

allmänhet påminna, at defla, fa val fom alla figu-

rer, rått fållan finnas lå vackra och fullkomliga^

Tömde hos Auélorerneafritas : ibland tufendemä-
fte man leta' efter en, fom år i alla delar fullkom-

lig \ ty på alla grenar år en liten förändring, åt-

minftone har få varit på de måfta jag fedt, föru-

tan de isaktiga fexhorningarne och bladaktige fi-

gurerrie 5 hvilka åro af en ferundransvård regula*

ritet.

. -

^
V. Ihoffatt Snö i upkommer då några af de ert-

Icla forterne finnas ihopfatt^ til nya figurer» Ty-
deliga forter dårafhar jag obferverat följande : i )
Ihopfatte isndlar , defla fålla fig ibland ihop med
fina andar utan ordning och någon reguler itåll-

ning, två och flera, z) Ihopfatte Cylindrar. §. 30.

hvaraf vid forfta påfeendet nya figurer upkom-
tna, alt efter fom de med fina bafcr fålla lig vid

hvarandra» Fig. loj Ihopfatte Cylindrar^ ocb
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fexhörningar^Ixo kahft e et och famma flag med fjislfi

vacylindrifka Snön, dådefs bafer åro tydeliga Sno-

figurer^ eller kunna anfes fafom tvänne formedelfb

en liten is-cylinder vid fina medelpunkter ihopfat-

te fexhornirigar. Jag harailenall: funnit tvänné

flags figurer fåledes ihopfatte, nåmL fexhorningar-

ne (Fig. i 8. 60) och bladaktiga figuren ifFig» ip.

33.}j fä ofta jag blifvit defie varfe, hafva båda fi-

garerne al tid varit af famma flag ^ rhen ibland

af fårfkild florlek. Defia figurer åro underti-

den fä fma och fina, at man knapt fer derhj

dock märkas de garna når cylindrch faller pä en
platt yta, då figurerna gora, at cylindren lig-

get* litet uph5gd därifrån» Ibland är detlnä cy-
linder få fmal och kårt, at den khapt märkes^
dä ock figurerrie fynas ligga på hvarandra. 4)
Lvfa Hagelkorn omgifne med fina ftralar eller fint

lugg) kornet är ibiand ftort och ftråiarne länge

^

men måft åro de helt fmä och fina, Alla defla

förter finnas mail ibland annan fno, förutan de i •

liöpfatte nälarne, hvilka jag funnit allena, blan-

dade med lofa fpetfar och andra figurer»

§•

VL Rimfrufen Sno ^ år mycket vätilig. Öeii

upkoitiraer af alla forutnämda Snoforter, når

defTa med vattuångor likafom tricd rimfroft 6f-

verdragas, hvarigenoni de blifva tjocka och oty«

deliga. AU enkel fno har jag fett ofverdr^^gen.

Se^chorningarne åro åfveri oka ofverdraghe och
fållan utan denna firaten, Rimfrofteh fitter un-
dertiden allenafl ikring deyttcrfi:a fpetfarne, méii

måft åv hela figuren därmed omgifveii, hvarafde
blifva tjocka och otydelige. Defle failfrdrné

B ångoriié"
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Sngornc fåfta fig ibland allenaft på en fida af fi-

guren fåforn en pipig is, ägande många ftri-

mor och ådror, hvaraf figuren fåren conifk el-

ler cylindrifk form (Fig. fgO- Sjelfva fcxhor-

ningen fynesock tydeligen ä den ena ändan gan-

fka fullkomlig och ren. Denna fno faller fäl-

lan til myck-enhet: ftundom allena, men mall

ibland annan fno , och dä det fiutar fnoga, lame

år något kallt.

34.

Dcfia åro dc allmånnaftc Sno-arter jag hos
ofs blifvit varfe. Flera torde dock finnas, om där-

på ytterligare obfervationer blcfvo anftålde. Jag
har kårteligen vid handen gifvit det allmånnaj

men Ikal uti det följande vidare anföra några

fpeciella figurer och Ron, fom därvid förefallit

och fortjena at anmärkas. Dylika obfervatio-

ner torde icke vara utan all nytta > ty förutan

at man därigenom torde få närmare kunfkap oni

orfakerne til alla defia underbara figurer, vore

det äfven for naturkunnigheten artigt at veta,

hvad for fno fom faller uti flera länder och di-

verfe Polhogder. Uti Frankrike tyckes, efter

befkrifningarnc , den enkla enftråliga fnon eller

is-nålarne vara vanligare än ftjernornc. Uti Äng-
land och Holland finnas, äfven fom i Tyfkland,

där jag fjelf obferverat dem, ftorre delen af de

ofvan befkrefne figurer. Uti Lappmarken år

fnon, efter Maupertuis beråttelfe, grynaktigj

men at äfven rätt vackra ifjernor där finnas, har

Direéleuren Hellant forfäkrat mig , fåfom

ock, at fnondårfbådes är for ftark kold likafom torr.

Uti Hudfons-bay i Norra America faller fno, fin
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fomdamb: aldrig något hagel, förutan i borjati

och flutet at vintern. I fullmäne och alla mån^
ijciften biäfer där nåilan altid (tarkt nordan-vader.

Luften år dar upfylld med fina hvaffa och kan-

tiga fynbara is-particlar, fpetfiga fom nålar, fora

trånga fig igenom kläder och ikinnet m. m. (*):

'Kölden torde pä vifla flällen vara lä fkarp, at in-

ga ofrufna vattuängor fä Ginila (ig uci luften, och
iäiedes inga andra figurer ån defla is-nälar kunna
formera fig. At icke blifva for vidlyftiga vil jag

fluta defla anmärkningar, med den mycket fan-

nolika gifljiingen, at Sno-figurer kunna tjena til

väder-fpämån, och at ytterligareRon pä fno och is

åfven uti Oeconomiika mal torde vara at nägon
nytta och tormon.

JOH. CARL WILCKE.

RON
Vid khldens verkan fiftkdm 'vinter , fa ät-

Jkilliga Jlags tråd och bu/kar uti

och nafi omkring Alo.

Af

PEHR KALM,

A t kölden en vifs tid fiftledne vinter var

ovanligt ftrång hår i Finland
, vidgå alle.

Gammalt folk, fom vål minnas 170g ars

vinter, påfl:ä enhälligt, at kölden fliiledne vin-

ter, vid Jul-och Treccondags tiden , var flränga-

re, ån den fä kallade Kalla Vintern är tyog^ fa

at Ikilinaden endafl: har beftätt dåri, at koiden i^ar

B 2 nu

(*j Philof. TranC n. 465. p. 159.163. 165.
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nu, ehuru ftrångare, dock kårt ochflog fig fnart,

då den däremot år 1709 varade längre.

Hvad verkan den haft pä folk och kreatur,

år ej mitt åndamåj: at uttora. Detäfvilst, at

mänga månnifkor blefvo dåraf til deras lemmar
fkadde. Uti fkogar har man lomligftåds funnit

hela Fogelfvårmar, af de flag, fom altid plåga va*

ra här hos ofs om vintern, aldeles döda. Flerc

flags vilde ioglar trängde fig in ihufen, ochlå-

to med blotta händerna taga fig. En fkock Gra-
fparfvar togo i Trettondags kölden fin tiifiygt

up i min vind, dar de hollo til i
3
dagar, och vo-

ro fäfpaka, at man utan fvarighet kunnat fån-

ga dem ; men ehuru de gora mig nog fkada om
Sommaren i Academiae-Trägården, villejagdock

nu ej ofva på dem nägon håmd, åå. de i fin yctcrda

nod likafom fokte hjelphos mig, utan dem lämna-

des frihet, at fara fina fardc nar kölden var förbi.

Men få torde mången hafva luftat veta,

hvad känning de florre och faftare kroppar i växt--

riket hah håraf, och enkannerligen huru de trän,

fom från urminnes tider växa vildt hår i landet,

eller eljeft blifvit hår i trägårdar länge {kotte, i

en fädan fi:arck kold begått fig. Dårfore, pä det

framtiden må någorlunda kunna vid ovanliga vin-

trars infallande jämföra de förra tider med deras,

har jag den åran, at lämna Kongl. Vetenfkaps
Academien del at de anmärkningar jag i lamma
fak gjort» Tilfället har varit for mig fa mycket
bättre hårtil, fom jag haft många fårflcildta flags

rräd och buflcar at vårda ^ dels uti Academiens
Hortö Botanico, dels i mina andra Planteringar,

få i min egen trägård i Staden^ fom vid det på
Hir-
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Hirvifalo o, 3 fjerndels mil fran Staden belågne
Augments Hemmanet Sipfalo, det HansKongU
JV1aj:t på Hoglofl. Krigs-ock Kammar-Collc-
giernes, famt då härvarande H. Landshofdingen
och Riddaren LILLJENBERGS tilftyrkanmig
Sr I7f2 allernådigft lämnade til Plantages inrät-

tande for de Norr-Americanflce och andre nytti-

ge träd, bufkar och orter, Desutom har jaguti

Trågärdarne uti och i någden af Staden, famt
eljell i fkogarne på landet med all flit gifvit akt
härpå 5 och därjämte gjort mig af flere perfo-

ner underkunnig, hvad dc härvid haft tiltålleat

mårka^

Vid de tråd och biiftar, fom ncdanfore kom-
ina at upråknas, far jag nu förut nåmna, at in-

fen annan af dem varit fifta vinter det ringallc

etåckt, antingen med En, Tall eller Granris j

eller med halm, lof, gödning eller något annat,

utan de endaft, vid hvilka det blifver med flit

omordadt. Huru hog fno låg pä marken Jul-och
Trettondags tiden fl^al ftraxt fåjas.

Men på det man må hafva få mycket mera
ljus och underråttelfe, hurudan väderleken här

på orten var både under den ftrångafte kölden,
lamt nåd förut och efter, famt hurudan i gemen
den ofriga vintern och påföljande Våren varj får

jag lot, ar utur mina egna Meteorologifkaobfer^

vationer, jämförda med dem Herr ProfefTor Le-
CHE här hållit, utdraga följande; hvarvid jag

bor gitva vid handen , at den Thermometer jag
brukat, år den vanliga få kallade S^en(ka> famt

atj^ då vid obfervationerne o ftår fram- for någon
B 5 fifra,
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fifra , betyder det graden under frysnings-

punéten^ men år o bärtlåmnat , utmarkes gra-

den ofver famma pund, til exempel : den 7 Jan»
klockan half 6. t. m. var Thermonietern 0383O ;

det år, jult 58 grader under frys-pundenj däre-

mot var han är 1757 d. 22 Junii kl. ^. e. m, 32,50;

det år, juft 31 grader ofver frys-punélen, hvil-

ket ock år det aldrahogfta, fom jag nu pä 8 års

tid, då jag budit til at med ftorfta granlagenhet
dageligen hålla Meteorologifka obfervatipner,

fett Thermometern llå uti &ugga hår uti Abo»

Ar ijjp uti November månad fick marken
tåmmeligen vål fryfa, innan fno och kold kom»
Hela denna månaden var intet töväder eller bli-

da. Litet fno foU då och då i fenare dden.

l>^cemher. Intet töväder var hel^ denna ml'
nåden. Den 12. kl. f. f» m. var Thermometern
022,7; men kölden ilog fig ftraxt, få at Ther-
mometern famma dag kl. i. e.m. varendafto^.
Alla de ofriga dagar af Månaden från och med den
j til och med d. 21. var ej fbräng vinter. Sno
folldäochdå, och ibland var något litet urvä-

der, fä at vid d. 21 var marken alleftåds ofver-

tåckt inemot af en half alns fno, fom dock låg

ganfka los, emedan intet töväder varit, fom pac-

kat den ihop. Vid gårdesgårdar och plank vo-

ro vid d, 21 af månaden alns djupa fnodrifvor.

Fran
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Från och med d, 21 December til och med
d. 27 Januariivar väderleken, fom följande Ta-
bell utvifar:

i7fp. December,

kl. Therm, vind. VIderlck.
22.p,f.m, 012,1. N. I. klart,

i.c.m. 01^.9. N. klart.

II. e. 022,2* NO. o. klart»

^5 f. f» 028,0. N. o» haUklart.

9. 024,2. N. o. halfklart*

1* c. 014,8. N. o. Imätt fnégande.

II. e. 04,0. SO. I. fno»

14 p. f, 01^,5-. NW,o. halfklart»

2. e. oi7,p. NW,o, klart.

11^ e. OI950» I. klart»

2f 9. f, o2p,o. NW, I. klart.

3. e, 028?f. NW.i. klart.

II. e. 036,0. NW.o. kl. medfvagt Norrfk,
15 p. f. 013,7. NO. o, Jilart. *

5. e, 027,0. NO. o. klart,

II. e, oi},o. W. 2. mulit.

2.7 p. f. 011,4. O. mulit.

2. e. oio,f.ONO.i, mulit.

II. e* 012,0. ONO I. mulit,

28 P- f. 013,0. ONO. I. fnofmäU

I, e. 015,2» O, I. fnofmäi.

II, e, 017,0, O. 2, mulit.

Z9 P. f. oi4,f, NO, I. mulit.

I. e. 015,3. O, I, mulit.

II, e, oifjO. O. I, fno.

30 p. f. cp,^. O. i. fno,
' 1. e. 06,8, O. i, fnoaktigt.

II, e. 08,5. SO. f. fno.

B 4 D,
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D.
31

kl. Therm. Vind» Väderlek.

8.f. m. C85J. O. 2. urväder

4*e. m. cSyo. O. i. mulit.

ii.e.ra, 085O. O. 3. fnoaktigt.

Ar lyfo, Januarius,

08,3. ONO I fnogande,

ONO.2 flromoln,

ONO.2 mulit.

ONO.i mulit,

NO. I fno.

NO.i fno,

ONO i fno.

N0.4- fna
NO. i fno.

1 p.f.m.

II. e.

^^.
i.e.

ii.e.

3 5>.f.

I I.e*

4 p.f.

I

.

%. e.

11.

^S.
I.e,

II. e.

<^ 8.f.

2.e,

6. e^

II. e.

8.fi

5)1. f.

I.e,

2.e.

S>. e.

10, c.

08,4.

GII50.

01 I. 3,

Oi I.},

0U.3.
013,0.

Cl 2.0,

01 f,

o

0185a QNO,2 firomoH;
0185O,

022,,<^,

017,0,

©27,0,
0.27,2.

031,0.

034,0.
O} 1,0.

03I52»

o33,^

034,0,
038,0.

050,4.

054,6;.

031,2,

027,f.
024,y.

NQ.I Itromoln.

NO.i l^lartblanda|.

NO. I tunna moln,

NQ.i halfmulit,

NO. I {lalfmuli^

NO.i klart

NO,i klart.

NO.o klart.

NO.i klart.

NO.o klart,

NO.o klart.

NO.f klart.

NNO.o klart,

NO.f klart,

NO.o klart.

NO.o klart,

NO.o klart,

NO.o klart,

NO.o fkyaktigt;
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P. kl Therm, Vind. Våderlek,

8 9. t oi6,y^ 3W.O toknigc^

i,e*^ oiz,2. W,o klar^

lo.lc* 013.0» W.o tunnmulit.

p p.f. 01 1. WNW^o tnulit.

IX. 011,0^ WNW.o fnofinålaclc^

|o p.f^ WNW.T halfmulit.

IX. WSW.i halfmulit,'

ii.c, oif.o» WSW.i mwlit.

8,if, ozi,2. o klart,

j,c» 022.0^ o klart*

7,e» 026.0^ W. o klart.

9,e. o22,g^ o Iclait^

ii.e, O2Z.0^ W. I mulit^

12 8if. 021,0^ SW, o klart, t

1,e. 014.0. W. o klart,

10.e. 015.0* W, i tunmi^lit.

Ij 8S. pii.q. W. X klart*

a.c, c8.o, SW* I klarc*

11,c, oii.o. SWt I dunkelt.

14 8.if^ oUtT^ I ftyblandat.

z.e. ojjf, I jnolnblandatt^

ii.e, o?6.f* W. dunkelt

%f oip.0, o khv%
2.e. 014^0, W. 4 klart*

ii.e. ©23*0. W.. o klart,

1$ 8,f. cip.o. N* i klart*

2.e, 020.0. WSW* o klart.

IKC* 017.0. WSW.I klart.

?7 8.f* 08.0. WSW.2 fnoaktigt,

Ä.e. 02. f. WNWi halfmuUt*

U.?. 04,^ WNW.i fno*
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D. kl Therm, Vind. Väderlek,

18 8lf, 07*5. O, J mulit.

2,e, o§.o SO. 2 fno hela e. m.
II. e. oi!,8. NO. 2 mulit.

IP 023,0, N, ^ klart,

i.e, 0200. NNO.J klarc.

10. e, oip.o,. NNO.o klart.

20 8,if, on.r, SSW,i fno.

i.e. o6.f. W. 2 Ijusmulit*

21 8.f. 02.0. SW. I fno,

1. e, W. I niulit.

11, e. oio^o. W, 2 mulit.

22 8,f, 0120. NO, I fno.

3ie. oi4..f. ONO. 3 urväder»

10. e. 018.0, ONO. 3 urväder,

23 8.f. 016.0. NO. I klart,

2,e, 02.^.3, WNW.o klart.

9.e, 018.6. NW. o klart.

10. e, 092.5. NW. o klart.

24 9,f. 023.6. O. i fno,

2.e. 016.0. O, I fno,

11. e. 0I2.0. O. 4 urväder,

25 8.f. 017.0. O, 4 urväder.

2, e. 014.6. O, 4 urväder.

26 8 f. 023, f. N. o klart,

i.e. 01 o. N, o klart,

li.e, 024.0. N. o måft klart.

27 8.f, 014, f, ONO, I mulit,

3. e, 01 f. o. O. I mulit.

I I.e. 08 -O* O. t mulit.

De följande dagar af Månaden var lindrig

kåld.
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Uti hela Fehruarii och Martii Månader var

ftadig, men icke ilrång vinter j ingen gang tö-

väder. Det fnogade nog mycket deffe Månader,
och fom intet tovåder mfoll, fom kunde flåfnon

tiihopa, blef den denna vinter ganlka djup^

Hela Afril var kall och kulen: man hade

våjofta to, men ingen varm dag. Is-lofsningen

i Abo-ä fkedde forft den 2P, fom i manna-minne,

efter gammalt folks utfago, ej (kal hafva tiW

dragit fig få fent,

Majus var til och med d. 22 kulen och kall,

få at man ej kan fåga , det under hela den ti-

den var någon fårdeles v;^rm dag. Sä kall Maj i

månad faga de gamle lig ej minnas hafva i deras

tid varit mer, ån en gäng tilforenej men det mycket
långt tilbaka. Den 19, drogs, vid Corpo, utvid

halsbandet, ånnu not flereftäds pä ifen. Den 14
gick forft jfen bårt pä vattu^kiftet imcllan Fin-

land och Åland. Ärter och korn, fom man ge-

menligeniär hår vid Abo i flutet af April, fick

Landtman nu icke få, forrån d. ijrde och föl-

jande dagar i denna Månad. Mängé fådde ej

Korn forrån d. 24. Därfore blef ock en god
del korn och hafrc denne Sommar ej fullmogne»

Den fifta veckan i Maji blef varm och behage-
1ig , lä val fom den följande fommaren, til en
god del.

I

Men at eljeft kölden måft hvar vinter ibland

1 hår tåmmeligen (kårper til, kan inhämtas af fol-

j

jande utdrag utur Herr Prof. Leches och mi-
i na MeteorologiflvC obfervationer på de dagar^ då

I

kölden pä hvardera af nedannåmde år hår i Abo
[

varit
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varit (Irångaft, få at Thermometern flått la män-
ga grader under frysnings-puncl:en,rorn följer:

o Therm.
Ar J748 d. 31 Dec, kl. p.f,m. 031.5.

1749 d. 90 Nov, kl. p. f. m. C27.0.

i7fo d. 17 Bec. kl. 5>. f»rn. 027.0.

iJSi 9 Febr, kl, g.^-oi. 030.0^

17^2 d. 12 Jan. kl.ic^.e.m. 030.0^

17f 3 d. 29 Dec. kU 8.f.m. 026.0.

375-4 d. I Dec. kl. p.e.m. 02^,4.

I7f5 d, 4 Febr. kl. 8- fm, cip.^^

37^(5 d. 31 Marc. kl. ^.f.m. ci8. i,

I7f7 d, 17 Jan. kl. ^.f.m, 025.3*

I7f8- d. 14 Dec. kl. 7.f. ra. 029.1*

37fP d. 2f Dec. kl. ii.e.m. 036,0.

1760 d. 7 Jan, kl. fi.f. m. 038.0,

Pa det man må fe, hvad flor förändring, fom
tråd och bufkar hår pä orten mall: ärligen måfte

undergå af häftig kold och ftark hetta, hoppas

jag, det ej lårer vara obehageligt^ om jag åfven

upgifver dedagar, dapåhvardera afnedannåmde

är hettan varit hår ftarkaft, nämligen:
Thern;!.

. Ar 174P d. S Junii kl, 4.e.m. 2P.o.

175-0 d. 18 Julii kU 4. e. m, zp.o,

ijfi d. 4 fulii kl. g.e.m, 32.0,

37f2 d. 17 Junii kL4f.e, 2p.f.

175-3 d. 3 Julii kl. 3. e* 28.3*

yy)4 d. 21 Junii kl i. e, 26.0^

jjff d. f Julii kl. 2,e. 28.0.

jjf'6 d. 17 lulii kl, J.e. 31. i.

37f7 d. 22 Julii kl. 3.e. 32.0^

i7fS d. 14 Jiilii kl. 2.e, 27.3*

17^9 d. 13 Julii kl. 3.e* 28. f.

1760 d. I Julii kl.2^.c* 2p.8,
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Nu far jag åndteligen komma til fjelfva trå-

den och buficarna^ och befkada hvad verkan fi-

fla ovanliga vinter hah på dem. Jag vil ior båt-

tre redighet dela dem uti 3 atdelningar^ nåm!*

1:0 De trån och buftar , fom växa vildt hår i

Finland. 2:0 De fom åro hitforde frän Sverige el^

ler andra Europeifka orter, och ej Innu våxa
vildt kår i landet, utan planteras endaft i Trä-och
kryddgårdar, eller annor ftåds» 3:0 De fom up-
vuxit af de fron^ hvilka jag förde med mig frän

Norra America^

r. Uti Finland vildt växande tråd
och hufkar,

• I, Afi ^
(Frcuxinus excelfior) våxer vild på hol-

itiar, f ä på Åland, fom i Abo Låns och Nylands
fkårgärdarj jag har mig ej bekant, om hon fin-

nes vildt växande pä fliita landet långt från hafs-

kanten. Denne har naflan af alla våra Finika

trån varit den måft omtolige. Stora tråd, fom-
liga mot 3 famnar höga, fom varit i trägårdar el-

ler vid gårdar, och fom pä de flålta ftällen hafc

antingen hus, plank eller backar til fkygd pä
Norra fidan, hafva dock til (iammen aldelesdodt

uti På fomliga Hållen hafva några fent in pä
Sommaren börjat flå ut loi pä några qviftar, el-

ler fmä (kött från llammen. Dock har man ock
blifvit varfe några fä, på hvilka vintern ej gjorc

någon flcada ; men delTe hafva ock nåilan altid

haft båttre ikygd på Norra fidan. På fä många
jag fedt, hvilka ej ån hunnit ofver en famns
hogd, har hela den delen af fiammen, fom för-

leden vintras ilod ofver fnon,.aldeles dodt ur^men
den
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<Jen delen åter, fom varit under fnon , år gron,

och har denna Sommar utilagit frodiga fkott.

På alla dc 9 är jag varit hår, och lagt handen
vid Alk-planceringar, minnes jag mig aldrig forr

inårkt, at hvarken ftora eller fmå Afkar tagit

någon ftada af vintern,

2. Hagtorn^ (Crat£gus Oxya£antha)wlxQV Mvcn
vild hår 1 (kårgården på fomliga Itallenj dock
år den mera fåilfynt ån Afk. Pä fafta landet har

jag ej funnit den vild våxande. Denna har ii-

fta vinter varit nåflan lika omtolig, fom
Afk. Jag hade uti min egen trågård anlagt en
lefvande håck af Hagtorn, den jag dels updra-

git af bål , famlade hår i Finland, dels af fmå
plantor, dem jag tagit på Runfaia 6, en half

mil frän Staden, dar de våxa vildt: den hade re-

dan hunnit til par alnirs hogd , och artade fig

på alt fått val i men fifta Vinter, blef ftorfta de-

len af det, fom var ofvan fnon, aideles bårt-

frufit; fomlige qviftar togo fig dock in på Som-
maren, Så hände åtven med de Hagtorns bu-
fkar, fom (todo planterade for fig fjelfva i trä-

garden» Jag började dårfore redan gifva alt hopp
förlorat om framgång med Hagtorns hackar hår

i Finland j men långre in på Sommaren uifkot-

håcken ifrån den nedre delen af ftam marna en
myckenhet fkått , hvilka denna Sommar våxt
fä frodigt, at den fvårligen kunnat våxa båttre

och tåtare, om den af mgen kold blifvit (kadd

Således år jag ofvertygad, at Hagtorns hackar icke

allenaft kunna anläggas i Finland, utan ock, at

de kunna blifva åfven fä tåta fom i Angland j

hvarfore jag ock denna Hoil fådt en mycken-
hec
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- het kärnor af detta tråd. Öfverfta topparna af
Hagtorn hafva vål nåftan hvar vinter blifvit nå-

got flvadade, dä de uti roycket fet jord, gjort
om Sommaren förut ftarka fkott i men fi (la vins-

ter angrep kölden dem hårdare.

,

Om Sommaren ijfp voro alla mina Hagtornar
mycket anrallade afen artivart flemmig mafk,foni

Mrtfråtte endaft ofre hinnan på bladen, fom fe-

dan aldeles torrkade bart : detta lårer mycketbi*
dragit dårtil, at defle bufkar haft mindre llyr-

Ica, at flå emot den följande vinterns häftighet»

iForenåmde maflc tyckes vara antingen denfträ-

puken afCurculio Pyri, fom befkrifves uti Herr
Archiatcrn och Riddaren Linn^i Skånjka Refa

I 3ff5 eller tor hånda fnarare, Larva afTenthredo
* Cerali; ty denna Tenthredo har HerrProfLECHE

fedt flitigt lägga fina åggpådelTe tråns lof; men
forenåmde Curculio år här mycket fåiifynt. Sam-
ma mafk lade fig ock forberörde Sommar i gan-
Ika flor myckenhet på lofven af Tuppfpår-Hag-
torn, Kersbårs-och Påron-trån, och halp altfå

dårtil, at de fingo få ftarka ftotar af vintern,

(
3, Lånn (Acer Platanoides) våxer nog allmän

, hår i fkårgården: den fes ock hår och dar pSfafla

t
landet, dock måft ned mot fjokanten, Atfkil-

1 lige af defTe , både ftorre och fmårrc, fom voro

t planterade omkring trägårdar, uti alléer, eller

e eljeft, få, här i Staden, fom ute på landet, blcfvo

!• til hela den delen af (lammen, fom (lätt ofva-nfor

el fn6n,aldeles dode^men flogo dock mäfl: alla fedan ut
nya (kott frän roten och nedre delen af (lam-

men. En god del, i fynnerhet al de (lorda, to-

go ingen fkada. Merendels märktes, at de, fom
ftätt
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ftatt opna farNNO , och N¥/ vädret, hade mlft

lidit, da däremot de, fom pä famrna fidor haft

(kygå af plank eller hus, hade begått fig vål>

dock träffade detta ej akid iri; Det fant maa
nog tydcligen^ fa pä Lonn, fom andra flags trån^

at de, fom blifvit omplanterade om råren ijf9^
och altfå ej ånnu hunnit aldeles val fäfta rötter,

ledo gemenligen mera^ ån dé, fom flera är ftåtc

orörda. Pä dem, fom Itodo i fkogar^ marktes ieke^

at kölden gjort någon {kada^

^ 4. Fild Apei^ våxer pä flera rtållehj fä pa
Åland, fom uti fkårgärden utanför Åbo j men den

tog dock nåftan fä mycken (kåda af kölden, foni

de andre båttre Äppeltrån
^
planterade uti trågäri

dar. Jag hade inflyttat i min trågärd ifrån Run-
fala 6 10 l^yckcn vilda Aplar, at hafva til ymp-
Hammar, fom nu voro af en tums tjocklek: pä
fomliga af defTe bårtfrés aldeles en del af (lam-

menjamt atfkilliga grenar: de andre togo flg val

in pä Sommaren 5 men voro ändock fjuke: når

ftammen eller någon gren äffkars pä någon, var

den mörkbrun inuti, och hade ej mera frifkt, ån

den faf-ring den gjort detta år, Alla defle hade

dock ej blifvit omfade pä 5 års tid. Om deifkoé

gar fliående tagit någon fkadajhar jagej hatt tilfal-

le a t utröna^

f . Hq/fel^ växer ofver alt fä i fkårgärden, foiii

pä falla landet i Sodre delen af Finland ; dock
har den pä många ftållen tagit nog fkada af vintern.

Somlige af de itorre dodde til (tammen aldeles

Uti menfiogoup från roten ert myckenhet tel-

hingar: andre ilodo långt in på Sommaren loflo-
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fa j men började någorlunda gronfka, fedan vä-

derleken blef uti Julio mera rågnaktig : på Nor-
ra Cidm af backar hade de gemenligtvn mera li-

dit 5 men få fåg man ock fiiiä-HafTelficogar få be-

Hgna, at de pä NW,N och NO fidan haft höga
bårg, fom tyckts tiiråckeligen kunnat befreda dem
frän dcOc kalla vader, och dock voro dar en

myckenhet iUmmar aldcles ut^ängne, de ofrige

mycket fkadde.

6. Mefpllus Cotoneafier. Pa fomlige af de bu-

fkar, (om blefvo fiytt^uie i Åcademie-Trågår-
den om Våren 17^9, bartfroseri dei af ifamnienj

men i ikogarna, dar den (lod orubbad, var den
'i oflcadd.

At andra af våra i Finland vildt växande trad

^

tagit någon ft:ada af fiHavinter, har jag ej mårkr,

ehuru j^g dels fjelf gitVit akt dårpa, dels frä-

ij
gat andra därom. Jag var val i fraktan 5 at föl-

jt jande tråd och bulkar, fom åro hår i landet blaiid

de fåilfyntare vilda, cj torde få ofkadda gä ige-

^; nom, nämligert: G^^-^r/^'/ ( Rhamnus Cathai ticus)

g
Fin/h Öxei^ Gratssgus aria var» 8, i Linn, Flor.

j

Svec), HafstCrne fHippophae Rhaninoides^, och
Idengran (Taxus baccata) , fom alla voro plante-

rade i Acad» Trägården på nog opna (lällen5 men
de bärgade fig alla val. Hvad StdrkebärsbuP^rm gjort,

^ har jag ej tått ärfara, emedan han endnft våxer

|/ vild långt ut i flvårgården , och finnes nu ej när-

mare men jag fruktar, at den hade tagit pa

jfafta landet famma hådanfård, föm dts nårmafle

J'*

' flågtingar Plommon-och Kersbårscråden, hvarom
f , nu fl:ai nåainas.
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z. Sven/ka och andra Europeifka Tråd ocb

:

hujkar y fom blifvit bår planterade^ och

ej vaxa vildt i Finland.

7, plommonträd af flere arter hairva hlifvit hår

cultivcrade. Krikon bafva varit hår i landet i lång-

liga tider , fä at de i fomliga Trägårdar naltan u-

tan all fkotfel fortplantat fig fjclfva 5 man har dår-

fore bart anledning at tro, det defTe fkulle tåla

Climatet: icke defto mindre hafva de af alla hår

brukeliga fruktträd, varit fifla vinter de mållom-
toliga. Alla flag hårat hafva både uti och i nej-

den omkring Abo blitvii få totaliter til ftammar-

ne dodade^atjag ej har fedt eller vetet enda Plom-
monträd

,
(jag undantager nu de Americanfke,

hvarom {kal ordas längre ned bland de Ameri-
canfke växter) fom blitviro/kadt. Vid de mafta

hafva dock från rötterna nya telningar federmera

uprunnitj men fomlige åfven af dem, tom ti! ar-

ten varit i urminnes tider hår i landet, ehuru de ock
varit flora, hafva tagit fåJan (kåda af vintern, at dc

hela denna Sommar ej uplkutit någon telning från

roten, fa (lån de iHtt pä torra och tjenliga Hallen,

famt ågc pä Norra fidan alt fkygdlbm dem kun-

nat onlkäs.

8. Purontråd hafva anda til fenare tider varit

nog fålllynta har i landet 3 man har trodt, at Cii-

matet varit dem for obiidt , dock har man nu pä
några ar nog flitigt börjat at kärnor updraga demj
de hafva ock'trifvits val, och gifvit alt hopp om
lycklig fortkom'(l. JVlan kunde redan vifa åtfkil-

liga, iom voro 8, »o eller 12 år gamlaj men lilla

vinter gaf dem en fafclig iiot. På de måfta biet

all
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^11 den delen af (lammen, fom flod ofvanFor fnon,

bartfrurcnj delTe hafva dock i Sommar fran den
nederilaochofkaddu delen uillagic nya {katt. Nå-
gra fa flammar hafva v ål in pa Sommaren uiilagit

Jofj men de ila dock ännu nog Ijiika, och tyc-

kes vara ovifst, om af dem kimna blifva riägra

friika och beitändiga trädv ty deras affkurnaqvi-

l]-ar eller Hammar äro inuti hel mörkbruna och
nåibn fvarta. Jag vet icke, at någon har nä-

ra til Stadenar ägare af något llort Päronträd

mer, an Herr Lagman W allensti erna vid

des gard Pernä: det åranfcnligen llort,. och nog
gammalt, lamt har i flera burit frukt: det

Hår pä et val torrt tlålle, och år mot de kalla vä-

der väl förvarat; det har ofvertygat ofs, at Pä-

ronträd kunna tala Finlka Ciimatet, dä de plan-

teras pä (jna råtta ftallen : det är ock det enda,foni

jag ännu har mig bekant hafva gått ofl^sdi: genoni

{ifta vinter» Hos en eller annan Sriindsperfon,

fom bor ute i ftärgärden , finnas ock nägra (lora

Pårontråd , fom i flera är burit frukt; men de

halva blifvit anfenligen qvåfie af fifta vinter. På-

)« ronträd hämtade frän Sverige, och här plantera-

de, gmgo mäft alla ut» Det bor jag än lägga til,

at famma fl ags fvarta flemmiga mafk, fom förut

år omtalad vidN:o2 fans likaledes i myckenhet
om Somrarna 1758 och lyf^ på lofven af Päront-

trån hår i Abo. Detta har väl mycket bidragit til

trådens forfvagande j men fä lärer dock den (trån-

ga kölden gjort det mäila 5 emedan jag vet ftällcn

-pålandet, där ingen mafk vifat fig pä Päronträ*

dcn-y och de ikaddes dock af vintern. .

p. Kersbdrstrdä af flere arter hafva blifvit i

C 2, läng-
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langliga tider planterade och fkotte hår i landet:

de ha [va ock velat få fort, at de mangenflåds ^

fortplantat fig fjelfva utan vidare {korfel. Det
tycktes då, fom defTe Ikulle tala Climatet; men (i-

Ila vinter var ock mycket fvar tor dem j ty på de
måfba ftallcn åro de til flaramen aldeles dödade;
dock hafva de från roten upfiagit i Sommar nya
telningar. Somliga hafva dock någorlunda bär-

gat fig j fa ac ehuru de flodo långe i Sommars,
innan de utfiogo lof, gifva de dock nu hopp, at

repa fig. De lom voro latte pa fädana Hållen, an

ftora fnodrifvor legat ofver dem,ftodo (ig gemen-
ligen båft, allenaft man drog omforg om, at fnon

ej fick atbryta quiftaina. De Kersbårs-trågår-

dar, fom ligga ute i fkårgården, hnfva måft of-

ver alt bärgat fig båttre, än de, fom voro päfalla i

landet, falt de förra ofta hade mindre £kygd pl
Norra fidanån de fenare. Samma mafk, fom for-

\

ut år omtalt vid N.2 och 8^ holt fig ock i myc-
j

kenhet på bladen af Kersbårs-träden uti Abo,bäg-
:

geSonirarna ijfg och lyfp, och halp til, atfor-

fvagademj men få kan dock ej all ffculden til-

läggas bemälte maits ty Kersbårs-träden pålan-

det, (da Skargården undantages) undergingo
målb famma ode, fora de i Staden, fafl ingen
mafk låtit fe (ig dar på de flåfta Hållen.

10. Äppelträd af i^era flag hafva likaledes från

urminnes tider blifvii har planterade, och bar-

ga {ig af alla frukt- tråd, baft mot vintrarna. Man
har på många år icke märkt, at de tagit af

kölden någon fkada, mer an at ofverila toppar»

.na på de unga iblaiid pläga til en del bårtfry-

faj m,en fifla vinter gaf våra Äppelträd en fvår

flor.
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ftot. En del gingo til llammen aldeles ut. De
måfta togo fådan fkada , ar de ilodo långt in på
Sommaren, innan de fingo lof, och åro de än-

nu nog fjuka: når man aflkurit en ftamm,gren
eller qvift, åro de inuti mörkbruna eller måft
fvarta. Jag har dock uti min trägård några träd^

och har åfvcn fedt hos andra några ( dc flåfta ar

dem updragna af kärnor, famlade hår i landet; men
fomliga ock dels kärnor från Sverige, dels

från Pommern), pä hvilka fifla vinter ej vifat

minfta fkadeliga verkan: deiTe flogo ut lof i råt-

tan tid, hafva våxt i Sommar fodigt , och dä
c|viftar eller tjockare grenar med flit blifvit gä
dem affkurne, befunnes de inuti aldeles frifka:

deffe nä dock pä lika opna ftållen fom de an-

dre, hvilka blifvit få illa mcdfarne, få at jag

cj kan utgrunda , hvärforc defTe få val kunnat
fta mot kölden. Jag har fedt Äppelträd af nä*

gra och jc års älder 5 pä hvillca fifra vinter fpjelk-

te ftahimcn midt itu. En myckenhet ij 2»

3 och 4 års gamla q viftar gingo ut: de, foni

voro åldrc, bärgade iig någorlunda. Äppelträd
af flerc flag, hitfordc från Sverige, och hår plan-

. terade, gingo måft alla nu ut. En del af de
mindre fkadde ftora tråden hafva gifvit vackert

frukt i denna Sommar -, men måfta delen har

Jiaft alsingen. Hvad fom mycket kunnat bidra-

ga til Äppcltråns forfvagande uti Abo, har va-

rit den grufveliga myckenhet mafk (Skråpukar
ai Phalaena Evonymella och andra) fom om Som*
rårna år lyfo och 17^9 fä ofvertåkte Äppd-
tråden hårftådes, at de uti åtfkilliga Trägårdar
åto up hvart lof, fom fans på tråden, få at de
fSgo ut fom midt om vintern, elkr fkåmde de

C J fl
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;

få lofven, at de aldcies barttorkades, fåfom ha-
;

i

de elden gatt ofver dcm> dock utflogo de båg-^
[

ge SonTirruna å nyo andra iof. Men forenåmde
1 j

mafkar tyckas icke gjoit det måiiaj ty fcmU"-
I

(

ga äfvcn hår i Staden, rom ej hade mycket ho- jji

ga träd, lato^iä fnart nagcn ma (k vi Tade iig, pläcka d

den helt noga bart, at tråden togo däral: icke f

den minfta fkada: Tå gjorde jag i mfn Trägård,

och fa vet jag, at flera gjort; men detta oak- ^'

tadt dödade eller fkåmde filta vinter en mycken- "

het fädana tråd; och på flere ftålien på länder, ^

dar de ej blifvit varfe någon mafk, hafva traden ^

maft lika ftarkt fart artära verkan af vinterns p
våidfamhet. En eller ann-tn af de Trägårdar, '

dar maflven ofvannåmde är få illa for fram, har i

'

denna Sommar frambrakt en ilor myckenhet ! 1

..Äpplen ; dock åro de famm.a pä alla fidor om-
gifna med hus 5 emedan de ligga midt i Staden,

j

fä at de åro befredade for de kalla vaders an- 1

.fall.
;

II. Hu/}'CaftametrdJ (/ECculus Hippo-Cafta- '

num) hafva åtfkiliiga Ståndsperfoner i fenare ti- !

der forfkafFat fig ifrån Stockholm. Vice Prs-
fidenten och Riddaren, Herr Lagerflycht, ^

har hårat både de måfia och (lorlta, varandes

fomliga ungefAr par famnar höga j deffe tråd .

hafva trifvits har tåmmeligcn val, och icke får-
,

deles lidit af vintrarna
,
enkannerligen fedan dc

,

blifvit något flora j men af filta vinter dodde de ,

flåfte utj och de få, fom in pä Sommaren ut-

flagit lof, gifva ånnu icke fårdeies hopp.
j

II. Berberis våxer ingenflåds vild i Finland,'

Utan har blifvit hitford frän Sverige, och fe-

dan
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dan bår förökad med flit. En dc) huficar gin»

go ut af fifta vinter; men ftorfta delen har bär-

gat lig, och tagit af kölden liten eller ingen fka-

da. De bufkar, fom om Sommaren 1759 kom-
mo hit frän Sverige, blefvo mall: alla af den
dårpä följande vintern dödade,

13. Fläder (Sambucus nigra) våxer ej eller

vild hår ilandet, utan har kommit hit från Sve-
rige, och planteras på några få Hållen i Trägår-

dar. Vid alla härdare vintrar plågar hela ftam-

rnen iryia birtj men om Sommaren ftrax där-

efter upkomma från roten nya telningar ; och få

fkedde åfven detta är.

14. Rojenbujhar (Rofa hortenfis) planteras af

Stfkilliga i Trå-och kryddgårdar-, vid alla här-

dare vintrar, ja, ibland ock vid ragnaktiga, fry-

fa Hämmarna gemenligen bart; men de upflS

fran roten nåft följande Sommar nya tflningar.

Silta vinter frofo en flor del bärt \ men nya ftam-

mar uprunno i ftållet denna Sommar^ andra Iter

bärgade fig fillledne vinter längt båttre, ån de
gjort de förra lindrigare.

if, Korg-^ihl (Salix viminalis) hade en och
annan Ståndsperfon forfkafFat fig trän Sverige,

at forloka, huru den Ikulle begå fig i FinfkaCli-

matet: den gick tåmmeligen val igenom de för-

ra vintrar^ men af den fifta gingo de måda til

koft. Herr Handelsman Ba^hr fick dock bchäl:-

la en och annan ofkadd.

16. Vild Jefmm ( Philadelphus coronarius' har

man haft några år i fomliga Tra-och kryddgir»

C 4 dar,
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dar , utan at den lidit af vintrarne. Af de bu**; t

fkar, lom omflyttades om Vären 175P, togo. f

några iland litet ikada vid (i ila vinter; men an- i

dre ledo aldcle-s intet. Pä dem, fom ftodo orub-
bade, mårkces ej någon olägenhet.

17. Hvita Ivlulbdrstråd åro af mig uti Acade#
mia^ Trågaiden lipdragne til den myckenhet, at

jag ej har mig bekant, det någon hårpå orten 1

' har dåraf mera. Herr ProfefTor GADp och jag '

hafva bagge forfokt , at lata denr) (lå ute otver i
i-

vintrarna j dock at de varit tak ta nned Enris^fäj; i

>voro dc ock fifta vinter. De begingo fig tam-
;

' meligen val, fä at endafl quiftarnas fpetfar blef-

vo bartfritifnai dock bor man mårka, nt de un-
der den lirångafle kölden icke öUenaft voro val ;

oi-verholgde med Enris, utan ock tåmmeligen; 1

takte med fnoj hvarfore man ej ånnu kan med:; i

fullkomlig läkerhet fåja, huru vida delkola ta-, i

la de (karpare Finfka vintrar. Dock har man (a

;

-mycket mera anledning, at hoppas det båfta,! I

fom på Plommon-,Kersbårs-, Påron-, Äpple-och
;

Hagrorns telningar, fom de 2 eller 3 forftaärcn:

af deras älder varit lika val tåkta med En- 1 1

ris, underdundom, åfven vid lindrigare vintrar,! 1

en del af deras quiftars fpetfar blifvit lika fä (kad-
j

\

de af koiden, fom Mulbårs^ trådens nuj ocb lik-

väl kunna forenåmde 5 Oags tråd, når de blifva

Itora, vål härda ut vara vintrar, dä ej en alde-

les ovanhg kold infaller: om de hvita Mulbårs*
, tråden iä gora med, hafve vi ej orfak at klaga.j

I

18. Cytifus Lahurnum har jag updrngit af fron

pti Plantagen vid Sipfalo: rnåfl alla fkarpavin-'

trar ^
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trär h^r cn del af (lammen dock ut 5 men cm
Sommaren därefter hafva nya fl:act urflagit frän

des nedre del; fåiedes fros åfven (iila vinter en
del af ftammen bart: dock har den i Sommar
gjort vackra {katt från de nedre grenar.

ip. Ben ved (Cornus fanguinea) har blifvlt hit-

ford från Sverige, och finnes ej vild i landet.

En god del af qui il- andarna blefvo af fifta vin-

ter bårcfrufnej men nedre delen var friik och
©{kadd, och har trifvits väl denna Sommar.

Defle nu upråknade åro af de Svenfka och
' ändra Europeiike Tråd och bulkar, hviika fko-

tas hår i Trä-och kryddgårdar, eller värdas el-

jell med flit
5 de, fom jag blifvic varfe hafva

tagit någon fkada af fifta vinter. Pä de andra

har jag icke kunnat märka nagoc dyliktj ty Sy-
rener , Siber/ka Äit-trån, Stickeibärs-bufkar af

flera flagj jåmte andra, hafva. icke det ringaftc

gifvit fig af fillBrledne vinters kold,

Forjbk til Såds utfaning med Machine , an-»

ftalde på Fullero Sätesgård^

dr 1759,

Af

CARL JOHAN CRONSTEDT.

Sedan Kongl.Academien behagade, om Som-
maren år lyfp, til profning låmna mig den

af Herr Chateauvieux förfärdigade och

C ^ for



4X 1^61. Jan* Febr* Mart;

for tre ar fedan bitkomne Sanings-machine, fom
Kongl. Academicn, af vanhg nit for Landt-cul-,
turens upbjeipande , med dryg koilnad bade i

frakt och uikop, ifrån Geneve lätit torö^ritva

,

har jag därmed gjort de foriok at få hvete ocb
råg, fom, jämte deras utflag

,
jag nu har dca

åraö til Kottgi, Academicn upgifva.

Det vore for vidiyftigt , at hår anföra cn

fullkomlig befkriffiing ofver denna nog famman-
fatte Machine : jag hånvifar den, fom dårom
Hundar nöjaktig kunfkap, til HerrDuHAMELS
Du MoNCEAU Tratte de la culture des terres^ och
Parifer Editionens af är I7f4. Vol. III. pag» Z14
och följande, dar detta verktyg pä mer ån 150
iidor Vidlyftigt finnes afhandladt och afritadt,

famt Vol. IV. pag. 4«f8, dar den af HerrCHA-
TEAUViEux därvid federmera gjorde åndrmg
anfores. Alt hv^id jag bor nåmna, år det, at

denna Machine får trenne faror pä en gäng, til

g tums diftance ifrån hvarandra och tii hvad

djup fom behagas j at han myllar fjelf igen fa-

rorna, fä at, få fnart han gått fram, åkren e]

mer behofver rornsj at han kores n-sed en Haft,

och at han år forfedd med en liten gradbåge,

indelad i tyra grader, fom tjena at Itålla Ma-
chinen td glefare eller tätare fåning, och fom
i forlla hosgående Tabell finnas anteknade.

Saningen med denna Machine har jag låtit

anftåila på tvånne fått: dels i fångar, efter den
underråttclfe, fom finnes pag. fi af toretalet til

ofvannamde Boks III. Vol. om hela proccfien

;Vid faningen i fångar: dels jåmnt ofver hela ä-,

kcr-
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kerftycket, fara vid -far;^. Och pa det jag

rnyckct båttre mätte kuiuia göra jåmforeire i»

mellan bägge fåttcn pä en och i^mnvx jordmon ,

ia delte j3g hvarje åkcM tvåane delar langs-eF-

ter, hvaraf den ena blcfiagd i langar ooh den an-

dra fullfådd. Ingendera af delle åkrar h

ric godd, fedan är I7f3.

I
Til fångarnas brukande, har jag ej nyttjat de

af Herr Du Hamel beflvrcfne rcdfkap af plo-

gar och lä kallade Cuitivateurer, fom hos ofs

aro ovanlige och kan hånda til vårt jordbruk

mindre låmpelige-, u»:an i deras ftålle betjent mig
, af det vanliga Mylls-oldrct, fom ofver helaWail-

I
manland brukas, hvarpä muUfofan blef ba! trä-

gen 5 famt en plog, fom pä det fåttet tilred-

des, at ct dylikt Mylls-olders trå bcflogs med
cn liten plogbill 5 utan rill: framforc, och pa ena
lidan fattes et våndbräde, fafom pä de vanlige

Itora plogar.

SångaVne tilreddes och brukades pä följande

fått. Sedan akren var om Sommaren pa det

vanliga fåttet kord och handterad, låt jag, den

I

dngen jag började faningcn, forll flådda och fe-

' dan kora honom tvånne gängor med harfven 5

L dårpä utdeltes den delen af åkren , fom (kulle läs

j

i fångar, långs etter i tre alnars breda iiycken,

[| och midt pä hvarfoch et af delTc (tycken kor-

I

des, efter fnore, en gang fram med Machinen,

Ij fom därunder fädde Tina tre faror, hvilka ut-

! gjorde a\ fång af cn alns bredd, fä at de obe-
fädde gängar imellan fångarne biefvo tvä alnar

jj
brede. Deflc fångar rördes fedan icke torrån d.

i 2 Oäob, dä upkordes gångarna imellan dem med
Mylls.
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Mylls-oldret, och en vatten-fara pa hvarje fida

om fångarne med den omtnlta lilla plogen. I

forledne vår, fa fnart man kunde koraiåkren,
fom fkcdde d. 26 April, kördes gangarne äter

vp med Mylls-oldret, ochd.Z2 Maji , dllåden
började Ikjura i balg, med plogen, på det fåttet,

ar något litet af jorden i gängarne ftjalptes til

fångarne på omfe fidor, få at gangarne vid fi-

dorne blefvo et par tum högre ån fångarne och
xnidt pä något djupare.

Den 28 Tunii, da fåden flod i blomma, kör-

des gångarne /mellan de med råg befådde fån-

gar pä famma fått fom d. 22 Maji, få at ånnui

något mera jord ftjalptes til fångarnej och i-<

mellan de med hvete befådde, fyra dagar fenare.

I detta {kick biet alt lämnat til fk6rdetiden,då

tågen apfkars d. iz och hvctet d. 2P Augufti.

De famfldde åkrarne tilreddes med {ladd-

ning och harfning på famma fått fom fångarne,,

kördes fedan ofveralt med Machinen och ror--

des därefter ej forrån rågen upfkars d. 12 och
^vetet d.2x och 23 Augufti.

Huru mycken fåd pl hvart och et flyckc,

efter des rymd och grad -talet på Machinen, på
bagge fåtten blifvit utfådd och huru ftor af-

komften famt vinften til korn-talet af hvarje

fort utfäde blifvit, ötvifar toljandc

TA.
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TABELL
5 Cro Areal

inne-
Utfåde. Aficomft. AfkoiT.-

ften

0 0 A n or

0
hållet

i qu
iicrre

än. ut rå-

alnar. kan. det

. !ddes <)fängarm.

1

43;• gammalt hvete
,

Idag fullfådd.mj
I 5 1 - 2 55

fam.flagshvete 3 2587 4 I 5
119

ll.6fiing.iTi.nytd. 3 2,5 2470 I 40 29*25

11. fullt m. ditod. 4 T84I 3
- 89 1 2 30

Jl.éfång ra.ny råg' 5 2 I z _ 5Ö

)i. fullt ni, dito d« 6 2202 4 I 72 I 17>^

11 1, lofpng. med 3139 23 - 9'7

o;amiTiai Råg
: ;1 fullt m.di:,d. 4S41 9 I 2 87 9

A t denna Tabell kan man ftraxc fe, at af-

.omften pade måfte ftycken ovanligen ofverfti-

1
jit udädec, N:o 7 och 8 undantagne, hvar-

'jll'

il orfaken längre fram flcal omtaiasj msn ej lika
' i)eqvåmligt, hum den famma varit fvarandc emot
iivarc och et ftyckes rymdj hvilket år cn ange-
igen fak at veta; emedan et lands dyrka i fpan-

näls quantitet aldrig kan utrönas cndall genom
Iroforelfc imellan ucfådec och afkomften-,

itan at beräkna jordens areal innehall : ty på ea
• jang kan man vara rik til korntalet ocn fattig til

juantiteten, fom et ftycke land, eker fin (lorlek,

^? jordt käfta af fig. Jag bar dårfore, i anledning

if toregående Tabell uträknat, i cle# följande,

luru mycket kunnat utfäs pä i mnnland af14000
!^ quadrat alnars innehåll, och huru mycket det
bort käfta at fig, Hvar jemte jag bifogat en cal-

jcul öfver utfäde och afkomft, fom til tt medium
famma Sr befunnits vid de tvånne nära intil hvaran-
dra bclågne Säterier FuUero och Ålmo> at dåräf

t kunna gora jämförel fe imellan fåningsfätten med
t »achinen och det vanliga med handen. For
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For T Tunnland af 14000 quadrat alnar.

Utfädc.
i

liens

1 kantital I kanr.tal. i i Tan tal.
I korntal.

ö kan. qu. kan. fft. qu. Tun. 'kapp.
!

f •>*^ p —
i

—
i

; i 4 17^7

7
- 227 1

1
2,7 3 15,7 29,^

5
0
o 7'/ 5U

?8

I 1 5 0,4
! Duo - 7 10 \ 1

aTHvete - 26 644 j 10 7 33>4

g 1
Diro - 4 22 I 682 I - 10 26.7 >

'

0 26 460 7 10 I7>6

! Dito -
L

8 30 270 0=5 4

36 I 2 5>"5 I 1,75 5 19-7: 9,7

o<? ; Fullerö,

38 I t>75 971 2,4 5 28,6 9,^

Med hvetet, iom efter vanliga fåttet blif-

vit utfådc, har jag ej kunnat gora någon jäm-

förelfe, emedan pa mina äkrar, atven lom pade
fläde (tåilcn i Väftmanland , förledit ar dårpa

blef fadan milsvåxt, at en ftor dci bärgades få-

fomho-fäian^ och fåledes efttr trolkiiingeri gif-

vit ganfka litet.

Hår vid förekomma följande omftåndighcrer

at anmärka.

I. Millfvåxten pa de akerftycken under 7
och 8, fom aldraforfl faddes, härrörde formode-
ligen dåraf, at Machinen var fä Iläld at han gick

for djupt: minlla delen af kornen gini^o up, och
en del af de upkomnc glefe Handen förtvinade af

cn pafoljindc torka, fa at jag llraxt i boijantorc-

Italde mig (torre mifsvaxt därpä, ann jag fcdan

fant efter uträkningen,
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r 2. Oaktadt det myckna och ftadiga rågner,

fom börjades då fäden fom bad fkulle matas, och
Varade under hela roognings-tideii, blef dock
den fåden, fom var fSdd pa fängarne, aldeles intet

nedflagen : pl de fullfådde ftycken lag hon något,

dock pä långt når ej fä mycket och illa, fom
på de efter vanliga fåttet befådde åkrar.

3. Axen på hvetefångarne voro mäfladelen

af ft ä 6 tums långd, och på de fullfådde ftyc-

ken af ä dä däremot de ftorfta axen jag pä
de allmånne åkrar kunde utleta, ej voro mer ån

3i tum länga. Summa ordning fans ock i an-

feendetil hvete- kornens itorlek och halmens fro-

dighet i de fårCkildte fänings-fåtten, fom af de

prof pä ax, uttrofkadt hvete och halm, jag hår-

jåmte har den åran for KongL Academien up-
vifa, fes kan. Med rågen forhoii det fig nåftan

pä famma fått. Af denna hvetets mindre fro-

dighet på de fullfådde ftycken ån pä fångarne,

torde hårrora, at det förra tidigare blef moget
ån det fenare, hvilket ock Du Hamel funnit

altid hånda«

4. Som bärgningen var nog fvär, och fåden

blef ojämnt mogen, fä vart mycket ut-

fpildt af det mognafle hveret och rågen
j eljefl:

hade utflaget iäkert biifvit ilorre, ån det nu be-

finnes.

Härvid vii jag ock|nåmna en håndelfe, h vilken
i fynnerhet träffade hvetet pä fångarne, fom fena-

re (kot ut fina ax ån det ofriga. Den 3 julii foll

ct ftarkt hagel, hvars korn voro ftore fom not*
ter^ jåmte älkcdunder och få hårdtrågn,at det gick

6
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6 tum neder i jorden på trade s -akrarne : detta

haglet gjorde r;agori fkada pade fpåda hvete-axeii,

fom dä nyfs voro utkomne, i det toppande på en
del ax hvitnade och förtorkades; men pä de itånd,

fom ånnu ej utfkutit ax, blef den ofverfla fpetien

af rådes-baijan,med det bladet, fom fitcer vid defs

anda, afbrucen och nedvikcn til ^ tum ifrän ån-

dan, hvarforc det upvaxande axet maile lladna

emot vecket, utan ac komma rått upp längre, och
genom fin bändning taga en annan vag pä fidari

af baljan, dar des medlerfta del hopviken förll: ut-

kom , men fpetfcn ej fvorrån Iljalkcn blef fä läng,

at han, efier någon krokning, hade tilrackelig

llyrka at draga honom utv En del af deffe axen
räknade fedan något under växandet; men en del

forblefvo nqg krökte, dock utan någon Ikada.

Slutcligcn, finner jag mig ej ånnu kunna yt-

tra mig om nyttan for allmänheten, at lägga desa-

krar i fångar och bruka dem pä det af Herr Du
Hamel torefkrefna fatt, ehuru anfenlig vinften

i korntalet och afvcn i anfeende til äkrcns rymd
finnes vara, innan flera ars forfok blifvit gjorde,

och därvid utrönt, huruvida tormonen däraf kan
vara fvarande emot de olägenheter, fom torde fö-

rekomma vid en fä hufvudfakelig ändring i värt

allmänna bruknings-fått. Det kan jag dock med
vifshet fäja, ar icke mera tid eller dragxre til det-

ta åkerbruk bchofvas, än til det vanliga, utan

fnarare mindre, i anfeende därtil, at gängarne i-

tncllan fångarne, niir de en gäng kommit i itänd,

kunna myllas och plöjas pä de tider den bellämda
ordningen det fordrar, utan at raanbehofver truk-

ta for hinder af mvckcn torka.

Det
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Der andra fåitet, at med Machinen fulifä

åkrirnc, tom ej fortjrar någon fårdeles ändring

i vart vaniigii jordbruknings-fått , tyckes redan

vara fördelaktigt, i an leende til fådens jämna
utdelning til lika djup och iitfådecs bcfpanng,

fk omilen något brifter, i anfeeade til

jordens areal -innehlii.

Och fom b vart och er ftyckc land fordrar

en vifs myckenhet fåd til befåning, lämpad ef-

ter defs tormåga at befordra farnma fåds våxr,
och alt hvad dårofver utfås, ehuru det torde

g;fva flera iland och ax, dock rninfkar deras fro-

dighet, efter alla ej kunna hafva tilråckclig luft

och föda i rå förmodar jag, at, om famina for-

ni aga kan i det nårmaile utrönas 5 utfaning med
en Machine , fom gor lika eflcél, fom denna, med
hviiken delTe forfok blifvit anflålde , med myc-
ken formon Ikal kunna verk Hållas. I detta af-

feende har jag forledne Hoil med Machinc
fuilfadt något mer ån z~ tunnland åker, dels

med hvetc, dels med rag, pa Stikillige (lällen,

hvarvid jag funnit, at f 1 kappland kunna med
cn håit beq värn I igen befas om dagen. Huru
detta och de ofrigc forfok, jag i detta åmne hå-

daneker tanker anitåila, {lä ut, (kal jag fram*

deles til Kongl. Academien med noje upgifva.
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FORSOK
Gjorde vid Mojfars upodling.

Af
LORENS WOLT, ROTHOF.

Uppä
Herr Commcrce-Rådet och Ridda-

ren Alstromers gard Nolhaga vid A-
imgsas, år, en fjerocdels mil ifrån Staden,

cn liten MofTe , fom des ägare låtit dika rundt

omkring famt tvärt igenom i Tmåquadrater, hvaraf

den blifvit anfenligen förbättrad, l'å at han ärligen

flås, ehuruvål des grund-åmne år ej annat än los

brånn-torf* Annat ån fmåctftarrgrås våxerdockej
ånnu dårpa, fom flåcktals hindras af hvit-mofTa

,

ånguU, tran-bår och dyhka magra orrer. Med
de hår lluderande Schåffer-Difcentcrs tilhjelptor-

fokte jag, at pä denna mofle fylla något pä de

magrare flållen , til at formera gråsväxttn , famt

at få åtfkilliga froforter uti den brann- torfven ,

fom blifvit upkaftacl genom dikning och f6n«

dervittrad til grof mylla.

Om Hodcn är I7f8, flcedde det forfta for-

foket. Vi hjelptcs åt 1:0 ar pä et fjerdedelstun-

land båra och utfprida flygfa>id^ fom updri fves

ur den når intil liggande f]6n Mjor, och flyger

långt ^yckc up pa nårbelågne back-kullar. 2:0

Ut It roddes pä några vifla flållcn falf^ fad ant,

fom brukas vid koken. 3:0 På et annat flyckc

fördes Zrr, ljusgrått, i^roft, några Ikfs, fom for

påkommande regn och andra hinder fcdermera
cj blcf vfil kringfpndr. Få et åttondels tunn-

land kördes och utbreddes afpradcriy fom affalla
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vid et Tobaks-pipbruk 5 fåfom ler, fonderflag-

na Tobaks-pipor, famtkol, fot, afka, (len och
lerbruk ur brånn-ugnen. y,o Utbreddes afka på
några flackar^

Följande aret 175'p fåg man liten eller in-

gen verkan af deflci påfylida åmnen; men 1760
ipordes hvars och ens fårllcilda kraft» Dh San^

den var påflrodd, våxte ftarren något dock ej myc-
ket tätare, men kn;?pt längre än annars: kårr-

tilllel, Carduus paluftris, den man til forene ej

fett på hela moöen, infant fig til myckenhet

pä detta fandade ilycket. 2 Saltet gjorde ej mer
gagn, ån at ftarren våxte dåraf något längre.

3, Leran hade ej fynnerligen val kringflutit, u-

tan lag måfl: i hopar, hvilket gifver tilkånna

,

at hon ej var af båila flaget : den hade dock
uträttat fä mycket , at fmått grås och gula blom-
fler grodde omkj-ing leran^ 4. Afjkrddet frän
Pipbruket gjorde få mycket, at ftarren måft ut-

rotades, och tåtel med hvengrås infunno fig i

ftåilet» f. Ajh.ans verkan var den (lorfta: dar

hon var päftrodd, våxte tre quarter, fomligftåds

cn ahis laogt och tått grås med allahanda flags

blom (ler, fom man träffar på en fet åker-ren.

Den magra Mofs-valien blef fäledes trappevis

förbättrad , at en och famma mark , alt efter de
påförde ämnens belkaffenhet , kunde forbytas

från en mager ilarr-ång til en mager kårr-ång,

til något båttre (larr-ång, til en mager högland
ang, til en god gråsbårande hårdvals-ang och til

cn val gråsbårande åkergren eller linda. Jag var

ock betänkt at forfoka hvad kalk, krita, och god-
fel (kulle utråtta, men blef hindrad därifrån,

^

% Ar
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Ar I7fp om Våren gjorde vi det andra for-

foket, atfå och plantera äifkilliga flags våxtcr

pa den ur mälTan upgrafne dikes-mullen , at fc

hvilka växter trifvas pä en någorlunda upbrukad
och til mull förvittrad brånn-torf. PI dikes-val

larna fåddes och planterades utan någon godfel

följande flag, nemligen:

1:0 Växter, fom hvarken grodde eller komroo
up, fåfom fron af i. hvita MuUbårs-tråd, 2 Pio-

ner, 3:0 Wallmo, 4. åkta Angelika, f.åktaRhabar-
ber, 6:0 Kersbårs-kjårnor, 7. Spinat, g. Sibe-

rifkt Lin, p. Svenfk Hampa.

2:0. Växter, fom kommo up i början, men
tycktes ingalunda vilja fort, fafoni tron af

quart.

långd.

10 Skinfkt bohvete växte til 2

11 Weide - §
12 Vanligt fexradigt korn * ^2
1} Himraclskorn - - - i

14 Hirts. - - m i
15 Rapfat - - • ^
16 Turkifk Tobak. - f
17 Gurkor - - - f
j8 Rad i for ofver jord . - ^
ip Portlaka - ^ - I
zo Dill . • - . ^
2.1 Spanflc målla - - - ^
iz Borft-neglikor - ^ • f

3:0 Växter, fom tycktes kunna mogna

:

fiifom fron af

2J Vag eller La Vau - - 2 >

14 Mclilot, v-ixte i Luigd - i

25
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quarter.

2f Latbyrus articuktus - * i ^
a6 Skal-los hafra, Avcnati uda 4
27 Hvic hafra - * 5
28 Morötter ofver jord - « ^
2p Palfternackor åfvenfå - f
30 Turfka bönor - - 4
31 Blad-(aiat - ' " - i
32 Koriander - - - i §
33 Ringelblommor. - ^ - §

/ Plantor af

34 Ordinair Tobak - - • i

37 Hvickål - - - - I I
3<^ Rotkål - - - - I

37 Quiflar afKorgpil, vaxte ct år , men dod-
de ut aret därefter.

38 Quiftar af ordinair pil likaledes

4:0 Växter fom kommo til mognad och
pa denna brånntorfs-rauUen kunnat
planteras med fordel»

Safom fro af

3P Ordinairt Svenfkt Lia - • ?

40 Råg - - - - 4
41 Svart hafra - 4
42 Hvita arter - - - 4
45 Grå arter - ^ • ^ (j

44 Siberilkt Bohvete - * 2 §

4f Vålfka Bönor * * - 4

, Rötter af

4^ Qiiickrot eller h vitrot - - 4
47 Potatcr ofver jord - - - 2

48 Pvodlåk ,
- - - $

D 3 49
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quarters j

långd.
i

4P Pepparrot, vaxte vål i rötterna, men ej

i bladen. *
;

50 På et litet Hycke fördes godfel , fom fad-

des med råg, hvilken våxce lika fom på
cn mager åker - - 6

Så mycket uträttade desutora denna plantc-
'

ring, at defla dikes- vallar, fom tilforene voro ;

\

fvarta, utan at något ftrå kunde gro uppå dem,
j

grcnfkade Sommaren därefter af långt grås*

På en annan , en fjerdedels nril Söder ifrån A- I

'

lingsås belägen Tårf-moflc , kallad Preftcryds 1

Mofla, fåtorr, at bofkapen kan gå på honom ^ \

men tillika få mager, at endaft hår och dar växer

på honom litet kart ljungs fåddes och fattes pa 'M

lika fått utan godfei åtfkilliga forfer ai de fore- |,

nåmde växter, fåfom rag, hafra, korn, lin, ham-
f

pa, jord-påron, rapfat, tobak, bohvete, färg- i'

grås, pepparrot, qvickrot mm.. Men hår vil- ']

le ingen ting fort j fådesflagen grodde och vaxte 'i

tåmmeiigen i början, menomnågon tid dodde all- .1

fammans bart.

Det år bekant, at Torf-moflar innehålla mult- i

nade, men icke rutnade Vegetabilier : och at dc 1

åro behäftade med en myckenhet Jårn- vitriol j I

altfå år det icke underligt, at forenåmdc våxter i

ej kunna trifvas dåruti. Men om flika moflarväl 1

utdikas, få at luftens nederbörd får laka ut och 1

afFora berörde fålta : och om de under plogning,
blandas med fand, kalk ochafka, hvilka rotaocli i

löfaup torlvcn ni fvartmylla> få blitva fådan* i
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fnofTar beqvåma, at alftra fa vål grås, fom an-

dra växter.

6n Ferdinando Noronbo^
BeJakt ar 1760, med Sven/ka Oftlndifka
ComPagntets Skepp^TrinsFRET>R1C

Befkrifven

Af
CARL GUST. EKEBERG,

S:nå
och oftadiga vindar började redan når vi

flåppte Java, gora hemrefan igenom Indifka

Hafvet långvarigare, ån vi förmodade: och
trägna flormar ifrån Våftra fidan, upfyllde med
Afkevåder, hindrade vårt lopp, når Södra ud-
den af Africa fkulle krokas förbi, intil Maji må-
nads borjan^få at Tafelbayen vid Caput Bon^eSpei,
fom varit til vår forfrifknings-ort årnad , ej kun-
de med fåkerhet fökas, fedan Nord-Vcftliga
ftormarne, fom denna årstiden plåga rafa, redan

begynt (it våldc , och nu gjorde denna for ofs få

angelägna platfcn aldeles åfventyrlig. Dårfore
blef beflutit, at fortfåtta Refan åt Fay.il , en af

Azores Oarne, och i forbifeglande af Ön Fer-
dinand© Noronho, forfe ofs dar med vatten och
andra nodigheter* Fåfångt uppehollo vi ofs ån

några dagar, i forhoppning af bekvämare väder-

lek 5 for at vinna värt torfta ändamål. Det
var den 4 Maji, når vi imclian lilla Daflcn-Öen

D 4 «ch
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och Snldanha Baycn ilotade figret af deHa (rran-

der, foni vi i fiderton dagar toigr, då vi träffci-

dc in med rn Flotta af Fem HoiiåndfKa Retour-
Skepp ifranatfkilligeorter i Indien, nyligen irran

Cap. Bvon. Snei utieglade. Vi lemnade Inrjrt bå-

de Kijflen af Monoaiotapa och vårt HollandO:a

fållfkap 5 med en fiiil: Nordlig Vind efter ors,roni

efterhand utur Nord-Vefi åter med hardt vå-
i

der var hinderliga intil den ii M^ji, dä omfider i

uti gr. och 51 minuters Latitud, f grader Ved
\

om Cap, en blidare väderlek och hjclpramare

vind tog ofs emot. Loppet rattades på ön St. He^

kna^ tii rakningens fåkcrhet framdeles. Hvar-
ken tillåt tiden ar gora någon krokvåg, fåfom ac

foka henne långs efter parallelen, eller driftade

vi komma henne få nära, at blifva feddcf, for krigs-
'

oroiigheiernes Ccul : vi foilo efter önfkan den 24
\

Maji om midnatten in med henne, meddenfrara-
gång, at litet efter dagningen åter aldeles förlo-

ra henne utur iigre. I

At förekomma de ovifshetefj fom Chartornes j

fkiljaktighercr gåfvo om Ön Ferdinando, fomock .(

i nnfeende til den otilråckeiiga iöifarenhct dc lem- j

nat, fom henne befokr > fordrades et fåkrare måtc
j

at h varken gora vågen for lång, ej eller rRiftn Ön; j

ty valdes en kofa, fom når alt i loppet imellan- !

kommande Compaflcns mifsvifande godrgjordcs,
j

borde leda ofs i hennes Latitud, når vi voro iic mi- \

nuter elicr ijomiiar på Ofira fidan,
;

Vi hade hår liten hielp af en Dagbok , hållen i

• ar 1759, på (keppct Frkdric, i detta farvatt-

net. Magnet' nålen, fora den tiden i negdcn afHc- 1

len^ I
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lena hacle 8 graders Nord Ve ft mifsvisning, ha-

de nu pä det Hållet okat fig til ii grader, och i

iamma flciljaktiga förhållande hela den orriga. vä-

gen : an mindre kunde den obfervation, fom Öfver-

Styrman Georg Baron i famma Skepps forfta

Rcfa, år 1739, i detta åmnec gjorde, vara påiite-

lig. Den förra fant henne 24 gr. f min. Veiler

om Helena, uti 3 gr. 4f min. Sydlig Latitud: den
lenare i Longit.2)- gr. 18 min. uti Latitud

3
gr^

min. Olikheten gaf anledning at mifstro endera.

Sydliga fkilnader infollo fom oftafl: imellan

Obfervation och Rakningen uti loppet, men
dår funnos fadanc och af famma beikaffcnhet i

ofvannåaide Fredrics Dagbok anförde, fomgaf-
vo ikåi at trojdet någon ilrom, då fom nu varit där-

til orfak. Vår angelägenhet for Ön tillåt ej, ac

andra rakningen pa någon ovifs grund, utan

fedan vi den f Junii hunnit Latituden af
3 gr.

4J- min. famt zi gr. 41 min. Vefter om Meridia*
nen af St. Hekna^ £ngo vi Ön, den 7 om morgo-
nen 5 i figte, och ankrade famma eitermiddag uti

den vanliga Baijen, Remedlos kallad.

Ön Ferdinando Noronho år belägen på Nord-
öftra fidan af den Brafilifka kuften , vid pafs gca
fjomilar Ofl t N. ifrån Cap Roccas ^ och 540 NO
ihmFernambouc^ under h vars Gouvernementedeii
lyder^ Da Obfervationer vi anftåldc, (kedde pä
des Nord-Veftra fida: en obehindrad middags-
Sol, ren Horizont, och den lilla flcilnaden imel-

lan Obfervationerne, fedan Solens 'Declination
var uträknad efter de nyafle Sol-Taflor, förvis^

fade ofs om Öns Latitud, trenne dagar å rad,ige-

D f nom
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nom fcx Refieårerande Oclanter, til ^ gr. 47
min. eller 5

gr. 47 min, 30 fec. Var fjoråkning har

ocorrigerad gifvit ofs 25" gr. 36 mm. Longitud
Vefter om Helena, fom gor , nar Helena efter

Dod. Hållets Obfervation ligger 6 gr. :5om'n.

Veiler om London, ibxFerdinando^ 3 1 gr,6 mm. Ve-
fterut ifrån London, eller i6gr. 29 min. Vefter om

{

Tenerijfa. Den ändring vara Sydliga (liilnader gar-
j

vo un Longituden, gora efter nogare granftning

allenaft o gr. 24 min. Således blifver igenom var

rakning belägenheten af Ferdinando i6 gr. Ve-
fter om S?indi.Helena^Q\\c\' i^gr. f 3 min. W.om Te-

nerijfa^ fom Ikiijer med Variations Chartan, den
jag I detta ftyckct

,
nämligen imellan Helena och

Ferdinando, häller for den vifTafte, allenaft o gr,

10 minuter.

Hår far jag tilfalle at anföra det allmänna

Hollåndfka Chartornas fel ofver denna verlds de-

len. De åro om Longituden imellan Cap. Bon.Spei

och Helena , famt Helena och Ferdinando, hvar- '

ken fins imeilan, eller ifrån hvad den bor vara,

alt for vida Ikilde. Men fela fä mycket meraom
fjelfva Ön Helenas belägenhet, den de utfått of-

ver 14 grader ifrån TenenfFa, i ftållet den år fun-

nen vara allenaft p gr»7min. Mifstaget har utan

all tvifvel (it urfprung af den felaktiga Longitu-
den, under hvilken de kommit otvcrens om, at

låggaCap. BonarSpei, hvilken de endaft grundat

på Skeppens lopp, fom merendels gora ifrån Te-
nerifFa til detta Cap. 38 a 99 grader. Pieter
Goos började (ina Chartor med en fådan Longi- \

tud for Cap, den fcdan andre folgt. Kolb be- i

kräftade den til 57 gr. ff . min» faft auFoNXENAY, 1

Ta- i

I
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Tachard och Le Comte, igenom Aftronomi-

Ika uträkningar förut funnit den vara allenaft 36
grader. Senare Obfervationer gora den ånnu min-

dre, och Abboten De la Caille har nyligen

forfakrat den til 34 gr. 14 min, bvilken de fenare

Variations Chartorne vedertagit och gillat , fom
ifrån de Hoilåndfka ftilja til f a 6 grader. Det-

ta fel har fedan utbredt fig ofver Helena^ Afcenfion^

Firdinando och flera orter i detta farvattnet.

Vi kunde ej med lika vifshct, utfltta Magnet*'
nålens afvikning vid denna Ö, fom Latituden ,

i anfeende til et olika forhållande imellan våra A-
zimuth-CompaiTerj menen,är !7f4 af framlednc

Direébeur Ekström gjord Artificiel Nål, gaf

Aftonen tor Landfallet • o 40 - NaO
tvånne gånger på Redden o 4f - NaO Och
Dagen efter affeglandet o 40 -NaOjfomi
anfeende til deras ofverensftåmmande tyckes var;^

pälitelig.

Variations Chartan for 1744 lägger Ön under
Mifsvisnings-Meridianeii igr.jcmin.- N a O Och
al: BARONfänthåri755 zgr,oomin,-N aO.

Efter den tid af dagen, fom vattnet , under
vår varelfe,.hår flodde och foll, borde Ny- ock
Fullraånad gora högt vatten K. f

Hvad tid Ön blifvit upfunnen, år obekant.
Invånarena voro ock därom litet bekymrade. U-
tan tvifvel barden, vid Brafiliens forfta befeglan-
de, blifvit uptåkt j och af upfinnaren, någon Fer^

Mnand Noronbo ^ Fermnd Larono, om hvil-

ken
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ken åfven fattas underråttelfe, fatt fit namn. De
Franfke kalla henne lerdinand de la Rogne, Likc
fyncs, at hon cj (iiaxt blifvit bebodd, efter Por-
tugiferne med vigtigare orters intagande den ti-

den voro hindrade. Inga lemningar eller marken
efter Invånare blef man hår varfe, när Svenlka

Oll-IndiiKa Compagntets forlia ikepp Fr^dric
Rex, ar 17^ 3, i famma kende fom vi, funno hen-

ne båcy churuvål PiERREd' AviTYUti fin Defcri-.

ption Geneyale de'Amerique
^
utgifvenär 1645 i ^^^^'is,

fager i en hel kart och ofalikomlig beråttelfe om
cjennaÖ, at Rasilles och Ravardier funno

bår, 16 12, en Portugis famt 18 Indianer med
qvinnor och barn ifiån Fernamboac hit forvifte.

Kart efter Skeppet Fredrics bårtgang,to^

Franfta Oii:-Indi{ka Compagniet med några fa

Familier henne i belittning, hvilka blefvo vid ar

1737, af Portugiferne utdrefne, lom Sr 173P, når

Stockholm och Fredric hår forfriftade, voro

nyligen boiåfte. Konungen af Portugal anlag

henne angelägen at forvaras, for främmandes in-

träng fKull i denBrafiiitke handelen, til hvilken

£nda defedan hafva forfåkrat henne på dc beqvåm-
Jigafte flallen med ätlkillige faftnings-verk.

Det fornåmda, en Skants af tyra Billioner,

kallad Ncuftra Slgniora de Remedios ^
(' Se C h artan,

Tab. II. Lit. G. J anlagd på et bärg ofver Redden,
Des högd hiiidrar at forfvara landgångare dar

nediin under, hvarfore åt den fidan är upförd en

liten Rcdoute. Hår äro by^dc Kyrk:\n, Com-
mcT.danrs-hufct

,
Baraquer, Corps de Gitrde och

ijeUva Hog- qvartcrct. Vid pafs foo famnar åt ho-
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ger, och jo eller 40 flcg ifrån ftrandeiujom vifär

ac Redden,ligger et Biitterie( ie Lit. L ) kallad For-

taleza de Conceicåo. Pa Nord-Öftra (idan vid fet
dylikt, Fortaleza St. Antholne^^om åt ena fidan flai*

querar forbileglandei, och åc den andra en del af

"Redden, Hår år et ftort Magazin ut med flran-

den bygt, Pä en af Holrnarne i/, Morro des övos

kallad , fom ligger Redden nårtnaft , var under
arbete Fåftningen St. Jofeph af tre B.^llioner,fom

af alla hade båita belägenheten. Vattnet var ej

djupare, anat ifrån landet Materialierne dit fördes

med vagnar. Midtpä Öen åt Nord-Veil^ vid/C
var likaledes et Broftvårn pa en hogd, kalladti'/.

Juan^ och tvanne fädanc, at hindra landftigning

på Syd-ÖIlra fidan: den ena 5, hette St, Joachim-^

den andra, C, St. Anna^ alla af ften upmuradc
och med nödiga Logementer förledde , men årsnu

ej tilråckeligcn beftyckade» De ofriga bygna-
der på Ön, voro några hyttor och Ikjui for dem
fon^ (kotte bofliapcn.

Vid pa fs 400 Soldater utgjorde förnam ila de-

len af Öns Invånare, under Gouverncmente af

Don Francisko De Silva Soarez, Capitaine
af Infanteriet 5 tillika med behörige Officerare,

tvånne Prafter, en Medicus, en Secretair och en
Skrifvare. Et ant^il ifrån Brafilicn til längre ochkär-
tare tid utdömde Illgarnings-mån , fåfom Fåft-

nings-arbetare, voro dc andre, och reftcn någre
fvarte, Officcrarnes och Soldatcrnes flafvar, til-

fammans emot 600 fjålar: ftorlla delen infodde

Brafilianer, fom blefvo hvart annat eller tredje

år af andra ifrån Fernambouc allolie, få at den*
na var Gouverneurcns femte varclfe har.

In-
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Intet Qvinfolk var tillåtit gifva Tnbyggare-j

na fålllkap hit, ej en gäng nägon af Gouverneu-
rens eller OiHcerarenas anhöriga. Huru tjenlig

Garnifon hade icke dä et antal Munkar blifvit

,

fom hår i menioshet kunnat gora det allmänna nä- '

gon nytta, utan famvets oro af retande objeder? ;

Öns flråckning år ifrån NO. t. O. til SV,
V. af 10 eller 11 fjo-milars omkrets:- til häp-

naden nåftan trekantig cch medelmåttigt hog. I- ä

mellan backarne årobehagelige flåttmarker, affec
'

och bårande jordmon, hvilka, fä val fom alla

hogderne, voro med mänga ofs obekanta flags ftor-

rc och mindre tråd och bufkar ofvervåxte, dem
den jåmna Solvårman häller i en ftåndig Vår. Midt
på Öns Nord-Våftra (ida, vid P. framfticker u-
tur den hogfta lofklådda kullen, en af befynner-

1ig fkapnad lutande (kallig och bar gräftens klyf-

ta, fom vid längre håll > gitver anieendc af en
Kyrka med ct afbrutit och trubbigt torn. Den
Syd-Vcflra andan, ojåmnare och mer bårgak-
tig ån den Öilra, böjer fig med en fmal arm em.ot

Nord-Ve It» VHgorne, fom altid drifvas af ftån-

diga Oilliga vindar, hafva hår fått mermotftand,
och tvårt igenom klipporne vid ^, (kurit en op-

ning, til utfeende afet vidt hvälf. Stranderne Ungs
denna fidan, be ila af fmå fand vikar, ifrån h var-

andra igenom ftört-branta fteniga uddar delade,

och närmare landet pä några ilållen med klippor
)

ofvcr och under vattnet af olika hogd betåkre. i

Fem ftycken Holmar, omgifne med fynliga och i

blinda (kår, umora ifrån Nord-Öltra udden i ca J

ftråckning i NN O, et Ikygd for redden eller i

hamnen^, emot vindar från Oitkanten, Pa den \

innerita
j
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innerftä af demjH, fom hetre Morro des Ovos^m^x

det de nu bygde fällningen Jozeph : en annan

högre ^, fom låg utanfore, hade , emedån den til

urfcendc liknade en Sadel , fäet namnet Selia Ge^

nettaiåcn Nordligafte »S*, mer vidftråkt och bårgig

ån de andra, kallades Ilha des Rattes, Vi fingo

tililand, ac härifrån, utur de fmä Lundar, fom pryd-

de henne, håmta ved^ En ymnighet Gurkor
och Portulaka hade rotat fig på flåtterne. De
ofriga fä på denna, fom andra fidan af Ön be-

lågnc Holmar, voro endadtilhåll for en mycken-
hethår i negderne fvarmande Fiftmäfar af många
fldg^och iunden imellan dem gaf igenomfarter en-

daifc tor fmårre f"artyg. Stranden gjorde ifraa

denna udden, fom blifvit helgad ät St, Anthoine,

i en Sydlig Itråckning, Öens bredd, intil Pun«
ä:a des Roccas , ifrån hvilken et farligt ,

vidhog
fjogång brytande ref, lag cn mil til Ijos, och for-

merade fedan uti Vcfter den Syd-O ftliga fidan,

famt tvånne med fmä Holmar flutne Vikar af

grundt vatten, til hamnar for Imä fartyg tjen^

lige , af hvilka den ena , kallas Praya Fraafia^

den andra -D. Praya de Sud-Efte ^ famt ändade lig

fedan ät den fidan vid den Vältra fmala udden,
igenom branta och kraggiga bårg»

Pet ville fynas, i anfecnde til hennes gran-

flcap med Dagjåmnings-Linicn, fom fku lie vär-

man vara odrågelig j men den beilåndiga jämna
och frifka Oilliga vinden, fom, når Solen år pä
Norra fidan, bläfcr Syd^Oliligare, och tvärt

om pä Södra, Nord Otlligare, torer en ren och
fvalkande luft omkring henne -, ailenall vid Solens

förbigående två gånger om året, raed flera rågn-

(kurar
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flrurar blandad: dar imeilan år hirriinelen nåftan:

aldrig med diniba eller ilillaKaende njoln täckt,

iom igencm q val mig och ofund luti , (kulle for-

orfaka fjukdomar. Tvånne, fom ovårdiarntfom-

iiat under bar himincl, och fkaffat fig, igenom
häftigt förkylande, Rodfotcn , voro de endailc

de på haifcannat år bcgratvit.

Tag nåmde" ofvanfore , at Ön frnmbrakte i

ofvcrflöd atikiiliec ofs obekante tråd: incre af

dem lyntes. dugclige til Tirnber, efter de voro
krokotc» lågllan:mige och grenige, men likvål

täte5fall:e och til andra arbeten nyttige. Dar voro

de, fom liknade Kerfcbars-trad ^ andre iiknade

våra Hsirdbuikar både i våxt och lof : årstiden

fom redaa begynt Hoden, tillika med vår karta

varelfe hår, roro hindren lil deras underfökniiig.

Et något lägre fiugs tråd bor ej foi gåtas , foni

nära i (tam och blad kom ofverens med Lonn, vax-
te rått all månt 5 och bar en mogen frukt af en
Valnots (iorlek, foni inom ludna ikalet inncfloc

tre bruna oljeaktiga kärnor, i fmak och utfcende

fom Pillager: de hade fädan kraf:, at de betÄire;

deras forvetr, fom af dem åtir, med en håftig up-

kaftning och afgång. Ej mindre funnos hår mån-
ga for ofs främmande växter, fom til ilorda de-;

kn nu allagt fin fägring. Gräfct Matnpafta, fomi

fnart fagt forqvåfver och gor alla andra ortetj

landsfiygtige , hade få utbrcdt fig ofver flatteij

och backar, at det ock tiltäpt vågarne, få atmani

med moda made trånga fig därigenom : bar of4

vantil fina vackra guU blommor, och lågre ym-|"

nigt omogna långa fmala fkidor : det hade fitj,

fru fjclfsvild j ty Invänarena , fom kunnat raedf

dc5*-
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des afka 5
gora fina Trägårdar fruktfamare, ock

dc flåtter det intagit lil åkrar eiier nytnge be-

tcs-iTiarker^ fparde, i anfeeade til iia karta va*

relfe, mödan' til deras efterträdare, Boftapea

iemnade det orordt^ låfom tor hånda ofmakeiigté

toftulaca, foni ifrån Afceiifion, Helena och
flera Öar i detta farvattnet,motat Skorbjuggenhos

mången fjotarande, hade åfvenpå Ferdinandovun-

nit burfkap; men var nuaf brill pä rågn, ej i dcc

ofverflod, fom vanligt. Et ilags ej ofmakelige

Gurkor vaxte vildt, i fynnerhet pä cn af Hol-
marne, och (kilde allenaft ifrån våra, igenom en
fmal ftjcrt: deras kärnor voro åfven hårdare och
rundare.

Uti^de f3 anlagde Trågardarne, Voro införde

rått ymnigt Bananas eller Piiang-tråd» En min-
dre fort gröna Citroner, i allmänhet kallade Lé-
monkes, och fota Pommeranfer: man låg dem
pä en gäng knoppas, blomma och tillika bara.mo*

gen och omogen frukt. De hade ock gjort bör-

jan af CoGCOs tråds plantering , alienait med nå-

grafåpä den andra iidan af Oen. Af Koks-kryd-
der var grofbladig kål detendafte^ famt några
iland Senap

5
Pumpor och vatten-meloner af et

aflangtflag, famt May

Ifrån längre tider tllbajca j hafvä Getter af nå^

gon, for fjofarande omfinnad forbifeglande^ lika

fom pä Afcenfion hitflåpte, ötroligea okat fig^

få atde^ når Ikeppet Fredric var har torfta gån-
gen^ inom en tima fångade 63 llycken^ men fe-

dan Öen blitvit af ilkepp flitigare befokt och om-
fider bebodd, hafva de mäil tåla ftora nederlags

E och
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och beta nu i fmårre hjordar ibland den trangaftc I
Ikogcn på bårgskullarne, for at vara minft ohc- I

dade. J bland annan nödvändighet, oFverfordes
|j

åfven bofkap ifrån Brafilicn til Garnizonens un-
derhäll: den trifdes och forkofrades ej mindre, ån

.:- de forrn, at oaktadt hvad de til fit uppehållcnyt- ij

\ tjat, funnes hår ofver 700 Oxar och Kor, utom
|

Kalfvarj jåmna, medelmåttiga och til fetma val

lagde: de åro, fom fades, i Brafilicn atet vildt flag,

hvarfore at hälla dem tamare, några hundar följa

hvar drift, fom af (lafvar vårdas, och drifvas 6f-

ver nåtterne uti en inneftångd gärd, den de kalla

Kraal, och efter rajolkningen, fom öicr afton

och morgon, flåppas åter i bete igen. Oxarnc
måfte på vagnar draga både Fåftnings-materia-

iierne och andra korflor 5 dåremot voro de fo
eller 60 ftycken häftar, til Garnizonens tjenfl,at

i haft flytta fig ifrån ena til andra (idan af öen,
når mifstånkte ikepp fyntes.

FIr, jåmvål af Brafililke afvelen, funnos ifå-
*' dan myckenhet, at dc ej vifste tal på dem, de vo-

ro fmå, torre och til fetma litet lagde , deras ull

liknade mer ftråft ocli kårt ragg, at det ej ikullc

fynas orimligt, om man tog dem for en blan-

ning af Gctterne, fom dc i bete gjorde 1 alifkap:

med et ord, de voro de fåmftajag fedc.af det

flaget.
\

Hons, nigra Kalkoner ocb en myckenhet
Dufvor, voro i ofrigt dc fmårre Kreatur dc lagt

fig til, måftadelen for Kronans rakning til Gar-
nisonens nytta och underhåll , hvarutinnan den

j

förnam Ila hade för den minfta ingen tormon, utan i

alle
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ällelikaandfl) dock hade de tilftånd,at dåraf til de

hitfokande fkeppens nodtorfcer, aflata emoi: be-

talning hvad de behofde, efter det i Brafilienfall^

ftåide prilet^ fom var for en Oxel
efter vårt mynt i eod tid 140 dal. L^-

Föret Får ^; ^
- if dal.f^°PP^™y"f'

Och for en Hona * ji dal.J

Turturdutvor^ hade merendels 1 alla tråd fatt

finanåfteh, ochflogo omkring i få mycket ilor-

re ymnoghet, fom de aldrig voro af Roffoglar

,

och fållan af någon fkytt oroade: några mindre
foglar, antingea Sparfvar eller Bofinkar^ voro,til-

lika med dem, alla de landfoglar vi fågo^ och af

vattenfoglarne allenafl: Pifbemäfar och Tärnor at

mänga {lag.

Många föfCer god och fmakelig fiflc^ fofi!

fångades når och (å mycket de ville, år icke i-

bland de minfta Oeiis formoner : några ^ fåfom
Albicorder^ Sten-braxcn, Bevevs

, Kärringar
och Sardinier, voro af ofs de bekanta ilagen^ méit

de måfta aldrig tilforene fedde, fom hade kunnat
(yflefåtta en Naturens gran&are i detta åmnetflc*
re dagar.

At förekomma rymmande håritran, var cj til-

ftadt hafva några båtar , fördenikul brukade de
vid filtande en af f eller 6 llockar iam måndagen
flåtcä^ fom jåmte redfkapen kunde bara tvånné
karlar, och med et par åror fördes ifrån det ena
filkeftållettil det and-ra. Den foniåmfta fifkebra^-

den var med krökar och hna : alienait Sardiner^

ne fångades nåra ftraiiden med en kaftenåt*

Skill-
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Skillpaddornes tid at lågga fina agg var nu' fl

förfluten, ty blef ej eller någon fångad ^ ra enat- < ;

fkillige vifade fig uti vattf^nbrynet nåra vid Öen i i

des Rattes, dår fållan nägon oroade dem. i

Ormar, Scorpioner och annan (tadelig ohy-^ .

ra, marktes hår aldrig: många fvartgrå fmäÖd-
j

lor fprungo få val ibland llcnarne , fom otver våg-
:|

garnc i hufen. Myror, Myggor och Flugor
voro fom i andra varma orter, ockfä hår almånna»

Råttor funnos hår , åfven fom på Helena och
Afccnfion, fall ej til den myckenhet: tor hän-

da til någon del utodde af de Kattor, fom for den
andan blifvit hitfläpte, och nu löpte fåfom vilda.

Invånarnes Gudstjenfl, lefnads och hushåld»

nings-fått, ville blifva vidlyftigare an nödigt år,

atbelkrifva^ det år tilforene (agt, at ön horer

Konungen i Portugal til, och bebös af bade Por-
tugifcr och Brafilianeri de fenare leda fin blod

ifrån de förra, och åro uti intetdera fåttet i«

från hvarandra ätlkilde.

Många idkefamma Familier kunde gora den-
na vackra Ön for fig och det allmänna nyttigare^

Jorden år icke motftråfvig, at betala mödan åt

linc dyrkare: hon år hvarken for torr, ty käll-

drag och ådror opna fig både på hogder och
dåldcr, fom igenom fmä backar, leda et godtoch <

fundt vatten til Invånarenns och refandes tjenft

ända ned i Hafvct. Hon år ej eller for fuktig,

ty all ofverflodig våtfka, har här et obehindradt
aflopp, och en ren dragande blåfl afforcr det 6f-

rigu» Ej mager, ty ifrån mänga åldrar, hafva
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formultnade gräs, lofoch orter, lagt hvarf pähvarf
af fet mylla. Ej ftenig och bårgig, ty berg lig-

ga allenaft omkring llrandcrne och tjena i vifla

delar til Öns forfvar emot fjons brytning. Med
et ord: Ferdinand© Noronho borde vara i ftån-

diga hushållares händer, fom forbåttrade henne,

i affigt på fin och fina anhörigas båfta. Men
fä långe hon år i vård af oftadige och efter vifs

tid bårtflyttande Inbyggare, hvilkas heder år mer
i vårja och vapen , ån plogen , och hvars fyfla

år mer at bygga fåftningar och dem forfvara^an

idka landthushäilning , forblifver hon fådan fom
hon år,

Hon och Jhimärkningar vid Su^erfc^tation^

Af
JOHAN GUSTAF WAHLBOM,

Et Fruntimer, några och 20 ar gammalt,
blef vid andra Barnfången, efter fvårt ar-

bete forloft med en iefvande och fullgången

Son. Under vårkärne når vattnet ftålde fig, vi-

lle fig forft en liten hård klimp, och når Jordgu-
man tog ut efterborden, folgde et mindre foftcr

med, imellan 3 och 4 Månader gammak, men u-

tan lif. Detta lilla foftret var inneflutit uti fina

egna hinnor, fom voro få nåra forvuxne med
de andra, at det tycktes likafom ligga uti du-

plicaturen af Amnion och Chorion. J>fafvel-

E 3 llrån-
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ftrangen liknade allenaft några grofva ådror, forn

löpte pä Chorion up til moderkakan. Men jag

fick ej tiifålle at efterfe, om det hade lin egen
moderkaka, forn kunde fepareras frän den andra,

eller ej, Inga tecken fyntes på detta lilla fofl^

rtt til forrutnclfe, men det var dock nog van-

Ikapeligt, i det at hela hufvudet ihän bågge fi-

dorne (tempora) var få tunt ihopkramat , fom
en dubbel fluntj kroppen var på famma fått fnedc

ihopkramad , frän vånftra broftet eller Clavi--

cula til högra axelen eller fcapuia, Det bevara^

Uti Spiritu Viol,

Ca/. II:dus.

For några år fedan, var en Raflcvåfvarc-hu-».

ftru håriCalmar, vid namn Hussinger, forn

fliuUe foda barn. Vid underfokningen ville fig

forft en blåfa , hvaruti kändes en liten hårdhet 5

men vid ftarkare vårkar blef detta undanfkutit,

och modren födde en fullgängen flicka, forn än-

nu letver. Etter något arbete födde hon det

andra barnet, forn kunde vara vid pafs 6 måna-

der, lefvande och vålfkapat, hvilket åfven blef

döpt och lefde i f dygn, men kunde ingen ting

fortära, mer ån 2 eller 3
droppar tillika af mo»

dersmj61ken,fom håldes uti det. Då hullrun forft

blef hafvande, re lie des man bårt uti fina åren-

der, och kom ej forr ån efter 3: ne månader til-

bakas, då hon mcnte fig blifvit hafvande på nytt,

hvilket oek träffade in med det fpåda barnets ålder.

Emedan fådane håndelfer ej böra förbigås,

hvilka altid hafva någon åndring med fig, lom
tjcnar til vidare uplyfning, har jag velat göra

deflc
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dcfle Cafus bekanta j ty både hos åldrc och ny-
are Medici har varit difputerat om Superfoc-

tation , eller om en qvinna kan blifva hafvändi

nytt i dd hon féru» dr hafvmde? mänge^hafva med
nog ftarka Ikål nekat mojelighcten dåraf, hvar-
ibland jaglendaft vil anföra valverdo Amt.LiL
5. 14. Ott . GoELiKE iVff^. For. Littr.p, 3S4-
De la Motte^ I>i£l fur la Gen. fuferfortat, e-

motbäde Hippocratis, Aristotelis och Pli-
Nii meningar , famt många nyares, fom årkåndc

des mojelighet, hvarpå yi åfven finne mänga c-

xempel och obfervationer. Såfom, uti Nov.Aä.

Phyf. Med. TomX obf. X* Thebesii, om en qvin-

na, 50 år gammal, fom födde i råttan tid en full-

gången fon , och fcdan vårkarne continuerat i

flere timar, födde hon det andra barnet, fom låg

inneflutit uti fina egna hinnor och kaka, och
fyntes vara 9 eller 4 månader gammalt, famt
nyfs for fodfelen dodt; med flcre dylika, fom man
kan fe upråknade uti A51. Nat. Cur. VoL 2.ap^. och

Doft. GrAVEL Dljf,de Su^erfcet.Argent. z 7^^.

Men de fom mycket tvifla om Superfceta-

tion, årkånna ej deflc håndelfer for giltiga, at

därmed bevifa des verklighet , utan foregitva,at

det allcnaft varit Tvillingar, af hvilka den ena
tagit ofverhanden for den andra 5^ fom därigenom
blifvit mindre, och ej hint våxa få fort, eller

aldeles dodt, och federmera blifvit, tillika med
det andra barnet , framfodt få ftort , fom den var,

når det doddc imoderlifvet^ Confer, Schacheri
fregr. de Gemellis in^qualibus Lipfne i^^i . h vårföre

dc ock kalla defTe håndelfer, en Superfatatlo fpu-

ria & dubia, vid, D. D:ni. Gravel hijfert- dt*

E 4 Men
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Men defle inkad kan man billigt. råkna forgifs-

ningarj ty forlt hafva Tvillingar fin fårikilda

moderkaka och llrång, Mauric. Tr. des målad,

de fem, grojfes^ hvarifrä den ena fa val fom den
andra far lin tilråckeliga foda, och ledan kun-
de ju då åfven hånda, at barn, fom fodes af en !

fjuklig moder, fkuUe, i brift af tilråckelig fö-

da, ej vara fullgångit efter 9 månader. Men ;

hvar finnes fådant exempel? Val händer, at et

barn kan blifva at många orfakcr, magert, litet

och ynkeligt, men det år dock, 4celler4i vec-

Icor efter aflelfcn, fullgångit. Huru kan dådet'
hånda, at modren hade afiat på en gång Tvil--

lingar, af hvilka den ena fkulle vara efter 41
veckor fullt, och det andra, efter låkra tecken,

ej mer ån halfgångit? Den andra knuten, nåml.

at barnet legat långe dodt i modcrlifvet , vore

fvärare at upiofa , dåreft icke man nu hatt ty-

deligt exempel, at bagge barnen, både det Hör-

re och mindre, varit födde lefvande. Se min
2:dra Cafus. Hvilken handelfe falcdes aldeles

kullkaitar denna deras uttydning. Utom dett»

lemnar jag i lit värde, huruvidi det år moje-

ligt, at et dodt barn fkal ligga i moderlifvet 4

!

eller f månader, utan at blifva foråndradt, taft'

ån det år inneflutit uti fina egna hinnor ochvat^

ten; ty låt vara, at det ej fkulle kunna rutna,

måfte det dock blifva fortärt och få fonderfmålt,

at det fkulle likna et Gelee. I anfeendc hårtil,

måfie vi ju årkänna dcflc handelfer for en rik-

tig Supcrtoctation. Do€t. Gravels Suptrfocta-x

tio fyuria ^ duhla blifvcr fåledes onödig, och desi

rcquifitum icrtium : [atjts ambo d verfi^li^

fallkt,

Utoni
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Utom alt detta hafve vi ånnu andra handel*

fer, fom ingalunda kunna fågas hafva varit Tvil-

lingar, och läiedes närmare och oemotfajeligen

bevifaSuperfoetations både tnojelighet och verk-

lighet* DiEMERBROEK obf jp, talar om en hu-

ftru, fom på fjunde veckan efter det hon fått

et fullgångit barn, fick på nytt en lefvande

gåfle. Bartol. H//. om en huftrii

fom 6 månader efter, äter födde en fullgången,

lefvande flicka; och uti de infoL fart, viis^ be-

rättar han om den, fom ea månad efter foddc å

nyo- Uti Bresfl\'Nat. gefch, a,. men], Dec, fe

vi, at det varit f och 6 månader imellanj utom
många dylika exempel. Dock ehuru tydeliga

defTe håndelfer varit, har man likväl ymfom trodc

och tviflat om fjelfva fanningen, til des at

Gravel, L. c, förklarat Superfoetation genom
en dubbel Lifmoder (Uterus). Han antog hår-

Bauhini mening, Anat, Lih.L c^S- fom anfört

cn obfervation om cn flicka, hvilken blcf Ana-
tomicerad i Leiden och befants hafva en delt

dier dubbel Lifmoder. Dylikt finnes åfven hos

RioLANUS, Antrop,Lib, n,€,ss^ Men i fynnerhct

har Prof, Eisenman, Tab, mat. obf. rar, uteri

duplicis hift. ns^* Anatomie-Salen i Strasburg

6pnat et qvinfolk, fom hade en dubbel Lifmo-
der. At deffe både åldrc och nyare obfervatio-

ner, har Dod. Gravel fannolikt flutat, at dc

fom Superfoeterat, mäfte haft en dubbel Lifmo^
der. Hvilken tnening ock varit allmänt, fåfom
ct härligt påfund vedertagen , til des Lachausse
utgaf, åfven i Strasburg, år i7f f , en Dij[.Je Su-

ferfatatione vera in utero fimpHciy hvaråft tydeligea

belkrifves cnhåndeile, om cn huftrUj forii i 3jdjc

É 5 barn»



barnfången fick i råttan tid cn fullgängen och
lefvande gades men 20 veckor därefter åter en
lefvande och fullgängcn flicka. Tre ar därefter

blef hudrun dod i hctfig fjukdom och opnad
,

dä lifmodren, fom ånnu bevaras i Spiritu Vini,

befans vara hel naturlig och enkel.
j

Uti mina anförda Cafus berättas, at Jord- i

guman, i början af vårkarne, kände vid under- 1

lokandct iorft det li*lla barnet , fom fedan af ftar-
|

kare vårkar och det ftorfe barnet blef bårt -
1

ftutiti åfven at moderkakan var faftvuxen vid !

den andra, fåfom vid Tvillingar, hvaraf mati 1

ock tydeligen kan fluta, at Lifmodren varit en- ^

kel, och deffe falcdes, Superfcetationes ver£ in
\

utero fimplici. Do6l^ Gravels mening blifver 1

fäledes vål mojelig , men ej nodvåftdig,

!

Håraf kunnc vi nu 1 :o) gora den flutfatfen,
j

at, dä bagge moderkakorne vid Supcrfcecation
)

träffa fä nåra ihop, eller likalom våxa tilfam- -

roan, mäfte vid forlofsningen den mindre fol-

ja den ftorre at, och läledes det lilla barnet blit- •

va et abortus, eller komma fram i otid, fom cl- ji

jeft, dåråll moderkakorne varit ätfkilde; har kun-
|i

nat blifva qvar til råttan tid och fuUgångit fram-

komma»

Jordgumor, at altid vara fä forfigtiga vid for-

lofsningar, at de vid fadana tilfällen ej forhafla

fig, taga det mindre barnet for Tvilling, och
fåledes med cn konftig hand begä mord, dä dc i

otid framdraga det fofter, fom kunnat tilvåxa

2:0) Blifver ;el eller varning for

pch blifva fullgängir.
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v 3:0 Märkes fåfom befynncrligt , at det lilla

Darnet vid bägge defTc tiifållcn 5 fom jag beråc-

:at, aldraforft praefcnterat fig, fom for j en up-
nårkfam Jordguma , vid dylika tiUlUen kaa
:jena til uplyfning.

Nit återftår at tala om fattet, huru Super-»

["oetation ftcr, hvilket varit lä (vårt at förklara.

It många fordenlkul aldeles hållit den for omo-
jelig^ Den gamla meningen, om modermunnens
[norpning och tilflutning , har varit den fväraftc

knuten at uplofä, innan de nyare funnit honom
något mera öppen, ju längre qvinnan varit harvan-

de. La Mötte hijf* ett. Sedan VermkuH Loe*

tes faken, genom deras krälande och fokande

få nog ljus, A5i,n,C, T. 2, a^p.. til [åcs man be-

gynte forkjifta detta maltc-bo. Andre återhaf-

va låtit tvånne ovula, fub uno congrcfTu vene-
reo komma fram , hvaraf et blifvit då ftraxt te-
cuderat, men det andra har uti utero qvarblit-

vit och väntat på nya mafkar, CZ. c//, el-

ler ock ej varit tilråckeligen moget, Muralt
Coll Anat.p. 2Qj^

Sjelfva generationen år, fnart fagt, en hemlig-

het, hvarfore jag allenaft under .vifla vilkorjil

fåga miw tanka

;

i) Om Orificium uteri internumej år fä hårde

flutit, i lynnerhet hos dem, fom åro blodfulle

och varit någon tid hafvande, at den icke fuboe-
flro vcnereo kan retas, 6pnas,m. m. Conf. Viar-
del ^ fart.hum* c. 6. Reusch. 4dv»anat,d* uf, 2,
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2) Om det agget, fom förut år foecundem,
\

kan fåfta fig fä i modren, at någondera af Tubis
fallopianis år öppen per expcrientiam obltetric.

3) Om en hafvande qvinna kart hafva, fub
i

congrefTu venereo, fä Hor ftrimulas , fom fordras,
;

ut ovulum divellatur & tuba fallopiana abiorbea- 1

tur. Om, fager jag, alt detta år fant, få blif- I

ver Saperf(£tation lått at forklai-a.
\

r anledning at detta och flera fanfårdiga hån- i

delfer, kunne vi nu ej längre tvifla om Super- i

fcEtations mojclighet, ej etlerfkratta ät de under- !

liga håndelfer, fom blitvit uptcknade. Säfom om i

den fom tvånne gånger Superfcecerat- SALMuth \

ObJ. Cent. 5. obf. 52. En annan har ifrån d, 8 Febr. i

17Z8 til den f Maji, famma år, fått 7 foner och
!

g döttrar: Merc.GalL a, ly z^, menf. Sept. En annan
|

har på 8 år fått 24 barn, fom Welschius har an- <

teknat, Obf. Med. yj. Uti Hinter-Pomcrn var en i

hudru , fom på år fick 11 barn, nå«3ligen \

1728 d. 4 Sept. i forlla bainfångcn 4 fuligSngna {

men dodfoddej aret dårpå d. 20 Mart fick hon
J |

lefvande flickor , fom alla blcfvo döpte, fara t ej
\

långt därefter mifsfall med 4 barn, fom fes uti
'

ja.Nov.Pbyft.Med.Obf.XI, Uos H^Kzni. Sax.Piaä. ^

Med. L. ^. ca^. z-j. låfe vi omenhuHru, fom 8 ;

dagar efter hon todt cn fullgången fon, födde en '\

fom ej var fiiUgångcn^ och åter 15 veckor dar- ^

efter 2:nc anJia. Aret därpå, hade famma huftru !i

dylika barnfängar, och 3:dje året likafå, då hon, :

fedan den forile gålfcn var född, ej orkade mera, i

uian dog.

I

RÖN, I
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RÖN,
Om Qullkoppars Segring vid Ädelfors

Gullverk.

Af
ÄNDERS SWAB;

Vid Ädelfors Gullverks början var man
omtånkt, ät med minfta Bly-upgång, brin-

ga Gullhalten ucur de gyldifke rkårfte-'

«nar uti verkbly, hvilket gaf anledning til dea
befynneriiga och fördelaktiga imåkning, fomdår
ännu brukas*

Saken bedår fornåmligafl dårutlnnan, at uti

cn fmåk gyldifk Ikårilen inrora hård eller giete,

och dymedelft gora honom til blyften, famt ge-
nom infmåitning afjårn pr^ecipitera det af fvaflec

uti ikårilen mineraiiferade blyet, fom vid fäll-

ningen tager ftorre delen af Gullhalten med lig

i verkbly.

Til en lådan froåltning, {om kallas Segring,

tages en concentrerad Ikårften, fom plågar hålla

Ä lod Gull efter Centnerenj och råknades det for

en lyckelig Segring vid mitt tiltråde til Gull-

verks diredionen, um I af fkårilenens GuUhalt
kunde bringasuti verkbly och atcn fjerdedelalle-

naft Itannade uti den fegra<de (kårftenen.

Men at taga Gullhalten utur en på fådantfått

fegrad ften, fom altid år blyilk och litet kopprig,

råftvåndes den fammaoch upfattes pä en vid kop-
parverken vanlig upfåttningS'Ugn, då man vidut-

ftickningen fick en blandning, fprod och i brät-

tet:



>8 17^1. Jan. Febr. Mart.

tet hvit 5 beftaende af jårn, koppar och biy,hvil-

kcn har vid Gullvcrket fart namn at Gullkoppar,

hvars Gullhalt år olika, alt fom den iegrade fte-

nen, hvaraf denne koppar göres, år mer eller min-

dre Gullhalcig.

At bringa halten utur GuUkopparen uti verk-

bly, brukades vid verkets början, at nyttja den
fammu i ftållet for jårn til ncderilag vid legrin-

garne.

Men tom man åndteligenvant mera GuU-kop-
par, ån at den pä detta fåttet kunde tilgodogvoras,

har jag fått anledning at utröna et nvct Segrings-

fått, at med mycken fordel taga GuU-halten u-

tur Gullkoppar och utur torra gyldifke fkårllenarj

hvarigenom den vanliga fmålt-proceflcn vid Gull-

vcrket blitvit anfenligen forkartad.

Paengarhård, redd med kol-ftybbe och ler,

hvilkcn vid Gullvcrket kalks frifk hArd, nedfmål-

tas 2 Centner Gullkoppar och 4 Centner gyldifk

fkärilcn. Sedan inimåltningen år gjord , Uålles

blållcrn och flaggen afdrages. Dårpa inrores uti

den heta {kårftencnen blanning af l Centner gan-
fka ren glansflig, fom år fri fran blinde, i Cent-
ner hård och glete famman, och 10 fkälpund kor-

nat bly. Efter fulländad inrorning lagges varma
kol pa härden, och båljorne ilåppas ä nyo i gång.
Man fåtter dä ofver forman na^ra fpadar Svaf-

velkis och vid pafs 10 (kålpund tackjärn» Och
fä fnart mnn marker, at godfet i härden börjar at

hlifva quickt, i fynnerhet vid tornun, rinias hård-

bråddiirnc ifrån vidhängande blyifkc kranhr och
underfokfs om några tackjiirns bitar gätt oimålte

foibi blållern, då de uptagas o:h tillika med
kran-
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feranfarne låggas ofver forman, at anyonedfmål-
tas. Når altfammans år fmåit och fkårftenen ftår

klar otver hela härden, gores utftickning, hvar-

efcergemenhgen fås i Centnerio verkbly, fom
éj år fårdelcs kopprigc och plågar hålla 7 å 8 iod

Gull efter Centneren^ men den iegrade koppriga
fkårfrenens halt går fållan ofver ^ Jod Gail och
Silfvcr til famoian, efter Genrncreo»

På detta fåtter har jag efter forledit års

fmåltning vid Guilverket, iefvererat 141 mark
Blickgull och dårofver, i det ftåilet jag med
vanlig Segring i en operation ej kunnat pä famma
tid och med nåftan lika koftnad

,
utbringa mera

ån vid pafs hälften dåraf.

Vid alla Bårgvcrk,hvareft Gull- eller Silfver-

haltige Kopparmalmer tillika med Blyglanfer fin-

nas, dår lynes åtven detta nya Segrings-fått med
fordel kunna brukas.

FÖRSÖK,
Atforvara unga träd får Råttor om vinte-

m;, och ympar ifrån Solhettan om
Sommaren^

Af

J, A> HELDENHIELM

Det lårer vara hvar och en Planterarc be-

kant, at Råttor och Skogsblackor om
vinteren gora mycken fkada på den un-

•ga tråden i tråd-fkolarnc, medelft det de kring-

(kafra
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(kafva träden och åta af den ipåda barken, ifrån ;

roten hela qvarteret och väl {tundomhaif alnuppå
'

ftammen, hvaraf tråden om Våren fortorka, ågar- '

ne til ftor fkada.
i

Det händer aldrig, at de åta tråden ofvaö i

fnon , utan de begynna nedre vid jorden, hvaråft .

de hafva fina gångar längs utåt marken : dårfore
\

har man lart mig, at trampa den forita fnon faft
\

ikring roten, fä fkulle fedan Råttorne, fom icke
i

få tolja marken ät, blifva därifrån 3 men det har ej :

hulpit. Jag har dä måft vara omtänkt om an-

dra medel, at hindra detta onda, och funnit, at da :

man bekläder flamraen vid roten med en om-
j

rullad nåfver, få rora de honom aldrig. Nåf-

j

ren må vara få vid, at hon räcker z flag om trå-»
I

det: hon fkal icke bindas, ej eller behöfves det,
,

utan man (kår en rimfa af Nåfren tvärs ofver,
i

lä bred man vil hafva henne j och doppar den i.

hett vatten, då rullar hon lig fjelf, och kan få*

ledes läggas omkring trädet, hvarelfc hon blifver :

fittande, och emedan hon icke ar bunden, fåop*
;

nar hon fig fjelf och lämnar (lammen fnt lopp I

at i tjockleken tiltaga^ !

Äfven har jag brukat, då jag om Våren ym-
1

pat, at ftraxt ympcn är tärdig, ombunden och I

beftruken med ympevax, lätta en fådan Näf-
^

vcr-ruUa omkring honom, ifrån roteu,uptil haUVa ]

ympeqvlllen, at allenall 3 ögon blifva Ilåendc 1

ofver Nåfv^rrullen; i ofverlta andan på Nafver-
ruUen Hoppas litet molTii, få hindras Solenshctta, i

at uttorka ympen.

När ympeqviflcn börjar (kjutanytt träd, ma- I

ftc Näfvcr-rullen attagas, medan baltet iofes ock \

ym-
i

i
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pe-{t5ran med vax båttre forfes: fedanfåttesNåf-

verrullcn uppå igen , och maffeii floppas i ån-

dan, fa at quiften itår faft i rullen. Detta hindrar, at

icke ympeqviften brytes afvid fkarfven i blåsvåder.

Det vatten, fom drager fig in i Nåfverrullan

da det rågnar, (kadar icke, emedan det hur fritt ut-

iopp nedantil.

Mullvadar gora bade unga och gamla tråd

mycken (kåda, då degråfva därunder, och upåta

rotternes bark: i min trägård hatva dc får detta

funnits til myckenhet 5 hvaraf jag lidit nog fka^-

da. Chomel fåger, at manfkal fticka i deras hål^

en Lupinus Sylveftris, hvaraf de do och icke pa
mänga är komma igen.

I tre år har jag haft defle blomftér 1 min trä-

gård, och under hela den tiden ej fett en enda
Mullvad : hvarfore de til vidare forfok recommen*.
deras.

Af Lupiner finnas 3 {lag, gula, månnifko-får-

gade och blå.

jlnmårkningar vid fåregående åmne^

Af
E. G. LIDBECK.

At unga tråd ofta af Råttor kringgnagas,

och fpäda barken upätes , har jag nog-
famt ront, vid mine planteringar i Lund.

1 toriedit års ftrånga vinter voro en myckenhet
hvita MuUbårstråd af 5 och (5 års ålder, kringåtne
några tum ifrån jordbrynet och ofta hela foten up
pä ftammen. jag tviflar icke, at ju det fore-^

flagne medlet med nåfvers kringbindande, har fin

nytta, ehuru jag fkulle iro, at ©m tjära fbm oi-

F tall
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taft paftrykcs, torde det åfven bjelpa, i fynner-

het pä ftällen, dar myckenhet af myror finnes , i

bviika garna vilja på tråden , och dä beqvåmli-
^

gen kunna fkygga famt bevara fig under nåfvern;
j

men foimedeUt tjärans päftrykande, fvårare kun-
^

na kornma up och fororfaka den fkada, fom de i 1

^llmlnhec tilfoga tråden.

Angående nafverens omrullande ifrån roten

pp til halfva yrnpeqviften, få torde, om ympe-
\

ftammcn år något ftor, vara mitidre nödigt, atom- \

rulla hela ftammen, utan endaft vid och omkring
]

fjelfva ympen , hålft om nätvern någon tid
\

bliiver fittande pä ftammen, vilja både myror
i

Qch mc^ffa dar fiimla fig, bagge trådens fiender. i

A t Lupiner ftola fordrifva Mullvadar, harvål i

en och annan af de åldre Audorer fkritvitj men
|

måuge lärde ån i dag paflå, at Mullvadar aldrig '

fkola rora någre Vegetabilier, utan endait letvaat
I

mafkar ned i jorden, dem de otta foriolja up til
:

jordbrynet, där de upkalla fina hogar^ Det for-
;

tjenar, at vidare förlöka deffa Lupiners plan- ,

tcrande, (amt hvilke; flag finnes vara det båfta,
;

hälft man a priori icke tyckes hafva orfak, attii-
\

fkrifva dem den verkan
;
ty de blå och månnifko-

färgade hatva mgcn lukt, men de gula lukta gan- '

fka angenämt, och torde fäledes ej vara få obehage»
'

lige för defle underjordifke rof-d jur. Men jag har \

funnit, at Coriandcr, hvars ftjälk, blad och fro
,

dä de ännu äro gröne , lukta illa, juft fom vågg- !

](Sfs, är dem ganfka vidrig, därfore har jag lätit !

utUänka några fron här och där i qvarteren, och ,

därigenom blifvic Mullvaden' qvitt. Det (amma har
\

Herr Ryttmallarcn Ramel, i trägården pä des Sä-

tesgård Vidarpj läui forfoka
,
hvarjgcnom defi'^ ;

djur!

i

I
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i djur fa biifvit tordrifne, at de nu ganlka fållan

I märkas.

Eljeft råg jag i Holland Ricinus vara plante-

rad emot defla ftade-djur, at fortiga oåndeligen

många påfund af fällor och andre machiner at fån-

ga dem med, fom dår bruktes 5 men jag har fun-

nitmin räkning båft vid Corianders planteringen*

Ryflarne plåga {kjutadem, famt federmcra bere-

da (kinnet til pälsverk, fom näftan ofvergår alla

i finhet och mjukhet j de fkjutas merendels efter

Bartholomsei tid, då deras upkaftade högar med
foten eller eljeft rubbas, få at dagen och Solen

fticker i opningen af des gångar: dä ftiger Mull-
vaden up och käftar jord ofver opningen for at

hindra dagen, den han icke {kal tåla, och i det

fammafkjutes han. Om få år, blir detta et ftort

bevis, emot få många naturkunnige, fom vilja

neka detta djuret hafva någon fyn. Eljeft ärjag

! afden tankari, at man orått tillkrifver MuUvader-
\
ne den (kådan, (bm tilfbgas tråd och andra våx-

I

iter formedelft barkens afgnagande och rötternas

flcadande, hålft de icke hafva fådana tänder, fom
gnagare eller rätte-flågtet : ej at fortiga, det de
gärna hatva underjordifka gångar til någon dam el-

ler annat vatten^ utan har jag funnit våre vatten-

råttor eller vatten- forkar vara de råtta barkgna-

gar , i fynnerhet efter Bartholomaei tid , fom nyfs

fagtår, och har jag fett, atom deras upkaftadc
högar rubbas aldrig få ofta, äro de ftraxt färdi-

ge at opningen tilkafta: antingen det (ker dåraf, at

de ej tåla dagen, eller kölden, fom efter nåmdc
tid altid år mer och mer känbar, kan jag ej for-

vifst fäga. Defle Sorkar eller Råttor åro Ifven

DefTe upkafta äfven ho-

F 2
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de fom Ryflarne genom fkjutande (oka utrota,
|

men msn raäfte vara fnåll fliytij ty fä fnart de
i

hora något buller, eller fe fång-krucet brinna,go-

ma de fig ftraxt undan. D^-fle har jag dock tam- :

meligen tordrifvit , dels gf*nom Corianders plan-
'

tering, dels genom en i jorden lagd iholig kågU
|

med en liten upgillrad lucka i ftorfta andan,och
;

cn Selleri-rots inläggande midt i käglan, hviiken
j

rot de garna cfterfoka, och vid det de gä in at ata
|

roten, infaller luckan, fom år af black, och pä \

detta fåttet kunna flera tid efter annan fångas.

Utdrag af KongL Vetenfkaps Academiens ^

"Dagbok. \

Ibland de flera, uti Academiens Handlingar for
j

liflledit är 1760, införde nyttiga och vål ut-
.j

arbetade Ron, har K. Academien funnit tre,
\

hvilkas Auélorer i fynnerhet gjordt fig tortjånte
i

til den Belöning, fom efter framledne Hol-Inten- i

denten Grcfve Fredric Sparres förordnande, \

och af de til detta ändamål af Honom fkänkte me-
j

del, ärligen utdelas : Nämligen 1:0 Afhandlingen
;

Om Ljus-äralars Aberration efter deras brytnivg genom \

Sphäiri/hi Superficicr och Lcntesy ingifvcn afCancellie- .i

Kudct och Hans K:gl Höghets Kron-Prinfens In- '

formator, Herr Sam. Klingenstierna. 2:oR.6- <

ne t 07n Ma/kar^ och i jynnerhct om Binnike-Mafkcn, i
:

anfeendc til et daruti forekommande nytt och for- ,

fokt fatt, at fordrifva den famma ingifvit af K. !

Archiatcrn och Riddaren af K, Nordlljcrne Orden
!

Herr Nils RoscN. r^-.o ^hw^l Oryi Pinfchbachs Mc-
fåll och des tth tdnin^^ i anlccndc til de däruu anförda

nytti- \
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nyttiga anmårktiingar och plminnelf-r vid Kop-
par fniåltningar j ingifvit iif nu mera framiedne

Dired.Herr Henr.Theoph, Scheffer. Kongl^
Acadf.mien har dårfore, oaktadt Hon ej förbun-

dit fig, ar årligen gifva mer ån tvä Sparrifta Premie*

Jettoner at Guld, tor denna gången iitdelt tre,

Ut©m delTa vanliga tvånne Premier, hviika Aca-
demien framgent, på famm3 fått fom härtils, årli^

gen vil utdela, for de nyttigafte och båil utarberadé

R6n,fom inkommit*>utihvHdhåill torämnej harock
K * Academienbefiutit, ac hädanefter gifva tvånne

andraPremicr,at lika varde mtd de fo» ra.ät dem,forn

inkomma med de nojaktigifte fvar på tvånne vjfla

frågor, fom ärligen (kola framftållas* FonnncV i-

rande år, åro följande frågor upgifne : 1:0 Omorfaken

til Mq[fapäÅngarejamthvilket fatt drdet bäfta ockmlnfi

koflfammtty atförekomma och utrotadenfamma? iidoOm
orfaken > hvarfore Gikt har i de fenare aren blifvit en

mera allmänfjukdom här i Landet^dn tilforeney famthvil"

ka ära de häfte forfåkte förvarings och Bote-medel får
famma fjukdom? K. Vetenfk. Acadcmien anmodar
dem, fom hafva någon fåker kunfkap och forfarcn-

het uti något af deffii åmncn, at inom detta årets

flut ingifva fina pä Ron och fkäl ^vMwåzå.^ tankar

dårom. De, fom vilja fågna Academien med fvar

pä någondera frågan, behagade på alt fäte undvi-
ka, at ej i fortid blifva kånde: dårfore underfknf-
ves,i ftället for Auöorens råtta namn och hemviftj

en Devife ^ller et diktadt naiBu: famma Devifc
fkrifves tiUika pä en fårCkild forfeglad Sedel, uti

hvilken Au6torens rätta namnjCharaéirer och hem-
vill utfåttes,hvilken Sedel tillika med fvaret infån-

des. Sedan Academien låtit underfoka, hvilket af

alla inkomna fvaren på hvardera frågan årdeibåfta,

©pnas allenajS; den Sedel, fom horer til famma fvnr.
^- FÖR-



FöRTEKNING
Pa de Ron, ibm äro införde i d^etta Q^^artals
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111. Om de Naturliga Sno- Figurers fkilj-

aktighet,

t . 0P9 fdttit 3 huru Sm-pgurerne upkomr/idj och om
deras fårjta fkafmdé

no-figurer upkomma onekeligcn af vattu-an*

gor, fomfimpiauti luften, och utgöra of-

I
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ta ftora moln, hvilka innehålla åmnet til alla

Sno- figurer. Molnen uti hela fin vidd åro

icke annac , ån en blanning af luft och varten,

ågaa;\de likhet med Såp-blanningar, hvaruti vatt-

net år med andra läker, fålom falter, oljor, kalk
||

rp. m. blandade. Ty fallån uti molnen icke an«

nat ån luft, men uti Sap-blanningarne flera flags

delar åro inblandade roed vattnet, kunna de lik-

vålbadaanfes fäfom menftrua, hvaruti vattnets

delar åro fim mande, uploite, mer fkilde och för-

hindrade at lå nåra och til få ftor myckenhet rora

hvarandra, fom uti et rent vatten, hvars delar

efter alla forfok oofvervinnerligt ftaemot all fam-
mantryckning, o.ch fåledes omedelbarligen tyc-

kas ligga pä hvarandra* Forlla eftcrtankan leder

en på den gisfningen, at vattnets frysning til is

uti dylika blanningar, och uri luften, torde ågt
någon likhet : och forfoken med Såp-blåforne in-

tyga, at den år (torre ån man fkolat forellalla fig,"

Om man därfore vi I framllålla några tankar om
fåttet, huru Sno-figurcr uti luften tiikomma,
tyckes vara båft, at hålla fig vid dclfa, och andra

åtven fä tydeliga R5n 5 h vilket jag ock, fl myc*
i

ket mojeligt år, i dx:t följande ikal foka at etter-

komma. «

Når vatten fryfer til is, börjar df t icke, fl-^

fom ätlkilliga andra fluidaf foi ft :it rjokna och y-
|

(tas, utiHi det ^.'ar i hall '\i\\m cn fivcande til en '

härd kropp. Denna toränJring borj.ir ilrån y-

tan och ^ar inat: icke 1 å, at en jåmn homogen ;

tunn ikorpa formerar fig, uran ifian vifia llaU ,

len utllvjuta jåmna llralar, hvilka ofta i en halt

blifva fynliga , vaxa llorrc, fa mindre grenar, 6^
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kafig, och tacka hela vattu - maffan pä alla fi-

dortned et nåt eller en våfnad, hvilken åndceli-

gen aideles upfylles och utgör en folid fl;orpa.

Om man betraktar hvar is-llräle för iig ^ kaii

man, når den blifvit en gåiig fynlig^ ogönfkenli-

gen fe des växande, hvarfore ock mycket Tannd-

likt fynes, at denfamma ifrån forfta början låle-

des vuxit , och at des fårjra bårjan varit uti en enda

funEl j hvarifrdn is-ftrdlen utlöper. Detta pheno-
mcnet vifar fig åfven^ om icke tydligare, på Såp-
blåroriie^ hväräft åfven Sho-figurerne bårja Våxä
ifråin en liten pun6t och dåritrån fprida (ina ftrå-

lar ofVer blåfan. Om faledes uti alla defla öm-
llåndighetér frysningen börjar Uti en enda pun^^.

och is- llrålarne därifrån utfpridas 5 år troligt och
ifä gödt fom afgjördti, at vattu-ångorhé uti luf-

ten pa famiiia fått forhälla fig, då de fryfa til

Sno-figtirer. Moliieh börja pä at fry fä uti flera

kringfpridde punÄer: ifrån detta forlla Centrqni

titfpridas ftrålar ät alla fidor^ och våxa famc

fä flera mindre flrålar genom nya vattu-ängors

vidhyfadde; Af analogien med de anförda for-

ioken år troligt^ at alla iträlarne dä årö råtUriigCj

och at de upkommandc figuixr bcitä af bara jäm-
na is -trådar^ fädane fotn de pä rent vatten, och
de artificiella Sho-figUrerne finnas vara^ och at

denna formation går for fig pä galifka kärt tid ^

och näftan titi et ognablek,

37-

Denna tanka om fåttet, huru Sno-figureriié

upkomma uti luften , år fä litet emot Naturen, ac

den mera ftyrkes af fädaiia Ron, fom fortienaup-

mårkfamheto Sno-figurer upkomma uti höga at-

G z nio-
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mofpheren, men decfamma torde åfven ibland

fke närmare jorden. Den berömde Profefibr

HoLLMAN (a) har obfcrverat, at pa Spindel-

våfv^ar vid ec ftall, hade vid ftark rimfroft, de
regulerafle Sno-figurcr formerat fig. DefTe vo-

ro likafom pärlor med fina mcdel-punfcer up-
trådde päSpindel-trädarne} hviiket ej kunnat (ke,

lä Jrramt icke ångorna fäledes ifrån et centro bör-

jat formera defla figurer. Jag har några gånger,

men ofullkomligare, funnit decfamma > däremot
har jag ofta på gamla rimfrufna murar funnit re-

gulera Sno-figurer, fallandet icke fnogat förut,

och figurerne ej kunnat dit kaflas. Men figurcrnc

pä fåp-blå{ornc intyga mojelighcten af denna /-
gurernås frysmyig ex puncto^ fä tydeligeu, at däre-

mot ingen ting fåjas kan.

§• 38.

Det är fvårt at afgors, om Snå-figm-en, då hon

fä berörde fatt uvkomnicr uti molnen y ftraxt pd fiim-

ma jldlle far fin fullkomliga florlek oeh fkapnady eller

om hon uti ftt nedfallande umui tager til fig flera

grenar och tihdxer. Jag år benägen at tro det

förra, failån det fcnarc icke aldcles uteilutes ,

fa länge figuren faller inom fit moln uti den b lan-

ning dar hon forfl: upkommit. Men innan hon
kommit dårutur, torde hennes våxt vara full- |

bordad, ätminllone fä vida den år reguler. Jag \

kan med några {];äl gora denna gifsning fanno- \

lik. ,
i

Faren* ^

(tf) Uti des Phyficaliika haudbok. Inftit. Philoi'. natu-

ralis.
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Farenheit (b)y Triewald (c)y Muschen-
iBRoEKf^J, M1CHELI5 MAiRANf^J och andra

hafva funnit : at rent vatten, uti en ftilla luft ftil-

]aftående5kan5 man at fry fa, emottaga långt ftor-

re kold, ån hvarvid vatten vanligen fryfer> mea
at ct fadant vatten nåftan uti et ognablek up-
fylles med isfkifvor och aldcles fryfer, fä fnart

cn qvick Ikakning , eller friik luft floter på vatt-

net. Det famma Iker, om man med en is-tapp

eller kall ftåltråd kommer at des yta. Härvid
år mårkvårdigt, at lä fnart denna frysning (åle-

des börjas, ftiger cn uti vattnet förut nedfatc

Thermometer, ifrån f a 6 gr. kold, fom vattnet

hade förut, häftigt up til frys-punéten , och tyc-
kes vattnet fåledes vid frysiiingen blifva varmare.
Monne icke något dylikt händer uti luften? vat-

tu-ängorne torde uti en kall och ftilla luft kun-
na, utanat fry fa, emottaga ftorre koid, ån dår-

til fordras : men pä cn haft fkjuta til Sno-figurcr,

når luften, fom bår dem, häftigt {kakas af pa-
flotande blåft, eller andra orfaker, fom utvidga
ochfammandraga luften» Detta torde ofta hän-
da : ty fållan fnogar det vid rått ftrång kold.

Luften år ock da gemenligen ftilla, famt Baro^
metern hog» Men når lindrigare vader, och
ftorm infalla efter kold, plågar ock gemenligen
vanka fno, och åro delTe vanligen i följe, tillika

med Barometerns fallande, hvilken fenare Ukvål
icke år få påiitelig for fno; ty jag har fett fna-

ga då Barpmetern ftod 16 Tum och 8 linicr.

G 3 Ytter-

Philof,Tranfaa.N:o^82. (r) lbid.4iS. WAddii.
ad Temam. £xp. Acad. ddCimento. (^)Traité fur laglacc.
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§. 4^.

Ytterligare ftyrkcs min tanka dåraf, at SnS-

figurerneuci fitfall undergå viHa foråndringar^fom

tydeligcn under fallet tilkommit , och vifajat an-

gorne på en färdig Sno-figur fålla fig på etirre-

guiert fått. De äro på alla fidor fullfatte med
fina is-fpetfar, hvilka uran ordning pä alla fidar

fåfta lig , de ofverdragas med angör fåfom en
rimfroil, och aga hvarjehanda fmä is- fi rater, fom
alla tilkommit ledan figuren var fullvuxen; ty

, hon fynes midt uti dcfla ibland aga hela (in (kap-

nad, och måftc hannes rcguletÄ formation fåledes

gått forutc

§' 4f.

Figurerne pa råp-blåforne intyga, at dc kun-
våxa och behålla fin reguleia ikapnad, faftan

de fimma och rora fig af och an pä blåian, fom
Ikakas af vädret. Men kådas de uti cn annan

blanning, blifva de oformlige, öfra delen af et

nioln kan fryfa utan at den nedre går til fno,

och då kunna de nedfallande figurerne ånnu diruti

våxa» På de höga bårgen uti Peru fnogar det ,

då längre ned faller rågn, hvilkct ock år allmänt

på alla bårg, hvars fpetfar gå up ofver Sno-linien»

§. 42:.

Seda^ jag fåledes vifar, huru Sno-fi^urerne

forft upkomma uti molnen, åtcrftär, at något få-

ga om orfakerna til deras regulera fka^r^ad j cch den

fd vanliga platta fgur^ fom de til llorlta delen fin-

nas aga. Man larer fnart förut fc , at jag få li-

tet, fom någon annan , kan uplofa denna frågan;

ipicndet hiodrar icke, at något anföra därom. At
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vilja med tankarne trånga (ig in uti fåttet, hu-^

ru den forfta frysningen (ker, vore for mycket
rågat 5 vi kunne vara nogde, om därvid allenaft

några Lcgcs Natura: eller fådana omllåndigheter

uptåckas kunna, fom altid därvid förekomma.
Om man nu med aktfamhet underfoker Naturens
Tcrknmgar vid vattnets frysning, finner ma^n i:o

at vattnet och alla ångor fryfa til fmä flrålar eller

jåmna trådar: 2:0 at defTa fina trådar altid til viffa

vinklar och Hållningar fäfta fig vid hvarandra.

Den fom år litet hemma uti Naturens fått at ver-

ka, år ofvertygad, at hon uti oåndeliga variatio-

ner gemenligen följer någon allmän enkel och
bellåndig lag, fom år ofrall få inveklad, at den
med modautrones j men når den en gäng ä da-

ga ligger, vifar den pråktigafte enfaldighet uti

fin vidftråkta verkan. Skulle Naturen vid is-

fträlarnas ftållning allena, vara mindre regelbun-;

||
den? Jag tror Nej 5 och håller fore 5 at hår fy^'

! nes en ftåndig vinkel och Hållning, hvareftcr is-

trädarne, eller råttare fagt vattudelarne, uti de-

\[ ras famman-frysning til fina trådar fåtta fig ihop.

Il

.Vattnet har uti denna fin cryftallifation åfven fä

j! regelbundna ftållningar, ibm alla falter m.
; 'hvilka antaga viffa fkapnader , dä de til ftorre

kroppar ihopfamlas. A t utröna denna frysnings

lagen, år flitiga ofervationers verk . DefTa git-

y -va vid handen, at is-trddarne fdfia fig til hvaran-

dra i en ftållning til 60 gr. vinklar: Men at det

åfven fkcrtil 30 och iio gr. Delfa tre flags vink-
' lar åro få ailmånne, at de ibland alla ofriga, hvil-

ka förekomma , kunna anfes for det fanna ända-

målet dit Naturen fyftar med alla de ofriga. Pa
rent vatten fynas tydeliga fpår til denna ftållning.

G 4 Man
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Man bor icke råtta fig efter de forfta hufvud-
flralarne, fom ifrån karilens fidor utlöpa; ty de-

ras dire6tion determineras ofta af kårilets bräd-

dar. De mindre ftrålar, fom i fria vattnet ifrån

de forfta urfkjuta, åro ds man bor aktajpä. AB
("Tab. L uti nåftforegående Qaartal, Fig. 63J år

en fådan ftråle, hvars mindre uti vattubrynec

liggande fbrålar alla a omfe {idor aga en lutning

til 60 gr. emot AB. Jag har otaliga gånger fett

defTa fträlar. CD fFig.öiJ år åfven cn af de
förda flralarne, fom jag ofta blifvit varfe. Des
mindre fträlar pä fidan E ligga i vattubrynet och
utgöra 2,0 gr. med CD; på iidan F tyckas ce fitta

vinkel-rått pä CZ), men flupa uti famma plan til

50 gr. nedät under vattu-ytan. Pä frufen urin

eller andra blanningar fynas deiTa ftållningar långt

redigare och ftadigare. Det bålta bevifet gif-

va figurerne på iäp-bläforne vid handen. Ty uti

defla fliernor finnes den omtalta 60 gr. vinkeln,

fä reguler och tydelig, at dårpä ej tviflas kan.

Denna vifir fig aItid,om kölden år tilråckelig och
blanningen frysrkall, hvarfore troligtår, at de
föregående figurerne åro allenaft verkningar af

en ofullkomlig frysning. Som nu defTa ftåll-

ningar til 60 gr. på de naturliga Sno- figurer-

ne åfven fa fullkom ligen uti alla Itorre och min-
dre grenar vifa fig: häller jag denna vattnets frys-

nings-lng for lanna orfaken til deras regulera af-

delning och fkapnad: tror öck, at man bor lladna

vid cn fådan allmän obfervation j ty fvarligenlå-

rer man uran hypotlicfer förklara orfaken til fa-

dan iiålln ing,

1^. 45.
Qyfiikcn til de Sexjirdliga figtrrwnes flatta ftap-
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md^ ar et problem, fom håldre med ftillatigariide

borde förbigås, ån med gifsnings^fuUa uplofnin-

gar vidröras. Mina fåp-blåfor torde vara et be-

hagligt påfund for dem, fom hålla alla vattu-

Sngor for fmä bläfori men detta år icke bevi (I*

Jag tror någon mer forbdrgad mechanique dår-

iitinnan vara fordold, oaktadt vi icke hittat på Ron,
fom nog tydeligen uplyfa detta Phenomenet. Jag
årnar allenaft anföra några Ron , hvaruti . rent vat-

ten pä famma fått fryfer til platta Ckifvor. Det-
ta fker ofta vid vanlig frysning nog tydeligen;

men i fynnerhet då, når vattnet i en haft fryfer

til is, efter §.39, Då upfylles det pä en gäng
med tunna is-Ckifvor til allahanda ftållningar, lu-

tande emot hvarandra. Denna frysning til fmä
platta Ikifvor, fkcr uti alla blanningar med fäpa,

urin, m» m» Det famma händer ock, dä vattnet

årupfyldt med en ihopprålTad luftj och tyckes i

fynnerhet detta fednare Phenomenet fortjena ac

närmare granfkas. Jag torde dårom fä anföra nä*

gra Ron,

Vatten, fom fryfer uti et glas, drager forft pä
alla lidor en genom- fkinande is-fkorpa ofver fig.

Denna isrfkorpan tiltager i tjocklek, och fkjuter

ifrån fig all luft, fom vattnet.forut innehöll. Den-
na luften famlas til bläfor, och drifves til den
medlerftaofrufnavattu-kårnan. Som han, fåfnart

denna kärnan pä alla fidor år omgifven med is,

dar icke finner någon fri utgång j ftadna bläfor-

ne, men tryckas ochlikafom utkramas af den til>

växande ifen , emot vattnet, fä at de vid ifens

tiltagande formera aflänga ror , hvilka til en del

redan åro omgifne med is^ men ibland til hålftoa

anny
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ånnu filta i vattnet, och med den öfriga delen uti

ifen. Håraf upkomrna långa luft-blaior, hvjlka

alla l^fom radii lopa til vattu-kårnan. Af defla

Phenomener kan man fe förut, at uti denna vac-

tu-kårnaa måftevaraen faitiniaiipråirad lutt, hvar-

med vattnet är blandadt. Detta fporjes vanligen

dåraf 5 at gemenligcn ifen då med force bräcker

fonder 5 hvilket jag ock på flora Sjöar hailer for en

orfak til de flora råmnor, och ifens fprickandc

med håitigtknalU Men jag har ånnu tydeligarc

ront detta, då jag uti et vidt koppar-kåril låtit

fryfa val kokadt vatten; ty fom dåruti icke få

ÉTjyckcn luft finnes, kan ock isfkorpan blifva ftar-

kare innan den bråckes. Når Ifen pä alla li-

éor blifvit 3 a4 tum tjock, bårade jag med en

llältrad et hol neder til vattu kärnan, hvarifrån,

då opningen råkade vattnet och (låitråden uttogs,

det inneflutna vattnet upfprutade til några fots

hogd : hvilket af ingen annan orfak ån den ihop-

prälFade luften hårrorer.

Detta gnf mig anledning til följande forlok,

hvilket til vilTa åndamal kan vara af någon nytta

Sa fnart vattnet dragit pä fig lorlla fkorpan, bo-

rade jag midt pä ofra fkitvan en opning, hvilkcn
^

jag fedan altid hoU open. Alt efter fom vatt

net fryfer, upftiger det igenom denna opning,

och kan med en liten håfvare fmåningom bartta-

gas, utan at därforc vatten felas eller tomt rum
lämnas. Som nu i denna handclfen den ifrai^ i-

fen utfarande luften altid fritt ingår uti vattnet,

och fororlakar des upllignnde genom opningen.

får ock Ijclfva ifen inga mårkcliga luft-blåddror

ytan är tjcnlig til föiiok, da man vil hafra ren is
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fag har ibland pä detta fåttet uptagit en hel

bouteiile vatten, utan at des brift kunnat i kåri-^

letfkonjasi men det har jag tykt, at ifenfmanin-

:gom våxer långfamare och kanfke på flutet Ilad-

nar af, hvilket fortjenar nogare forfok. Imedler-

tid bevifer det, at uti den ofrufna kärnan år en i-

från ifen utkramad luft: at ifen ar cn luft-tåt

kropp, m, rn,

Om man nq gifver aktpa, huru en iadan in-

riefluten vattu-kärna pä flutet fryfer, blir man
varfe , at dåraf iållan bliiver ren och folid ge-

nomflcinande' is, utan antingen finnes en hvit-^

aktig med öråkneliga luft-biåddror upfyld kär-

na, eller ock det fom ofta (ker, upkomma uti

detta ofrufna vattnet en eller flera platta is-(kif-^

vor, hvilka i^hjn et diaphragmn dåruti åro ut-

fpåndc , och med många til flera fl:åUningar up*^

fatte mindre ftifvor blandade, hvarimellan det

i klara ofrufna vattnet flyter. Håraf tyckes följa,

! at vattnet^ [om inom fina mellan<rymder hyfer mera

luft , dn det uti naturligt tilftänd urtager ^ ellfr hvars

delar dro mer åtjkilde y gdrna fryfer til -glatta fkif^

vor, Vattu-ängorne uti luften åro i famma om-
ffåndighcter. Således finnes här en likhet , hvars

närmare underfokande jag nu utan felftcg icke

Jag har yti det föregående vid handen gifvit

några på Ron grundade tankar, om fättet huru Sno-
iigurerne upkomma uti luften: jag målle nu
ga til det fom aterfVår, och yidiare underfoksi

tror mig kunna foretaga,

§. 44.

I
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II, Om orfakerna til Sno-Jigurers fkilj-

aktighet.

Sno-particlarne kunna fa fårfkildta fkapnadcr,

antingenvid forfta formationen ^ eller ock igenom
viffa förändringar, fom de redan fårdiga öno-fi-

gurer^måfbe undergå uti deras tall igenom luften.

De forftä fkapnadcr mafte vara bekante , innan

man kan tala om de fcnarc ^ men af de fenare

Mrcr man åfven kunna fluta tilbakars pa de för-

ra. En obfcrvation maftc förklara den andra; men
för meratydeligbet fkul, vil jag ioenomga delTa

©rfaker hvar for fig,

4r-

/. Frysnings-lagen , och Vattu-angornas

fiorre eller minare myckenhet , åro forjia

erfaken til Sno-particlarnas fkilj-

aktiga fgin\

Jag har uti det f^reg^iende vifat , at vatten

©ch vattu-angor dådc torbytas til is, altid forme-
lla jåmna fina trådar eller llralar, och vidare ac

dcflk fbrälar, icke fcdan de aro färdiga, utan i-

frän forfta början fåfta fig ihop til 60 och 120
gr. vinklar, eller itran en puncl uti faJana Håll-

ningar utflvjuta. Om nu ifrån en pun<5t: llralar

efter denna regla fkol;i utga, kunna delTa lig-

ga uti famina plan, eller ock fafom radii uti et

klot vara utfpriddc. I förra håndelfen aro föl-

jande figurer moieliga. Den Sex-Jtrdligo. ^ hvars

fcx llvälar inneiluta 60 gr. vinklar. Den Tre-

ffrdtrga lom ager fpetfar ilalde til 120 gr* emot
hvarandiai och den i-jr-jtrdliga^ hvirs tvannc vcr-

• tical-
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tical vinklar hålla i^o, men de två ofriga 6a
gr. vinklar. Af dcffa tre forter har jag funnit

exempel 5 bäde pä fäp-blafornej och uti natur-

lig fno, dock med den ätfkilnad , at den ena for-

ten år allmännare ån den andra. Sex-flrålig fno

år fä allmån, at dårom intet tvifvelsmal gifves.

Fyrilråliga figurer har jag pä blåfornc altid, forti

u^i år, men uti Naturen allenaft tre eller fyra

gånger blifvit varfe ibland fex-fträlig fno ( Fig*

2^, a. b.) Den tre-flråiiga fyntes en gång pä
bläforne, CFig. ii.J men uti Naturen har jag al-

drig fått fe denfamma jåmn-trådig^ Den torde

dock finnas, fom de förändrade figureme (¥\g, s6)
intyga j men låra vara ganfka fåilfynte^ Jag ta*

ger ock dåraf , at defia figurer åro fä fållfynta,

anledning at tro, det ^en Sex-flräliga fnå-forten är
den éndafi-e fullkomliga. De båda andra forter-

ne kunna af denna upkomma, når tvä eller tré

flrålar forolyckas eller brytas af vid tilvåxandef,

Hvilket blir fannolikt dåraf, at defTa figurer åro

fållfynte i famma proportion, fom det är proba-
belc, at ftrålarne i fä reguler afvåxhng ftola gä
förlorade. Det vore val, om andra Autorer fom
anfordtdefia och ånnu långt rarare figurer, fåfom
regulera rått-vinkliga fyrilråliga, fem-fju-och
mer-^flråliga , m. m. hade anmärkt, at de oftst

och tydeligen fedt dem, livarpä jag tviflar. Toif-
iträliga figurer (kola vidare fram omtalas,

i
At flera ftrålar ifrån et centro kunna utgä^ fom

!
icke åro i en plan, intygar förfarenhcten §.

lalladefia tyckas flrälarne ftå til 60 gr. vinklar

\

ilåldc, och dåraf^ fa val fom af det förra, håller

I

jag denna vinkel tor den råtta 5 fom en fullkom-
lig frysning äftadkommer.
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§. 47-

At vattu-ångornas ftörre eller mindre ymnoghet

kan bidraga tilfigurernas Jhilnad, lårer ingen tv ifla^

Detta gifver anledning at utröna de figurer, fom
af defla forfe orfaker allena hårrora. Jag räknar

hit följande forter. Når fitia och glefa ångor fry-

fa 5 blifva dåraf fmä fina nålar eller hårda is-barr,

28. Eller fina korn, fom til en grynig los fno

t afta fig tilhopa. §. 2p. Är molnet vatturikare,

kunna ftorre figurer u|)komma5 fom dels åro

platte, dels aga flera ftralar ifrån famma centro.

Alla deffa figurer aga det kånrieteknetj at deras

ftralar åro jånlrie och mycket finé. De åro ock
dc ftorlle af alla ^ och aga ibland ] a 4liniers

diameter: falla allenaft vid torr och kall luft,

famtårode, bvaraf formödeligen alla de ofnga

upkomma. Når en flark fno-fkur komrher, plå-

gade icke fynas i början, utan fédan det fnogat

en ftund j men falla ock undertiden allena, fatom

den 12 Febr. 176
1

, då de voro få flora och fina^

fom jag någonfin forr fedt dem
,

("Fig. 2i. J
De likna få aldeles figurerne på fap- blålbrne^ at

dem imcllan ingen fkilnad år. Hvilka omllan-

dighetcr alla ftyrka min tanka, at detta Jr förfta

Jhapmden fom Snö-figurerne fd, dd de uti rnolnen ut-

komma.

1, ^no figurernas ffndlthivg och fry/ning

under fallet ^ dr andra orjakcn al de-

ras fkiljaktighet.

Om Sno-figuren uti cn ren, torr och kall

luft nedföllj ikulle man få fc den fådan, fom Na-
turen
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turen den tilverkat. Vi fkullc då få fe de finaftc

konlt-ftycken, hvilka efter det föregående for-

inodeligen ågde jåmna fina trådar, at forfta, an-

dra och tredje ordningen» Luften år ftundom
uti detta tilftåndet , hvarfore Yi ock dä altid fin-

ne dep mer oförändrade och iuilkomiigc^ Men
' efter Sno* particlarne nedfalla igenom en luft^

fom ibland år varm och fmälter dem , ibland kall

och åter til is forbyter de haUfmljte, ibland up-

fyid med ofrufnavattu- ångor, fom fltta lig dårvid,

och med andra laker^ faltar och delar, fom des-

utom kunna åltadkoonma förändringar: kan man
lått förut fe ^ at den forfta och fanna Sno figuren

fållan oförändrad kan Vifa fig^ och at fkdjaktig-

hetcn lårer vara af fä mångfaldig art j fom deiia

orlaker til antal ^ grader och combinationcr for*

ena fig, at åftadkomma deti famma : detta kan
forutfesi imedlertid lårer det icke vara onyttigt,

at närmare vifa fanningen äf en få allmän tanka^

Uti mer enfkilda händelfer och verkningar*

Alia Snp-figurér, forutaii de folida fex-hor-

hingarne, äga några ifrån Centro utlöpande huf-

I Vud-ftrålar. Pä deflli (itta ä omfe fidor finare trä-

[
dar, hvilka åter ibland båra ånnu finare grenar.

De forftä eller hufvud-ftrålarne åro de ftarkafte

och tydeligafte^ de andra åro alt finare och fva-

I gare, fä at de ytter Ra åro de finaile. Om nuen

I

dylik figur kommer uti en varmare luftj måftc

I

den igenom fmålrning undergå förändringar, ftor-*

i re eller mindre 5 alt efter vårmans grader, Dc
finafte trädarne fmålta forft, och draga fig ihop
til fmå vattUtedroppar

j
hvilka^ om fmåltningen

i
dar-
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dårvid ftadtiar, cch defla droppar ater fryfa, fo?-

brfaka hvarjehanda fma blad och kiioppar. f.Fig,

24-}4&:c ) DelFa vatcu-droppar kunna draga ^{ig in

uti vinkeln 1 mellan de ofmålte llörre grenarnc
cch dar ucfpånnas, fäfom fmä tunna treangulera
vattu- hinnor, igenom h vilkas årerfryfning nya
figurer, och hvarjehanda fma blad och fex-hor-

iiingar upkomma pä figuren. ffeFig. jfj^öoch
ioljande.J Dyhka figurer med fma fex-hornin*

gar finner jag hos andra atritadc til en förun-

drans-vård regularitet. (fi) Jag har ganfka fål-

lan funnit dem fa regulera , utan vanligen ofull-

komlige, och med differcnta ilags grenar (Fig^

43.44.^ Men jag nekar doclv icke , at ju den-

na förändring kan (tundom vara mera reguler oeh
likformig, hålflnården icke har gatt vidare, ån

til de finalle grenarne. Pä en myckenhet figurer

vifar fig midt uti en liten^éx-hornlng, dä de of*

rigc grenarne til en d^lannu åro bladaktigc, och
litet fmålte : denna lilla fex-horningcn lårer for*

modeligen af de finare grenarnc, hvilka vid cen-

tro altid åro mycket fvaga, genom fmaltning up-

komma. zy). Man fer, huru efter den-

na cankan oräkneliga figurer kunna upkomma^
mer eller mindre {kiide, alt efter fom fmältningen

ilarkare angripit och forftort den forfta fkapna-

écUi Man fkulle därefter kunna rangera dejja p<ru-

rer; men lom dårvid mycken itnagination och
gifsning Ikulle inbi-anda lig, år båil at d.irmed

dröja, til des man pä hvar och en transmuratioa

fatt tydcliga Ron och obfervationer. I allmän-

het häller jag denna figurernas förvandling for

rikrif^.

(ui?)Vid. Philof. 1 raufaä, 17)6. pa^ ^44.
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fiictig, odi flcai ån vidare, genom följande Ron
ftadfaåa den fanima.

i:o be figuret y [om icke äga fina jämna flrdlaTf

utan ciro hladaktige y [olidarey och af en fex- kantig

Jhapnad y finnas altid mindrey än de [om äga flera

och fina jämna trådar. De torra åro f ållan ötvcr en

linia i diameter, hvaremot de fenare, alt fom trå-

darne åro finare, gä til 3 och väl 4 (jinier. Jii

mera isäktig och iimplare figUrért år, ju min-
dre år hon> fa at enkla föiida genomfkinnnde
fexhorningarne fFig. f3,6c:7^ ifrån en fjerdedels

iinia knapt ga til en hel* Dettä bor {ke,om figu»

len genom fmåltning drager fig ihop^

2.- o Pä fiurre delen af de(fa figurer y i fynnerhei

de vlätta fexhurningarne y fom äro jämnt upfylde y fy^

nas tydeliga ffär efter de fårfta och ftorfta jlrålarne^

ty därpå finnas ofra hvitaktiga lijernor, hvars

fpetfar alla gä til figurens horn CFig, 4f. 470"

5-4. J DefTa ftrimor tyckas pä fig. f6 intyga, at

den af en treiträlig iljerna år genererad, och at

fådana finnas.

5/0 'Jag har funnit figtirer y hvilka til hälften

mrit ombytte y eller varit ihopfatte af tvänne an-

dra» Spär til fådant, finnes uti figdrcn 42^ 44.
hvilka ymnigt förekomma til otaliga fofåndrin-*

gar. Men Fig. f z år en af de tydeligafie jag

i detta fluget obferverat. Den år ihopfatt af lig,

och ^3, hvilka vid famma tilfalle tillika med
flera andra al famma art ymnigt nedfollo. Jäg
var vifs pa, at det år en enda figur.

• 4'^ /<?r/? gånger obfcrverat en [iccefiton

0i Sno-figurer^ tom efter hvnrandra ncdkQmmit,ocli
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hvaraf denna min tanka om figurernas transmu-
tation fä godt fom afgores, Dcc fkulle vara for

vidloftigt 5 at hår anföra flera fadana obfervatio-

ner, fom jag anteknat. Jag fkal allenafl: påminna,
at i fynnerhet emot Vären, deffa ombyten varic

tydeligare ån vintertiden 5 ty når dä Sno-fkurar

följa på hvarandra , vifar fig denna fucceiTion

båft och pä kårtare ticL I början nedkomma
mycket fmä gryniga ftjern-bitar, blandade med
fma folida fexhorningar^ Fig. 60. Dårpå följa

mera biadaktiga figurer , ladane fom Fig. ^^,iS,

hvilka blifva alt ymnigare, ftorre och konlli-

gare, hvarpa gemenligen ilorre, mer jåmnftråli-

ga (tjernor tolja, ("Fig. 24. 2f. 46.J DelTa åro då

til ymnighet, nåftan af ct flag , och med fa

af de förra blandade» På flutet följa åter fljern-

bitar eller ock rimfrufna figurer, hvarraed van-

ligen fnon fluias for den gängen. Det vore for

mycket fagt, at altid fä (kcr, men otver femtio

gånger har jag oblerverat fadana fucceflioner uti

bno-figurer, och tyckes denna omltåndighet for*
}

tjena närmare granflcning> ty at dårtil fordras en
vifs luftens temperatur, kan man fe förut. Imed-
lertid gifver oiervationcn et (kål for ofvannåmda

,

figurernas ombytning-, ty når dc forlla jåmnträdi-

ga lljernornc nedtalla uti en varmare luft, fadan

fom hon formoJeligen altid år närmare jnrden, i

fynnerhet uti och ofver en Itor ftad, fmålta deras

trådar och falla fonder til fljern-gryn , hvilkaåro

blandade med dc fma fexhorningar, lom vid centro

famla Hg ikring Härkalle delen af grenarnc. Alt
efter fom fnon hmner afkyla luften, nedkom-
mer figuicn. mera andrad, och otvcrdragcn med
de ofnga unnu ohufna ångorna.
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j:o Man Jim tydelisen je denna Ii(rurernås dn^

dring ) om man andas litet emot > eller forer en varm

kropp til fddana figurer^ [om dgc^ fina flralar. Ty dä

draga de finare trådarne dg ihop, öch forme-

ra, om de äter lemnas i nog ftark kok^ nya

figurer, fotn likna de nu om talte naturliga: i

fynnerhet kunna foiida fexhorningar (Fig.6Q)

pä detta fåttet åftadkommas.

§. fö.

Flera ftål kun^e anföras, om det behotdes

iladfafta denna onekeliga orfaken til Sno-figurers

fkiljaktighet. Man kan efter detföregående pd vifst

fdtt igenkänna de figurer^ fom undergått fddana for^

ändringar. De äro icke mycket llora
,
isaktiga

och genomfkinande, aga inga ftrålar, utan åro

mer bladaktige , deras hufvudftralar behålla val

fin förra fl-ailning, men de mindre åro ändrade,

åro ock defTa figurer i detta hånfeendet långt

enklare, och nalkas ak mer och mer til felida

fexhörningar m. m.

III, Nya vattu^ångors "vidfryjande och

fjelfva figurernas ihop-fryfning, dr den tre^

dje or/aken til nya jka£naders

sr.

Denna orfak producerar val egenteligeti ingä

nya figurer , men kan få andra aiia de torr om-
taites ftapnad, at den icke ovidrord kan förbi-

gås. At vattu-ängor fom åro ofrufna g kunna
tafta fig vid andra figurer ^ år troligt^ och in-

H 2. tygaa
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tygas af forfarenheten. Det år mojeligt, ac uti

famma moln, hvaråft Sno figurer upkom ma, än-

nu många vattudelar blifva ofrafne , och fedan

fåila lig pa figurerne. Detta fynes pä Säp-blå-

forne, pä hviika altid florlla delen år oFiuren,

faftån pä foniliga ftållen figurer upkomma, Fi-

gurerne kunna ock i fit fallande räka pä fådana

anger, fom dä forfl fkjuta an pä figuren, når

den gar därigenom. Mänga af de figurer, fom
jag förut viGit genom fmåltning kunna upkom-
ma, låra åfven pä detta fåttet ibland fä fin fkap-

nadj ty det kan lika lått fke, at rummet imel-

lan grenarne upfylles af de mindre grenars fmålt-

ning, eller af nya vattudelar. Båft vifar fig den-

na förändring uti de §. 35. omtaltc figurerne ,

hviika dels med irregulera is-fpetfar åro befatte,

dels med en rimfrofl omgifnc, ty dårvid Ckonjes

ångornas vidfryfning tydeligen.

§. f2.

Figurernas ihopfryfnmg fkonjcs ock uti fanimajf-

fattningen af de fi?ia is-nalarne §. 31. h varvid jagfkal

g,6ra nägra anmärkningar. Torr is fivfter lig ic-

ke vid annan torr isj men åger ifen en vattcn-

aktig yra, kunna tvä isbitar eller fträlar fnart fall-

na och fryfa ihop. Defie ihopfatie nålar mäile
fäiedcs varit väte dä de fammanfrufit , och denna
våta mäffe härröra antingen af ytans fmåltning

,

eller ock däraf, at de med ofrufne vattu-ängor
blifvit ofvcrdragne: ty vatten fryfer aldrig ifrån

kärnan utät, utan inät. Detta, och deras irre-

gulera ihopfåtcning intygar, at de hvar for fig

upkommic, och fcdan fållat fig ihop.

Uäraf
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- Hdraf kan deras mening förläggas ^ fom tro^ at alla

Sno-figurer utkomma af déjfa jämna Is-trädary när de

komma at falla i kors pd hvarandra ochfammangro. Vid
några af de enklafte lijernor, tyckes denna tan-

kan vid forfta påfeende aga någon fannolikhet.

Men vid mer fammanfatta figurer åro [defTa aii-

élorer dock foraniåtne, at gora de enkla fträlarne

mer fammanfatte» Ty det år ogonfkenligen o-

troligt, at få många trådar af olika (lorlek, tjock-

lek och olika långd, af en håndelfe (kulle fafta

jfig ihop til en fädan ftjcrna , hvars ftrålar efter

fin ftorlek, til regulera vinklar, uti en plan åro

llålde i ftorfta ordning och redighet. Men de
enklafte ftjernor, fom allenaft beftåaffex jåmna
itrålar, tyckas afven få litet på detta fåttet vara

tilkomne. Ty forft åro de enkla iirälarne van-

ligen trinda och cylindrifka, men ftrålarne pä al-

la iigurer, de må vara ån få fine , åro något plat-

ta och breda, famt flåta på båda fidor. 2:0 kun-
na tre jåmna (trålar eller fina cylindrar, fom åro

väte, faftån de korsvis, och juil med (inamedel-

puncler rörde hvarandra, icke garna ligga i fam-

maplan, utan den tredje måfte uti vinkeln af

de två förra genom dragningen antaga en lutad

iHllning emot deras plan. Vidare vore troligt,

at aila fexftråliga figurer fkulle då vara blandade

med della enkla cylindrar, och tvårt om 3 men
båda delarne hånda hos ofs mycket fållan, och
år ingalunda fannolikt, at alla cylindrar juft

på en gång i luften fkulle fä denna regulera ihop-

fä.ttning. Nålarne finnas irregulert ihopfatte, fal-

la fcr fig allena: och få år med ftjernorne åfven

befl;aifadr. Pä fåp-blSforne upkomma figurer-

^rie vifst icke pä detta fåttet, utan alla Itrålar växa

H 3 gc-
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genom alla grader, til regulera ftållningar, U'

t>in at redan färdiga ftralar fynas gä ihop , och
farrJa Gg. At ibland enkla ftralar undertiden fin-

nas regulera ftjcrnor, bevifar ingen ting j tyuti

rf.olncn kunna på larfkildta ftållen, efter ångornas

njyckenhet, larfkildta figurationer upkomma.

Tolf-ochy om de finnas y aderton eller dttfirciliga

fljernor j utkomma af andra figurers ihopfrysning. A t

de forlle fåledes upkomma , år jag nåltan cfver-

tygad. Jag har ofvanirore §. 31. anfört obferva-

tioner, at fexftråliga iljernor vid fina medel-
punder ibland finnas vara uti en parallel ftålU

ning ihopfatre, formcdelfl en liten is-cylinder

fFig.i8.ipJ. Denna cylindern har jag funnit

fä kärt, at den knapt fynces, och at figurerne

nältan lägo pä hvarandra. Om denna cylindera

fkulle aldeles fmålta , måile figurerne nödvändigt
falla pä hvarandra. Jag har ofta funnit Fig.

3 3»

fåledes ihopfatte, och Fig. ff. ar den tolf-ftraliga

fno jag mail blifvit varfe. En enda gångharFig.z^
förekommit. Som jag nu vanligen funnit, at de om-
talte cylindrarne vant i foije, dä Fig. funnits,

tror jag denna fä väl fom andra dylika figurer pä
detta fätret vara tilkomne. Dock kan jag icke

afgora, huru denna lilla cylindern, fom tyckes va-»

ra en frulen vattudroppa, juft kommit at Itä uti

figurernas medel-punder,

JJ^. Sno figurernas utdnvflning kan fåror-

orfaka iiya förändringar uti deras

fkapnad,

§. 54-

At ifcn uti ftark kold utdunftar och fortares,

cl-
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eller af luften uplofcs , år en genom de accura-

tafte forfok ai-gjord fak. Sno, Ibm icke annat år

ån en finare is
j
uplofes ocklå ftarkt, och forta-

res genom evaporation, at den ibland inom nå-

gra dagar bara for denna orfak forfvinncr. Sno-

figurerna fortåras af denna orfak få, at man på
en fno, fom legat allenafl en eller två dagar,

lållan igenfinner några regulera figurer* Som
nu luften hårvid verkar fäfom et uplofande men-
ftruum, år onekeligt, at famma förändring, åt-

minftone uti någon ringare grad, måftc föregå uti

Sno-figurerne , fom nedfalla ifrån höga moln*

Des fina trådar kunna af- kölden lå forfvagas,

och likafom genom en torr fmåltning uplofas ,

at de falla fonder, och mifta fin förra fkapnad.

Dåraf upkomma nya fkapnader.

Om, til exempel, trådarne vid centro af Fig*

yj, iåledes uplolles, ficulle dåraf upkomma en-

kel fno eller los isbark , hvaraf flera tro, at de
ilorre fexiiråliga ftjernorne åro ihopfatte. Den*
na förändring har jag flera gånger, men i fyn-

nerhet den 14 Jan. 1760 tydeligen obferverat > ty

dä fagos om morgonen, efter en lugn och kall

natt, rått vakra Sno-figurer på jårn-taket utan
for mitt fonfier. Defle voro alla nog regulera,

men af kölden fä upåtne, at barafpår til ftorre

delen voro quar* Deras fkapnad var bladaktig,

och fyntes många fexhorningar, men alla voro
hvitaktige och lofe. På en ftor del fyntes evn~

porntionens verkan ogonfkenligen j ty ikring den
medlerlla lilla fex hörningen, låg et hvitt loft

lugg, fom ånnu vifade fin förra fkapnad til en
dei: vid fomliga lågo de afbrutne bitarnc i fin

H 4 ordning
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ordning ut med och ikring medelpunkten Fig^

i^p. Kölden var la fkurp , at jag med ändandet

knapt kunde toa up figurerne på jårn-takct,

men låtteligen bläfa bart det fina Snö-dambet.
Thermometern ftod pä jf. gr. under frvs-pun-

6i:en. Om denna orfak i gemen icke lä ofta vi'?

far fin verkan, lårer dock vara nödigt at ihog-

komma den famma vid vifla förändringar, fora

(dåraf torde hårrora.

§. f4, DefTe åro mine otorgripelige tankar

om orfakerne til S no-figurernas forundrans-vårda

fkiljaktiphet» Jag har däruti icke velat och bordt

infora nägot,fom icke pä rön vore grundadt, eller

hvartil anledning kan tagas at Ron. Jag tiltror

mig ingalunda hafva uploft all fvärighet. Det
enda värde jag fåtter pä denna Theorie, oni

den fä kallas ma, år den, at jag hållit mig vid

enkla och enfaldiga verkningar. At förklara o-

råkneliga verkningar, och variationer af enkla

erfaker, fker fållan utan mänga ord, jag har dår-

fore varit vidlöftigare ån jag onfkat. Aro de or-

iaker jag angifvir icke de endafte, fä låra de ät-

minllonc icke kunna hällas for diktade. Jag
har vunnit mitt åndamäl, om jag genom en el-

ler annan riktig tanka gifvit andra anledning, ac

närmare utröna och afgora en fak, fom uti Na-
turkunnigheten är af lika värde med andra un-
derlnkningar om Skaparens underverk, ochhvar-
om litet eller intet finnes hos Au(5l:orerne afgjordt^

Vi kunne bäil har i Norden gora obfervationer

pä fno och is , och kunllvapen därom borde, om
\ht vore, komma Nordan ifrän.

JOHAN CARL WILCKE.
,^— ^ Be^
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Bejkrifning afKlot-Majken,
Volvox globofus. Linn, Syft, Nat. Ed. io,p. 8^0, JSf:o i .

Kugcl-Thier» Rosfel Inf. ToWf ^-fag, 6i'], tah,

iQi. Fig. I, i. ^t-

Ingifven

Af

CARL DE GEER.

Ibland de underligafte af alla hittils bekante
fkrid-få (Vermes) år val det lilla vatten-kråkj

fom Baker och RoesEL be{*krifvit under
namn af Kugel-Thier ^ och fom man pä vart fpråk

torde kunna kalla Klot-majh eller ock Vdlt-^majh^

af des Händiga våitrande i vattnet. Kan nägoc
vara mera fårdcles, ån at fe et litet lefvande

kråk, iloit fom et Rof-fro, aldeles klot-rundc,

fkiida o^h vältra fram i vattnet, fom et klot pä
m« ken, och det utan. at hafva några lemmar,
hvarken fötter, tenor eller andra dylika delar ?

Sådant år det lilla djur, hvarom hår fkal hand-
las, och fom fortjenar blifva bekant hos dem,
ibm ej haft tilfålle at fe hvarken Bakens eller

RcesELs Skrifter^

Jag har funnit dem til myckenhet uti et

kårr, både forleden Sommar och hoft, men ej

aideles få ftora, fom dem RgesEL fedc; de ftor-

fca ibland mina voro fom Rot-fi*on, eller fom vanr

liga knappnåls-hufvuden, jåmte många myckec
mindre. Med blotta ogat hafva de anfeende af

fmå gröna gryn, fom flyta i vatnet,

Defle
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Dcfle ftnä kråk åro aldeles klot-runde, Tab.
III. Fig. I. 2. 9.4. Ibm fägt år, eller liktom helt

genomikinliga bållar , af famma färg fom vattnet,

men ibland något grcnaktigc , enär man fer dem
med Microfcope, De befta af et flemaktigt el-

ler gelatineuil: våfende, helt mjukt, få at de ej

tåla mycket vidrörande, utan gä fonder eller for-

dårfvas.

Det förunderligare maa fer på dem
,

år, at

de fimma fram och rora fig midt uti vattnet,

utan at hafva någon fynlig lem
,

tjenlig at allad-

komma denna rorellen , det år, utan at hafva

hvarken fötter, fenor eller något dylikt. Detti
limmandet fker likvål måft altjåmt och åfven i-

bland nog fnält. Deras rörel (er åro af tren ne

flag. Den forfta och all manna (le rorellen år ,

at de rulla fram i vattnet, antingen i råt eller

krokug linia, jufl fom et klot rullar på mirken.
Den andra rorellen bertår däruti, at de endalt

Ikrida fram i vattnet, utan at vältra omkring,
likafom när man Ilåpar cn bäll pa marken, hvar-

vid en tråd år fållad denna i 6i ell*en fker likvål

åfven få fnålt fom den föregående. Andteligen

år den tredje rorelfcn fådan, at de vältra om-»

kring likioni på en axel, utan at ga ur flAcken,

de vrida lig altjåmt omkring på famma (uille, ju it

iåfom er vuttcn-hjul, eller |u(l fom den rårclfen

man vet Solen har på fm axel. Man kan ej u-
tan förundran befkåda alla dcHe rorclfer hos et

kråk, fom tyckes vara få fimpelt f;mi manlat t ;

man iiortnar nålfan aldrig at fe en myclccnhet la-

dnnc fn»å bållar fimma och vältra Hg af och ^n

i vjtinrt. Men de rora hg ej altid , de hvila i-

bland och ligga då helt Iblla på famma flållc.

ILla

\
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Hela ytan af dtflakiåkjriindt omkring, år for-

J fedd med en myckenhet ganfka fmå mörkare
punårcr, hvilka genom Microlcopet Tedde, fy-

nas vara fmå korn eller uphogde vårtor. Pade
åWre åro defTe korn ftorre, och på de yngre
mindre, dock pä de fiftnåmdc fitta de tätare

tiifammans»

Genom hvad medel eller hvad verktyg fker

nu detta kräkets rörel fer ? Detta år ganfka fvårt,

ja for mig omojeligt. at utgrunda. Man kunde
tro, at de oratake fmå vårtorne vore de fom
komma rorellcn äftad, och "at de foijakteligen

fjelfvc mäfte hafva någon rorelfe i vattnet, faft

[{ vi med våra ögon denfamma ej kunneblif^a var-

fe. Alt hvad jäg- kunnat fe, år, at når djuret

rorer fig, lä åro alla fma particlar af orenlighet,

i! fom altid finnas uti kårr- vatten, i enflåndig cir-

culerande rorelfe omkring des kropp, nåftanfom
når man fer en Monoculus^ et litet Vatten- In*
fe6t , rora fig i vattnet, Håraf torde man kun-
na doma, atde fmå vartorne, föm åro de endaftc

lem-like delar man fer på deile kråk, måfte hafva

någon tor ofs ofynlig rorelfe, genom hvilkcri

fjelfva djurets fimmande åftadkommes» Menalc
detta år dock blott en gifsning.

Inuti defle Klot-majhar fer man alsintet fom
liknar inålfvor. Men de hafva uti fig flere fmå

. hällar, likaledes klot-rund?\ och aldelcs af fam-

ma (kapnad fom dc fjelfve, ilorieken undanta*

gandcj, och fom åro gröna, ibland mörkare och
ibland ljufare, DefTe fmå klot åro kräkets ungar,

och ligga inuti des kropp utan ordning, nlrmaft

modrens yta, dock altid helt orörlige j de haf-

va
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va , åfven fom modren, ytterfta huden alt ofver

befatc med fmå uphogde vårtor eller puncter^

De åro ej akid af lika florlek uti alla, utan åro

itorre och mindre alt efter deras älder, fom
man kan fe uti de fyra hår bifogade Figurer^ men
hos en och famma moder åro alle ungarne lika

llore. De åro ej eller lika til antalet hos allaj

fomliga fynas vara fruktfamare ån andra. Som-
lige modrar hafva ej flere ån fem ungar (Fig. 2»

och andra hal:va åtta (Fig,^ ) och har jag haft

en fom var belaftad med tjugu ungar fFig.i.

men detta var mera fållfynt.

Klot-mafken^ fom Fig. 4. utvifar, har inuti fig

åtta flora ungar ^ fom åro fuUg^ingne och får-

dige at födas. Uti defle ungar (äg jag tydeli-

gen andra fmårre ungar, {om Kces&L åfven an-

inårktj men uti defle fcnare kunde jag ej något
vidare blifva varfe, ehuru denne Au6lor låger fi^

hafva fett uti dem ånnu andra ungar, och uti

dcfTe ater andra, fa at modren Ikulle haft uti fig

fynlige barna-barns-barna-barn.

Medan jag afkadade denna Klot-majken med
Microfcop, blef jag varfe, at des fodslo-llund var

kommen, och hade jag det nöjet at fc alla åtta

ungarna framfödas, den ena efter den andra. De
komma fram genom en opning eller fpncka,fom
dä blirpa modrens kropp. De fkrida fm^ningom
och helt l.lngfamt, cu och cn i länder, til denna
opning, lamt tränga lig den ena efter den andra

därigenom , men aldrig tva på en g-ing, utan aU
tid med cn vifs rids förlopp emellan hvarderas

fodclfc.

Efter
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Efter en timas tid voro de alle åtta födde.

Så fnart de kommit fram om opningen, fer man
dem genall vältrande fimma fram i vattnet och

' ofvergifva deras moder. Jag har ej kunnat blif-

va varfe, om det år torfta ungen fom framkom-
ma ftal, hvilken gor denna opning på modrens
hud 5 eller om huden fpricker af fig fjelf når fod-

flo-ftunden är forhanden.

Öpningen eller fprickan ,
hvarigenom ungar-

ne krupit fram, var ganfka tydclig at fe-, jag

markte åfven, at opningens kanter vore ojåmne
och liklom fonderflitne, lä at denna fodelfen tyc-

kes {ke med våldfamhet^ Modren faiter ock al-

tid lifvet til därvid : hon har då Fullgjort ånda-

mfilet hvartil hon var Ikapad. Sedan alle un-

garne voro födde, beholt den tomma modren ej

långe fin klot-runda fkapnadj man (åg genaft,

at det itållet, hvareft öpningen var, hade blif-

vit platt och cirkelen dårftådes likfom afkuren

(Fig. f.Ä. bj Hontyktes val i början ånnu hafva

någon ringa rorelfc, men fmåningom atftadnade

denfamma aldeles 5 des fkapnad ändrades ock alt

mera, hon blef fned och kantig, och pä fillonc

,

hknade honallenaft et litet Ikrynkligt fkinn. Me«
I dan ungarne födas, ligger modren helt ftilla.

Vi hafve låledes hår betraktat et vatten-kråk,

fom haren klot -rund, gelatincusoch durckfiktig
kropp, hvars yttra hud år fuUfatt med fmå up-
hogde vårtor, fom utan at hafva fynlige lemmar,
fimmer och vältrar fram uti vattnet: fom bår in-

uti fig flere ungar, aldeles like modren, ftorle-

ken undantagande, hvilka, enar de åro hillmog-
na, krypa och tränga fig fram genom en opning.
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fomblir pa modrens hud, famtfprida fig omkring
i vattnet, fcdan dc genom deras fodelle tilfkyn*

dat henne doden^ Monne et fadant undrans-vårdt

Skaparens verk ej fortjenar all betraktelfe?

Figurernes Uttydning^

Tig, I. år en Klot-mafk (^r^^/mvj, ritad ge-

nom Microfcop, fom har 10 ungar uti fig,

Fig. 2. år en annan Klot-mafk , fom allenaft

har fem ungar, men ilorre ån de föregående, e-

medan de åro åldre.

Fig. 3. år ånnu en Klot-mafk med fem ungar,

fom åro mycket unga och foljakteUgen helt fmå.

Fig, 4, år en Klot-mafk , florre ån de förra
,

med ätta ungar, fom åro komne til mognad och
färdige at födas. Uti defle ungar fer man ånnu
andra helt fmä ungar.

Fig, f, år den föregående Klot-mafken , fom
fodt fram alla des ungar. Han är nu ej mera klot-

rund fom förr : vid ab^ hvaråll år opningen ge-

nom hvilken ungarne krupit fram, år Hkfom vo-

re et (lycke af Mafken affkurit* Des fkapnad

biet fedan ånnu mera ojåmn.

44'44c<J^«^4o=<|^4^4<^?4^^^45»4'c<^4<>^

RÖN
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RÖN och FÖRSÖK
Med det Jårnhaltiga vattnet fran Rio"

Tinto i Spanien y

Anftålde

Af

PETER JONAS BERGIUS,

Når framledne AflefTor R, R, ANGERSTEm
kom hem från iin vidlyftiga rcfa ofver de
iiäde Eufopsifka Länder, var jag nyfi-

ken at få veta, iivad han under vågen torde in-

hämtat for nytt och märkvärdigt uti Läkare-
konften, och frågade då, ibland annat, om han ha-

(ig något bekant angående vattnet ur Rio-
Tinto i Spanien, hvilket jag hort (tulledårutc
vara mycket i bruk, och gagna i åtfkillige Ijuk-

domar. Han berättade då, at detta vatten var

mycket i rop, lä at många årligen foro dit frän

kringliggande orter, och drucko det med nyt-

ta, ej alknaft mot hvarjehanda mindre krämpor,
utan ock emot fjelfva Vattu-foten. Detta gjor.

de mig rått angelägen om, at fnart kunna fä det

hit forllcriFvit, lorat forfoka des verkan häri Nor-
den, och for at profva des halt, iå mycket mer,
fom nyisbemålte i^flelTor icke holt det for annat,

ån cement eller et Koppar- Vitriols vatten^ Ige-
nom Herr Direftcuren Ar f vedssons foranftal-

tande, fick jag ock omfidcr, efter någon tids

torlopp, den i6 Aug» i/f^i hic vid pafs if kan-
nor dåraf,

For«
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Forfta äfynen af detta vatten rogde ingenting

befynnerligt; ty det var nog klart och tåmmeli-
gen likt värt gemena vatten. Men igenom fnla-

ken rönte jag atftiUnaden lä mycket tydeligare,

ty jag fann det ofverroattan motbjudande och
långt mera ftraft, ån nägot annat iVlineral - vat-

ten, ja, jufttom jag haft bara black i munnen. Nu
blef mit forfta goromäl, at genom behörigt prof

uttorfka et la ovaniigt vattens befkaffenhet och
halt, ty jag vågade icke desforinnan forioka dec

til något Medicinlkt bruk. Sjclfva profven, fom

pä det frilka vattnet anftåldes 5 far jag nu anföra*

Oleum Tartari per deliquUim^ gjorde det gul-

aktigt, och praecipiterade lig fednn et hvicak-

tigt fediment.

Sirupus Violarum ,^ rodt.

Solut. Lu7j£ Sluta ^ orordt 3 dock efrer en tid^

flående fåldcs til botten et hvitt grcit våfende.

Pulv. Gallar. Turin, helt fvart fom bläck

Solut. Saccbar. Saturm ^ rödbrunt, och pr«cipi-

terades mycket hvitt fediment.

So-

(*) Til blacks görande lärer ock aldrig tjenligare vat-

ten kunna girvas, äii detta Rio-Tiino vattnet. Jag
fag det ledermeri, uår bUkket en gäng tröt mig i

bläckhornet, och det toll mig in at llä det fullt i-

gen af detta vattnet; ty ehuru mängden annars varit

alt för Ih^r, biet det likvfil nu helt fvarr, fardeles

en flund efteråt. Jag gjorde ockdarföre eii ftor bou-
teille full ir.ed black, allenalt med detta vattnet

och ftötta Galläpplen, jämte litet Gummi, hvaraf

vardt det bålla bläck jag ville hafva. Långt llm-
re tick jag fcdan af vanligt vatten, hvaruti mycken
Vidriol var uplöft.
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Solut, Mercurii Juhlimati ]

Sfurit, Vitrivli \ orörd t.

Salis Ammonlaci
J

Solut, Succi Hdiotrofti^ helt rodt.

Den 20 Aug. evaporerades med ftorrra var-

famhec 58 lod af fi-iOca vattnet: , fom utgjorde

i matt vid pafs z\ qv^rter, Tå vida 20? lod net-

1*0 fyllde et qvarter. Man iick dä hårafen jord^

fora når den federmera vardt utlakad och falc-

frj, vog 2 gr^^n, fag helt gul ut, och liknade

aldeles en ochra. Denna Jord gälle våi icke

n arkeligen med Vidriis-fyran, ip.en blef likväl,

n vr faiuma fyra dårtil flögs ihop med Oxblods-
luL a, helt mörkblå. Saltet^ fom Hcks eher ut*

läkningen, vog 20 åfs. Det iukta<le val något
Vi£tril5 men fmakade dåraf nog flarkt^ med ei

Hickande på tungan. Fårgen var gulaktig. Dec
fprakade och detonerade aldeles intet på elden,

utan blei: qvarliggande, och låt calcinera fig.

Jag fäg nu liåraf, at detta vatten få mycket
mindre kunde innehålla någon koppar

^
fom.Spi-

ritus Salis Åmmoniaci icke gjorde det pä minda
fått blått j men fann dåremot , at det i fa myc-
ket ymnigare mån hyfer jårn, ja, at det år et af

de aldraftarkailc jårnhaltiga vatten man någon-
fin kan tråffii. Utom defs deltager det ock af en
mineralilk fyra, hvilken pä' intet fått tyckes va-

ra flygtig. Annars torde ockfå litet Kokfalt jåm-
Vål vara med i denna blandning.

Nu mera fåg jag mig kunna med någorlunda

otrygghet forfoka detta vattnets verkan uti vat-*

tufot, Defs vidrighet och motbjudande fmak fag

I jag
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jag val ftrax ftulic gora curen fvår at påga, får-

deles hos dem fom voro mycket benägne til

kräkning; men fädant kunde jag ej hjelpa. Kräk-
medel vifste jag undertiden mycket gagna i Buk-
vattufot, fårdeies når den ej härrörde af grofva
forftoppningar uti inmaten. Och i detta Rio-tinto

vattnet tyckte jag mig finna et kråk-medel, fom
tillika igenom fin jårnhaitighet fkuUe tjcna til

de fkadade delarnes itärkande.

Den 14 Sep t. 17^8 kom Befokaren Nymans bu^

firu^ imellan 30 och 40 ar gammal , och bad mig
om hjelp mot en vattufot, fom påkommit hen-

ne efter en Frofs-febcr. Et jåmnt år fårut hade

hon hafc en fvår barnfäng, och dårpagått forfnart

ut i luften, hvarigenom hon ådragit lig moder-
fjukan, förbunden med en plågfam fordoppnmg^
Håraf hade hon i mer och mindre grad vant be*

fvårad til llrax efter Påikhelgen, då en hvai dags

Frofs-febcr fatt henne an, hvilkin hållit fort hela

p veckor. Hon hade val då blifvit Froffan qvitc

medcHt en huscur> men icke med lyckligare pä-

folgd 5 ån at hon ftrax börjat fmunmgom fvålla

ofver anligte, händer, armar, lär och ben Nu
fann jag heni^.e hafva en ftor mai^e, med någon
fcjvalpnmg vid päklappandet, och klagade hon dels

ofver det urinen ej ville gå ifrån henne, dels ock
ofvcr andetåppa. Hon fick nu at bruka Rio-tin-

to vatten , hvaraf jag gaf henne en kannc-bou-
tcilles forråd , med tillagning, at dåraf dricka cc

qvarter alla mornar. Den i(5 Scpt. kom hon i-

gcn, och klagade otvcr, at magen ei velat behålla

•alt vattnet , utbedjandcs fig daifor^ at få llippa

med ct haift qvarcer hvur |^ang. Så mycket tyck-

te

-I
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ite bon (ig dock redan funnit, at urinen börjat

drifva oftare ifrän henne, faft det ej juil varit Tår-

<ieles mycket i fånder. Men dåreniot hade hon

fått en belVårlig obilru6i:ion. Mitt rad var nu, at

an vidare fortfara tned Rio-tinto vattiict, men
dricka ailcnall: § qvarter alla raornar, et fpets-

glas i fåndcr^ och obilruétioncn fokte jag mota
aned Piller af Rhei AL fel. drachm. iij. Rad. Jaiap,

^Dr. ], Rciin. ejusdeiDgr. viij. Huilrun fielf kom
.tiärpå aldrig mer igen ^ rrjen ^. 1 7.0ä^ pä cn Irund

idä jag ej var hemma, korn hennes Man , for at å-»

,terbåra d^n läntagna bouteilicn , och låt då hålfa

mig och ofvermattan tacka for vattnat , fom
hatt den onfkeliga verkan, at hans haftru var ge-

nom denna ena bouteillen aldeles blefven frilk»

Befokaren Setterberg ^ 40 år gammal, mycket
tnagerlagd, fokte hos mig hjelp den 1 1 Febr.ijj^

/or en vattufiktig fvulinad i buken och undra de-

glen af kroppen. Han hade vid årets början redan

någon tid kant fig andetäpt
, tung och ilyi-, dä

lian en aftonftund (kubbade och ref fig på fidan,

få håftigtoch ovarfamt , at et litet hål kom atop-

nas åt ljumike-fidan vid hoft-benet, hvarigenom
.cn blodltdrtning började fke, fom påftod en god
iti^and innan han blef det varfe» Detta kom val

af huflrun at forbindas j men ej på båttre fått, ån

atnåfla dagen ny flortning upkom, dä en ym-
nig mångd af blod rann pä golfvet, innan den be-

horigcn hann at ftåmmas. Härigenom biet han
otroligen afmattad, och en fädankold intog hans

yttra lemmar, at hela 8 dagarna gingo förbi, in-

nJin han kunde hinna at bli någorlunda varm igen*

Påtolgden af denna fällfama håndelfe vardt icke

1 z båt-
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båttre, ån at han dag från dag tog til at Mlk of»

ver buken och benen , Tå at i magen bonade kån-

nas en tydeiig fqvalpning: et ftändigt durchlopp
med fvåra ref (lotte dä til , h vilket ak bäde plä-

gade och afmattadc honom, fårdclesfom handår-

jemte hade romnlofa nätter. I detta defs tillländ

värdet jag blef rädfrågad, dä jag gsf honom ea
kanna Rio-tinto vatten, med tiifågning, at dår«

af taga et fpetts-glas hvar ^rdje timma> bäde nät-

ter och d^gar. Den 1$ Febr. berättades mig, at

durchloppet hade fä afiladnat, at den fjuke i

nägra dagar haft bara en enda opning dagehgen,
och at altid blod vifat fig vid famma tilflilc, U*
rinen hade nu börjat fä afgäng, fail med fkår-

iiingar, och benen och lärcn kändes nägot mju-
kare. Han hade åfven tätt god natt-ro, och mat-
lurten var tåmmeligen okad , utan nägon fynner-

lig torft. Jag rådde nu til at fortfara med vatt-

net hvar 4:de timma om dagarna, och forefkref

tillika nägra Rhabarber-pulver med Jalappa. Dck
3j Febr. hade pulvcrna mycket laxerat honom,

^
dock utan ref eller blodgäng. Svullnaden var nu i

roåft bortgången ur lär och ben, och magen en
god del mjukare. Fick mera Rio-tinto vatten.

i>f^ April. Svullnaden var aldeles borta ur lär

nrh ben. Urinen gick braf. Hade nufatten ftark

hofta med andctåppa,hvilket hanfkyllde pa vattncr,

fom han tyckte angripa brollct. Magen var annars

ej färdcles Ivullcn, utan kändes allenaft nägot hard,

nyls fedanhan nägot flarkt hofbat. Han orkade nix

litta nägot uppe, men var likväl än tämmeligea
matt, och benen ville gärna hälla lig kalla, fa ft

han cljc fl tyckte Hg känna vfn-ma nog inom lif- •

vet. Hade tor ofritt ingen värk , cIKt nägra tc£

i
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iunderlifvec, icke heller at klagnofVcr matluften.

Df» $ Jun.\om han|fjelf til mig, aldeles fri

och ledig från allfvullnad, och verkeligen nog
munter, allenafi: ånoroadaf någon andetåppa Tamt

då och da påkommande hoda. Håremoc fore-

Ikref jag dä andra medel 5 men mannen kom fe-

dan aldrig igen med vidare beråttelfe om fit til-

Iland j ehuru han dock, fom andra mig beråt»

tade, gick federmera dageligen ut, och kunde
göra hvad han ville.

Sjömans huftrun Helena Sjöbergs 30 år gammal,
låt rådfråga m\gdeH 1 2 Mars lyj^^ for en vattu-

fot , åkommen dårat, at hennes rening afftadnat.

Då for et år fedan hade hon fallit in i en remitte-

rande Feber, fom plägat henne en lång tid, och
©mfider låmna*t efter fig denna forftoppelfe. Se-

dermera hade hon ock efterhand börjat myc-
ket fvålla ofver benen, låren, magen och an-

jigtct. Nu forelkref jag val for henne nå-

gra tjcnliga opnande medel, hvilka hon fedait

nyttjade > men når hon den 11 Apr. hade återbud

hos mig, och jag ej fann dem haft fä tilrackelig

verkan, fom jag onfkat, grep jag til Rio-tin-

to vattnet, och gaf henne da en kanne-bouteillc

dårat hem til fig, at dricka et fpettsglas hvar

3:dje timma. Til at laxera med, fick hon ock
några pulver at Elater. alb, ochjalappa. Den t j
Majl kom åter bud itrån henne, och berättade,

at Rio tinto vattnet tåmmcligen mycket fokc

henne , men utan at åftadkomma någon bcfvårlig

kVåkning. Det hade annars drifvit ftarkt på uri-

nen, och opnat hennes rening inom forfta vec-

kans forlopp , hvarefter den onfkeliga ändring

dag ifrån dag folgt , at nu mera^all fvulinid var

I
I

f3r--
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förgången, och den fjuka {Sledes ofver ingen

ting klagade , utan allenail en ånnu ofrig varande

matthet.

Skräddaren "Fr. Chrifi. Manfroft forfokte famma
ar en kannc-bouttilie Rio-tmto vatten, utan iär-

deies verkan. Han hade i början blott hntt fvuil-

Wa ben med farnaderj men fvullnaden hade fedan

efterhand dragit (ig upat buken , och dår hade
han allenafi: ftatt i en 8 dagar, forbi.nden med en
mycket plågfam diarrhée, dä jag varde anlitci

och lät honom fa Rio-tinto vatten. Han drack
dårpå n^"on tid håraf 3 tii 4 fpetts-glas om dagi n,

hvareftei durchloppet fmaningom af(ladnadc,mtd

fvarta excrementer, fä at han vardt qvirt denna
ena plågan j men i fvullnaden marktes ingen bc-

hagelig ändring, utan jag mäfte foiefkritva an-
dra medel.

Kallarmdftaren Krufe var meranamnde ar behäf-

tad med en ihånglen vattufot i buken, Jären ocfi

benen, och hade redan tån>n.elig iäng tid brukc
nåflan aila de medel, fom i lädana fall pläga tore-

fkrifvas, när jag ändteligen lat honom fä forloka

Rio-tmto vattnet» Han började med litet, och
okte efterhand pa, lä athan (hart nog hann at ut-

tömma 3:ne kanne-bouteilier. Vattnet vardt ho-
nom genom vanan drägcligt nog, och man hop-
pades däraf den hälla verkan j ty fvullnaden tog
ogonfkcnligt n af dag ifrån dag, fä at nällan in-

gen mera märktes, dä hanuphorde med detta vidri-

ga vattnet. Men efterhand famlade lig vatten ä nyo
1 buken, 1 a at den, jämte iär och ben, äter började

fvälla, dä h.in väl omliiler tog til Rio tinto vatt-

net igen , och drack dåraf ännu ct par kannor>

men
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men uträttade nu mera ingen ting därmed , åfven

fom ock alla andra anflalter federmera blefvo

fruktlofa och otilråckeliga til at uteftanga dodcn.

DefTe åro nu dc få Cafus, jag har fatt päRio-
tinto vattnets verkan hår hos ofs uti vattufo-

ten. De viia vål, at det undertiden år verke-

ligen tjeniigt och med förmån kan brukas y men
röja äter tillika , huru foga det vid andra tiifållen

yii forflå. Grunden til denna fkillnad måfte ofel-

bart fokas uti patienternas olika tilftand och fkilj»

tiktiga befkaffenhetcn af hvars och ens hafde vat-

tufot. Jag undviker dock med flit, at nu inlåta mig
i omftändeligt utredande af de orraker,rom gjort,

at detta vatten flagit den ena gången få val ut ,

och den andra gången mindre efter onfkan > ty til

lådant fordras ånnu långt flera cafus, ån jag den-
na gängen med få litet vattu-forråd kunde århäl-

la. Sä mycket kan jag vid den flft anförde cafus

tillägga, at jag hade nog tydeiiga tecken hos pa-

tienten til cn inrotad forftoppeile i vifcera, hvil-

ken Rio-tinto vattnet icke iärer varit nog kraftigt

at opna och fortaga*

Rio-tlnto år en å i Spanfka Provincien Andalu-
fien,imellanålfverna Guadalquivir och Guadiana,
Hon har fit urfprång icke långt ifrån Aracena
bårgverk , och flyter uti ät(kiiliga bugtcr ge-

nom et vackert landftrek, förbi Städerna Lucena
och Mogucr, tils hon vid Paios utfaller i Itora

Atlantifka hafvet» Detta år all den uplyfning hår-

utinnan, fom ftår til at inhämta af våra vanliga

'Land-Chartor och Geographifka Befkntmngar,

Efi uplysning likväl, fom for mig var otilräcke-

1ig, når jag, efter fatiadt beflut om ofvanftåen-

1 4 dc
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de Rons och forfoks ingifvandc til Kongl. Veten*
fkaps Acadcmien , ville därjämte något bitoga

om fjelfva Rio»tinro. Jag anmodade fordcnfkul

HfrrDocl, och Kyrkoherden D, Z. Hallman,
fom i Spanien någon tid villats, at fkafFa mig
närmare uplyfning om det ena med det andra i-

fran fjcUva orten dar vattnet plågar håmtas ; och
igenomvåIbem.Do6borstoranflalt.iodefickjagock
efter en en tids forlopp hit en ritad Charta oFver

geometrilka laget vid aens uprinnclfer, fäfora ock
en beråttelfe och intygande pa Spanfka om fy-

ra lårfkiida vactu-Oags befkaffcnhet dir ute på
iiållet^ ikrifvenpaChaita Sigiliata i OcVob. lyfp
af Medicus i Staden Zilamea la Real famt Ara-
cenas och Rio-tinro Eargverk, Do6b. Don Bentura

Tgnazio Nlcolas Matbamoros y Ilrado^ och forfedd

med Notarii Publici dårftådes Mathias Garzia Mal-

dömdas intygande ä ämbetes vägnar, at bemålte
Dodors fa kallade Certificat var med hans egen
hand undevfkiifvet , och han verkeligen den per-

fon han gaf fig ut fore. Förnamlla innehållet af

denna Spanfka beratrelfen vi! jag hår fom kärtafl:

anföra.

Litet Norr om Rio-tlnto Bargs-bruk, beläget

under 37^ graders Pcl-hogd , 12 Spanfka mil i-

fran Staden Sevilla, och mil ifrån 7..ilamea la

Real, upvalla, på fältet nedan for Cafiillo de

Salomon, inom cn tåmmelig träng krets , 7 (ar-

fkilda källor, hvilka förmenas hårrora ifrån un-

derjordiH^a vatrunka grufter , fom omgifva dc

dar var.mde bargs-rotterna och deltaga af deras

mincniliii::! art och vafendc. AOoppcn frän dcfTa

källor foi cna (ig fnarr nog ril en laglig back, fom

da genall hykr det fl kallade Rio^^-iinto varrnet,

hvil-
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hvilfcet, alt fom båcken längre och längre fort-

far, förlorar fin kraft och blir fvagare, tvitvels

utan genom upfpådning af andra flags vatten, f|

at redan vid 70 fteg längre ned en mårkelig än-

dring kan fkonjas, Det gär altfa intet an, athåm-'

ta Rio-tinto vattnet hvar pan behagar, om det

Oval duga til Medicinlka behof invårtes, utan fä-

dant bor (ke där det har måO:^ kraften och ftyr-

kan, hvilket ock altid plågar i akt tagas. Man har

da i fynnerhet funnit detta vatten mycket godt
emot vattufot, och egenteligen Tympanites och
Anafarca, fardeles innan de fatt (ig for mycket
inrota j dårjåmte har man funnit det kraftigt at

döda och fordrifva mafkar i buken, bade af det
flata och runda flagetj och utom defs häller man
det jåmvål for tjenligt,at bruka fom kråk-medel
i alla Chronifka fjukdomar, dä formodeligen fie-

re uncen pä en gang måfte ipgitvas* Når den of-

vannåmnde back en liten krokvåg på forberorde

falt framflutit, forenar den fig med en annan dy-
lik, vid namn RioHudiel, h vilka då bagge ihop

utgöra en anfenlig a, fom får namn af Rio-tin-

to, och faller, fom fagt år, i Hafvet vid Palos.

Denna Rio Hudiei hyfer vatten af en olika be*
flvalFenhet med det forr omrörda, fardeles viddefs

uifprång, eller kanfke mall dar Rio- tintillo floter

til. Detta år Söder om Rio-tinio Bårgs>bruk , i

en dåld imellan 2:ne barg, gcnt emot hufen i den
ftngrånfande byen ,

ågandes fammanhang med de
brunnar, hvarmed verken drifvas, dar man ar-

betar. Detta vatten år af mörkgrön fårg, nå-

got fyrligt til fmaken, och la vedervärdigt, at

det fållan eller aldrig kan brukas invårtes, utan

iorefkrifves måd til utvårtes bruk,emoi Rcf-or-

I f mar
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mar och annat utflag, emot färnader och blod-
llockningar, famt mera dylikt, dä defs kraft al-

tid blifvit funnen ftarkare, fä ofta man förut låtit

det behorigen afdunfta och koka in, Nyfsberor-
de Rio-tintoå, fedan den af 2:ne få olika vattu-
flag blifvit formerad, far nu et annat nog fåll'

famt och eget flags vatten, hvilket formodeligen
torde vid et och annat tiifalle vara gagneligt nog,
om allenaftdes verkan tilborligen vore utrontjnieu

det år icke rätt långt Itycke, fom denna befynner-
liga art bihehälles, ty genom tilflytande af rågn-

och andra frifka vatten , fårloras den förra kraften

ekerhand ju längre åen rinner, få at efter 4 eiler

f Spanfka mils tramftrykande, icke ftort mera
däraf ar ofrigt, utan defs vatten då merendels lik-

nar vanligit å-vatten. Det fjerde flags vattnet

£ns i de brunnar, fom ligga bakom hufen vid

grufvorne, i Öder och Nordofl, och nyttjas til

matredning, til trägårdarnes vattnande, och an*

i^at allmänt bruk, varandes bemålte vatten klart

fom cryftall, ioraktigt och låttrinnande, få at

man kan dricka däraf i ymnoghet. Man vil ock
hälla det for fvettdrifvande, hjertftyrkande och
odt for magen > men fadant och mera, fom den
panflca berättclfen innehåller, går jag förbi och

låmnar det i fit varde.

Fort'
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\Fortjattmng (*) af de Ron , hvilka blefvo

gjorde vid khldens verkan under den ovan-

Hgt kalla vintern^ {/om inföll i flutet afår

1759 och i början af ar fä atfkiillga

flägs Tråd och hufkar uti och ndjl

omkring Abo.

Af
PEHR KALM.

5. Träd och hufkar npkomna af de frön, föm hlifvit

förde från Norra America,

20. i 1 vita Valnot-trdd har jag planterat , bade

i~i min egen trägård i Staden, och ute

på landet i plantagen vid Sipfalo. Herr
Protellor Leche och andre hafva åfven updragic

några utaf de nötter, fom de af mig undfått, Som«
liga Vahiot-tråd hade redan hunnit til den hogd,
at de voro om Hoiien I7f9 mot 4 alnar höga. Pä
cn del af dem , hvilka jag hade uti Staden, aflkar

jag uti Augufti manad fi llnåmnde år en mycken-
het qvi Ilar, hvaraf någre voro nog ilora: ailig-

V ten var, at jag (kulle fä tråden at blifva något
hogftammiga: jag kunde icke förmoda, at en fä

lirång vinter (kulle följa ftrax dårpå. Inga af alla

de(Ta tråd voro det minfta täckta hela vintern,

mer ån det de kunde vara af fnon. Ibland dem,
fom blifvit ftarkt (kurne, bårtdodde ftammarna
aldelcs pä några 5 men upflogo dock fedan nåd-
följande fomniaren från roten nya (katt, forti vi*

dare vackert våxt, Pä fomliga af de ilai kt fkur-

na

(*3 Se horjan hdr^f nti ndjiforegåendg QuartaL
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Ha bartdodde endaft några grenar. Någon endx
af de rälunda for ftarkt fkiirna flcaddes nåftan nls-

incec af kölden. Men intet af dem 5 fom oni

Sommaren torut ej blefvo fkurna, tog den minda
flcada af Vintern, ja fä, at ej den minfta del af

någon qvid-ånda hade något lidit, ehuru fom liga

:if defTe tråd voro måft 4 alnar h6ga , famt (lodo

mycket mera opna for Nordanvådret , ån mänga
Plommon-, Kersbårs-, Påron-och Aplc-trån, fom
likvåi blefvo mycket illa medfaine , fåfom förut

ijämnt ar. Herr ProfefTor Lfxhe flyttade om Vå-
a*en i7fX> Jilla fina, fom då voro ofver 3 alnar hö-

ga, ifrån trägården ut pa 'gärden: de togo fig

iirax, växte frodigt, och fingo icke den minlta

Ikada af den nall dårpä infallande ovanligt kalla

Vintern, utan hade tvärtom, om Vären 1760,

forfla gängen blommor. Innevarande «år 1761
Jvafva fä väl hans, fom en del af mina, burit blom-
mor. Man fer haraf, at hvita Valnot- tråd uthär-

da mera ovanligt kalla Vintrar, ån mänga andra

tråd och bulkar, fom i längliga tider funnits i lan-

det. Mon detta tråd dårtöre icke år vårdt at nju«

ta var värd ?

21. Svarta Valnot-trddhix likaledes plan-

terat bäde i min egen trågärd i Staden, och uti

plantagen vid Sipulo, Dc fkuros ej om Höften^

I7fp, ej heller voro de pä något fått täckte nåd
dårpä följande vinter, mer ån det flcygd dc kun-
de hafva af fnon. Ut» Staden fros itammen bart

pä alla ; dock upflogo nya fl^atc nåfta Sommar
dårpa fr^n roten ; men de tyckas ej vela mera fä

fort. Däremot, ehuru det vid Sipfalo var 6f-

vor 2 alnar högt
^ tog det dock, til min ej mindre
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förundran ån fågnoi^, icke den ringade fkada afköl-

den 5 hvilket var i a mycket mera fynneriigt, fora

jag ej funnit det växande i America längre til

JN orr, ån uti Nya Yorks ProvihGe, det år
,
ej fyllefE

til den 4^ grad. Låtit» Boreal.

22. Ff/Ji^a Kersbärs-träd {Vmms Virginiana)

har jag f6rnåmli,^aii: planterat uti plantagen vid

Sipfalo, några fä har jag endad flyttat därifrån rll

Staden, Detta tråd brukas i Norra America til

allahanda finare Snickare-arbeten, läfom Bureauer^

SkatuU, SkSp, Stolar 6cc. cydettåflari fkonhet

med båfta Valnot-tråd j bvarfore det ock pä fjelt-

va orten, dar det våxcr vildt, betalas dyrare ån
Valnot- tråd. Sjelfvatrådet år finådrigt och til får«

gen gult, och ju åldrc de faker blifVa^ fom åro

gjorda håraf, \\x ftonare varda dej fä at trådet

dårfore at många aktas högre, ån det vackra och
dyra Våftindilka trådet Mahogony. De fä Villta

Iversbårs-tråd, fom forenåmde 'kalla vinter fiodo

hår i Staden, togo tåmlig flcada af kölden, fa ac

ehuru fjeltva ftammen var merendels ofkadd^bart*-

torknde likvål ätfkilliga af des qvillar; dock led
det ej fS mycket fom vara vänliga Kersbårs-tråd

j

hvilkaflodotåttbredevid. Men uti plantagen vid
Sipfulo togo de måfta ej den minda ikada af Vin-
tern, ehuru fomliga voro 4 eller f alnar höga.
Huru litet de oroades af Vintern, kan ock flu-

tas daraf , at de nåila Sommar dårpä, 1760, bu-
ro en myckenhet bårj dä däremot af vara vanli-
ga Finfka Kersbårs-tråd näppeligen et ibland hun*
drade frambragte famma Sommar något bär.

2?. Vilda Plommon-träd af flere flag, fom alla

"båraen fkön och vålfmakelig frukt, har jag for-

nåai'^
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namligaft planterat uti plantagen vid Sipfalo: et

eller annat har jag ledan flyttat däriFrän in tii Sta-

den. Uti Kongl. Vetenilc. Acad. Hundl. for in-

nevarande ar p. 34. och n. 7. år nämnt , huru det

gått med m ift alla de Plommon-tråd, fom frän

urminnes tider varit hår x landet. Nu fkole vi fe,

huru de Norr-Americanfkc bärgat fig. De fom
voro hår i Staden i min egen trägård, utdodde til

rnåfta delen af (lammen j men utflogo nållFoijan-

de Sommar nya fkått frän nederita delen af

itammen och frän roten: dock bor märkas, at i

nägra Somrar ä rad haren ganfka ftor myckenhet
Blad-lofs (Aphidesylagt fig pa deffe , fom åtit up
bladen, och därigenom ganfka mycket forfvagac

trädet, fä at det hade mindre kra^t, at (lä emot
en fä häftig kold. Herr ProfelTor Leche hade p
ftycken Amcricanfl^e Plommon-träd uti fm trä-

gård , fom dä voro 8 Somrar gamla 5 de (Te ha tva

alla Vintrar blifvit något fkadde til fpitfarne af fina

fifla Sommar-fkättj men af Brenamde ovanlige

ftrånga V^intcr hade dc fnart mmdre känning, ån

af de förra lindrigare Vintrar. Hvad äter de mån -

ga af dcfle flags Plommon-tråd angår, fom fin-

nas i min plantage vid Sipiaio, fä hatva dc målla

ej tagit någon Ikada, ja ej en gång fä mycket, at

åndan pä någon qtift blitvit qvålh Dar dogo val

^ eller 4 til ilammen aldeles ut j men det tar ej

tilflcrifvas kölden, utan den trångfel dc ilodo uti,

dä de af de llorre fmäiiingom blcivo forqvafde j ty

af det anfpråk, fom af vederbörande Rufthällare

gjordes pa detta Augmcnts hemman, fann jag

mycket bctånkeligt tiicn tid, at hår vidare använ-

da flcre mddofama ihinder och omkollnad vid

bårgs och Itcnar^ fprangande, ni. m. innan jag

kunde
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kunde fe, hvad (lut i Taken folie. Men i detta inne-

varande år äro en ftor hop utplanterade pä andra

Hällen, och har jag haft det noje, at fe ilcra af

defle tråd fta denna Vår helt hvita af blommor.

24. Tuppfpdr-Hagtorn (fCratsegus coccineaj har

jag åfven planterat fa i Staden, fom vid Sipfalo.

?Näppeligen^ärer kunna gitvas någon bulke eller

,
tråd tjeniigare til lefvande hackar on:i kring åkrar,

•härdvälls-ångar m, ån dennas ty den låter val

.
^clippa fig, våxer nog tått, och med fina många
Hora, langa och ganfka hvafTa taggar år tilråcke

;ligen i llånd, at tilbaka hålla och uteiiånga den

oregerligaftc haft och bångftyrigfte oxe. Til dcb

låford får ånnu det låggas, at den af naturen vd-

^er pade torrafte och magrafte flålicn. Mina
liafva aldrig varit täckta om Vintern Yi. ril^

toppen af någon enda qvift tog af ofranåmdc kal-

la Vinter någon liten fkada, af dem , fom ftodo I

Staden, och voro på fådana Hållen, dar de voro

ganfka opna for Nordanvådret j men de uti plan-

tagen vid Sipfalo ledoej det rmgafte. Al de uti

Staden fatta hade någon känning af köldeUj tih

ikritver jag til en del den förut i Kongi. Vetenfk,

Acad. Handlingar for innevarande år pag. 31. un-

tler Num. z, omtalte fvarta flemmiga Mafken,
ibm om Sommaren år 17^8, nien i fynnerbet i/fP,
lade fig i ftor myckenhet åtven på dennas lof, och
bårtlkämde den: men uti plantagen vid Sipfalo

ville den fig icke. På bagge ftälien, både i Sta-

den och på landet, burode om Sommaren näft

efter den ftrånga Vintern några bår, dem jag fifl-

iedne höftas lade i jorden. Dock fordras vid den*
nas fortplantande famma tålamod, fom vid vår van-

liga
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liga Hagtorn, emedan bagges fron iigga z Ir i jor-

den, inaan dc gro och upkomma.

ly. Amerlcarijke Björribdrs-bufiar fRubus occi-

denpalis) cogo lil några lljelkar fkida; men jag vä-

gar ej vifst faja, at det ikedc af kölden 5 emedaa
af de mänga (tjelkar, fem den upfånder, fomiiga
utdö måit hvart är, och fvnas icke kunna hinna

ofver någon vifs älder. De olkadde ftjelkar buro
bär nåftfoljande Sommaren, Bären åro mycket
vålfmakliga, hvaraf i Norra America gores

Ikonc Vin.

26, Krabb-dppletrdd fPyrus coronaria) teg tiog

mycken flvada^ en eller annan (lam har dock nå-

gorlunda bärgat fig.

27. Americanfke Flädern (S^mhMcns occidentalis^

tog åfven mycken fkada; dock upfkoto nålHol-

jande Sommar cn myckenhet (katt frän roten ll

frodigt , at dc äfv^en famma Sommar frambragte

mycket blommor.

28- Ruhus odoratus\\2,v tagit lä godt fom alsin-

cen (kåda af- famma llränga köld ; pä en enda bu-

Ike voro allenall topparna pä et. par qviibr döde
;

alle frambragte nväilfoljande Sommar en myc-
kenhetbär. Som denna ärligen bär en mycken-
het flora och ganlka täcka roda rofenfärgade blom-
mor, på hvilka fedan foIja ilora roda och nog väl-

Tmakligabär, utom det, at buGcen år fynnerli^

fo!' des ftora och färdeles fkapade blad eller iof^ia

tyckes den nailan fortjcna fä väl ct rum i väraTrå-
och Blomdcr-gärdar, fom Torn-roibr och en hop
andra växter. Dc^n kan ock nog lått förökas af

iion, i lynncrhet om de forfl ih i cn drit-bank;

men
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j

men ån lättare genom de ftått och telningar, fom
des krypande rötter i myckenhet uplånda

19, Hedera quinquefolia^ fom år en art vilda Vin-
rankor med ormakliga drufvor^ har tåmmeligen
bärgat figj en del af förra arets fkått frofo val

bart, men den näftfoljandc Sommaren dårpä väx-

te den fä llarkt, at den klef mot f alnar up for

min kammar-vågg, och i fiimma proportion vid-

gade fig ut på alla fidor. Väggar eller lufthusof-

verklädda med denne, fe om Sommaren ganflca

vackra ut. For mera fåkerhet kan man om Ha-
llen taga ned rankorna, täcka dem ofver Vintern
med torra löf och häflgodning , den man uti A-
pril Manad tager bart , da rankorna kunna åter

fällas pä väggen , eller bredas ofver luilhufet.

30. Vilda Vinrankor fVitis Labrufca^ har jag.

ej än vågat lämna otäckta ofver Vintern, innan dc
blifva något tjockare» De växte om Sommaren
1760 up for min kammar-vägg til f alnars hogd,
famt brcddf'^ fig ut til inmot par famnars vidd In-

nevarande år 176 1 båra de forfta gången blom-
mor.

^r. Röda Mullbärs-träd fMorus rubra) har jag
alt hirtils hållit ofver Vintrarna med flit inne uti

något ma ft kallthus, tils de kunna fäftadiga itam-

mar^ j^g har funnit, at Mulbärs, åfven fom
'Stikilliga andra träd , lida bos ofs ibland ganflka

mycker af Vintrarna, medan de än åro fmä> men
kunna långt bättre motftå, fedan de blifva llorre,

Därforekan jag ej fäja, huru ftark köldens ver-

kan vid ofta onuaite llränga Vinter flkolat varapi
dcfle, i ftll de flått ute.
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ji. Det forgiftiga trädet CRhus radicansj har cj

ån, medan det vant litet, tolt få val vår k61d,utan

man har varit nodfakad, at hvar Vinter otvertåc-

ka det val med Enris. Nyttan af den år val ej lå

flor i men den fortjenar dock at ågas for des fyn-

nerliga egenfkap, fom år, at ibland åftadkomma
fvullnad hos d^n ena månnilkan, ibm rorer där-

vid, men ej den ringade hos en annan.

33. Americanfka Appletrdd af utvalda flag, haf-

vadels varit planterade vid Sipfalo, dels i Sta-

den. Somlige af dem hafva ej tagit minda Ika-

da y på andra hafva några quiftar bårttorkat, och

4 hafva aldeles til (lammen gått ut j men dock
utflagit nya flcått från den delen dåraf, fom (lått

under fnon. På dem, fom ftodo i Staden, vide
kölden långt mera des omildhet, ån pä dem, fom
voro i plantagen vid Sjpfalo. Innevarande Som-
mar hafva Americanlkc Äppletråden vid Sipfalo

förda gängen blommor > men de, fom finnas i

Staden hafva icke ännu vifat teken dartil.

34. Rudvidja^ en art af Cornus fanguinea^ har

val af den dränga Vintern lä blifvit Ikudd , at en
hop quidar torkade bart i men den har fedan våxt
lika frodigt fom forr.

De ofrige hår planterade Americanfke tråd och
bufkar

, låfom Mefpilus CanadenfiSy Sju barks trädet

f Spirira opulifolia^ , Amcricanjh Linden fTilia

^'^^t\'\x\^QX'\)^Afvenhokc7i 7>itdhHmmdAikd fröbus,CC'ÅX-

Pjnus odrya /, vär vayjliga SkänJke Af^cnbok fCar-

P'nus bciulus ), fiuirta 1'aileny America>ij\e Sälgeny

^rmrlcmijie A!pur af 2.'ne llag, RUa Énerty Carta-

^enffiii Lönmuy S<iikcr-L6m;eyi , och en art \\{ ribstr-

num
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?jum hafva ej tagit den minfta Ckada af kölden,

ehuru fomliga af dem ftodo mycket utfaita for

Nordunvädret, Det år vifst, at af de nu upräkna-

de voro Mefpllus Canadenfis y Americanjke Linden och
Socker-Lönnen ån fä iaga, at de til ilorlta delen vo-

ro under den fträngaltc koiden ofvertåckte af fnonj

dock (tod likväl något af deras toppar ofvanfor

fnon uppe i fria lufcenj men blefvo dock ej pä
nägot fatt däraf qvåfie»

At alla forenåmd.e Norr- AmericanOce tråd och
buflcar fig aldeles lä förhållit, fom nu ordat år,

far jag beropa mig pä Herr Profefforen Leche,
Herr Profefforen Do6l. Gadolin, Herr Affcffo-

ren HuLTSTEDT i Kongl. Commerce Collegio,

utom mänga andra, h vilka pä min begäran noga
tagit detta alt i ognafigte. At köldens verkan

äter pa de andre imhemfke , famt flere både
frukt-och andre utlåndfke tråd och buflcar, fom
til en del varit långe planterade hår i landet, va-

rit iädan, fom i Kongl, Vet. Acad. Handl. for in-

nevarande är 29 och följande ar berättade, det

år bäde allmånt bekant och beklagligt»

Den fom har fig bekant, huru ftarka Vintrar-

neåro i Norra America, dår de måftaaf nyfsnam-
de Americanlke tråflag och bufkar våxa vilda, och
dår Vintrarna i Itrånghet näppeligen eftergifva

vara Svenfka oeh Finfka, lårer ej undra, at deffe

lä kunnat begä fig vid ofta förut omtaite ovanlige

kalla vinter.

I
Af 9 ärs Ron och forfok hår i Abo, har jag in*

hämtat, at cn fior hop af forenåradc frän utrikes

orter til ofs hitbrakte tråd och bufkar, kunna tam-
meiigen bårga fig hos ofs, åfven under denltrån-

gafte
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gafte kold, når Vintern år fladig. Men däremot
har jag funnit, at de lida måft, når Vintern år

olladigj det år, når väderleken om Vintern år

l'ädan, at det ibland rågnar och töar llarkt, ibland

åter fryfer llrångt, och fä flafte-vis, Stöter det

ånnu til, at i April Manad blir en tidig Var och
varm väderlek, fom mot flutet af famma Manad,
eller ock i den förra delen af Maj o förby ter fig til

en kall och bi (ler väderlek, fa år det mycket vär-

re* Sädan Vinter och V«u gor hår bade pa fråm<

mande tråd, och pä vara vanliga frukt- träd i trå*

gårdar, mangfalt mera (kåda, ån en torr och Ila*

dig, ehuru ibland ganlka llrång Vinter.

Likaledes har jag både af loregäende och män-
ga andra i flere ar gjorde Rdn och forfok funnit,

at den, fom i vara kaila Länder vil anlägga nagoii

Plantage af iådanautlåndfke och fran Sydligare or-

ter komna träd och växter, fom i början kun-
na vara kinkote och omtolige, men dem han dock
vil foka at vänja vid Climatet, bor nödvändigt

bland annat i akt taga följande:

I. Plantagen bor anläggas pä et fädant ftålle,

där den har ymnigt fkygd pä NVv', NNW, N
och NO lidorne, antingen af höga backar och
berg, eller af tjocka höga fkogar och (kogslun-

dar, eller af lioga byggningar j ju högre Ikygd
cn härvid kan ärhajla, ju buttre är det; ty fkygd
endall af 3 eller 4 famnars liogd vil ej ilort fäjaji

iynncrhct om plantagen är något florj emedan de
kalla vädren kunna fä lätt ändå komma där6f^'er

til en del af planingen,

t. Borden ligga pä något liogt Ihillc, eller be--

flä af cn torr joidmon, fä at ofvcrflödig väta al-

drig kan hälla tig där länge qunr. Det är mäng-
fallt

I
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}
fällt båttre, at det år for mycket tort, ån at det

I

vore af Naturen någorlunda vatt j ty ju torrare

I

jorden kan vara om Höften och Vinter-tiden,

I

dier då kölden tilfåtter , ju båttre år det.

5. Om görligt år, bor platfen flutta litet mot
S, eller SO. Detta okar hettan anfenligt, fom
år fä nödig, om växter från Södra orter, vanevid

eH långre och varmare Sommar, {kola hos ofs

j|inna mogna deras frukt»

4. At inga tråflc, kårr och moras, eller ftållen

fulla med kall- ådror må ligga nåra dårtiU enkan-
nerligen, at fadana llållen ej må ligga ilrax pä
KfW, NNW, N, NNO, och NO fidanora

plantagen ; ty dylika vattu-fura {lålien bidraga

genom deras upftignnde kalla ångor ganfka myc-
ket til iroft-nåtter om Vår, Sommar och Hofte*
tiden.

f . Plantagen bor hos ofs i Finland hållre va-

ra belägen på något tjenligt ilåUe i Skargården, ån

pä fafta landets ty årfarenheten har vifat, at bå-
de kölden om Vintern, och froft-nåtter, fom
plåga ibland inlalla ej allenaft fent om Våren,
utan ock bittida om Höften, ja ibland nog ofta om
fjelfva Sommaren

,
aldrig hafva pä de ITe -oar den

Ikadeliga verkan, fom pä fafta landet, h vilket man
til någon del torde få tilikvifva de upftigande var-

ma ångor utur det djupare Hafs-och Saltfjo-*^

vattnet.

Sanningen af hvadnu fagtår, kunde jag bevifa

af, mångfaldiga Ron, fom jag gjordt hår i landet pa
flera ftållen-, men jag vil endaft nu anföra dem,
fom jag haft af mina egna plantager, få hår i

Abo Stad, fom på 6n Sipfalo, fann vid Pikis
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Pråitgärd. Ehuru min egen Stads-tragård har

én ibland dcbåfta belågcnheter af någon har i Sta-

den, tänimelig fkygd pä N.fidan, år af Naturen
tåmmeligen torr, och nog öppen hela dagen for

Soien, fa at man om Våren fer dar gemenligen
forr grönt, ån i mänga andra rrågärdar hårftådes:

och ehuru en l^or del af Academiae-trågården har

nog fkygd pä N fidan> togo dock åtfkillige trå-

flag och bufkar äf forr oha omtalte Itrånga Vinter

dar nog fkada, fom kan fes af hvad förut år fiåmt

under Num. 2O5 2i, 21, J, 24. Däremot haf-

va famma och andra cråd-flag och bufkar uti plan-

tagen vid Sipfalo, fom at Naturen hafver alla de
anförde f egenlkaper, dels ej tagit den minfta

fkada, dels haft den fä liten, at den ej kan kal-

las fkada, Uti plantagen vid Sipfalo åro måfl: al-

tid lofven om Våren utflagne en vecka forr ån dc
finnas våra i Staden j hvarjehanda bår och fruk*

ter blifva ock dar en eller par veckor forr mogne,
ån i de mäfta kryddgårdar i Staden , ehuru delfe

fifta ligga emellan hus, och hafva ofverflodigt

fkygd "pä N . fidan. Uti min kryddgård , fom jag

anlagt vid' Pikis Pråilgärd , har jag flere gån-

ger med fkada årfarit, at ehuru fimma krydd-
gård hafver aldeles i full grad de ; forfta anförde

cgenflcaper j dock iom ftiax N. om de höga ber-

gen, fom åro pä N. fidan om kryddgården, ligga

vattu-fura och kårr-aktiga ångar, trånga omSom-
mar-nåtterna vid Nordanvådcr de därifrån uplli-

gande kalla ångor fig ofver bergen genom en li-

ten opning, och gora, at Pumpor, Gurkor,Tur-
kilka bönor och andre omtolige växter blifva dar

ofta fiolfbitne, i«, ibland af natt- froflcn aldeles

bärcfkåmde , då famma tid dylika våxtcr aldrig

uti
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uti Staden, och ån mindre uti plantagen vid Sip-

falo veta af någon froft»

Följande lårdomar fick man inhämta af den

verkan , fom forr omnåmde ovanligt ftrånga

kold gjorde hår vid Abo pä flere flags tråd och
buflcar.

I* De tråd och bufkar, fom nåfta Sommaren
for denna Vinter blefvo omplanterade, togo me-
rendels mycket mera fkada af k61den, ån de, fom
fatt Hå orörde,

a. Dc fom ftodo mera opne for NW, N. eller

NO. togo gemenligen mera fkada, ån de, fom åt

dc kanterne hade dygd»

3» Tråd af omtoligare flag, fom ftodo i tåta

fkogar, hårdade båttre ut, ande, fom ftodo for

fig fjelfve på mera opna ftållen*

4» Stora och gamla tråd bårgade fig gemenli-
gen båttre, ån unga.

f. Tråd uppå oar i fkårglrden ledo mindre
fkada ån de på fafta landet.

6. Stenfrukt-tråd tolde gemenligen mindre,
ån de fom båra kårnfrukt, Påron-trådetbor.dock
undantagas.

7. En ftordel Norr-Americanfte tråd uthår-

dade Vintern båttre, ån de flåfta utländfka, fom i

långliga tider varit planterade i landet ^ ja bättre,

ån någre inlåndfke vildt våxande.

8^ Mycken maflv och ohyra på trådens lof om
Sommaren, gor dem mindre ftarka, at ftå emot
cn ftrång nåft dårpå följande vinter.

p. Den långa kalla Våren år 1760 har val kun-
nat hjelpa til, at tråden ledo fä ftor fkada 5 dock
gjorde den ovanligt ftrånga kölden, fom inföll

k 4 förut
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förut, Jul-och Trettondags-tiden,det måfla: hvil-

ketbevifes dåraf, at utaf de mycket fkaddetråd,

var juil den delen af llammen frifk, gron och o-

fkadd, fom llått vid den ftrångafte koiden under
fnon : all den andre var bartdod,

20» Frukt- trån hitforde fran Sverige, togo
inangfalt mera fkada, ån dem man ifrån ilenar el-

ler kärnor updragit hår i landet,

II. De fom blefvo något flarkt fkurneSom-
maren nåft förut, ledo mycket mera, ån de o-
Iturne.

BIHANG.
Vti KongL Vet, Acad. HandL for innevarande dir

^»34- har jag fagt, a c alla Plommonträd uti och om-

kring Abo , då de Norr^AmericanJke undantagas
, af

den ofta omtnlte fifta ovanligt firdnga "jintern dödt

til fiammen totaliter ut ^ eller tagit anfenlig fkadaj

men fednn har en eller annan Ståndsperion, fom
bor i Skärgården 5 låtit mig veta, at de hafva

något enda Plommon-tråd, fom då tåmmeligen-
bärgade fig ^ dock at de målla for dem gått til

llammen aldeles ut, faft de fedan utflagit från

roten nya Ifcått.

Därfammaflådes/. har jag nåmt,at ehu-
ru måft alla rdron-trdd uti och nåd omkring A-
bo gingo ut af den häftiga koiden, har dock et

Jlort, fom Herr Lagman Wallenstierna har

på fin gård Pernå, gått ofkadt igenom fammavin-
tcrj men Plcrr Lagman Wallenstilrka har

federmera berättat mig, at äfven famma Päron-
träd fick af den (fränga vintern cn lådan Hor,

at det fcdan fmäningom lika fom tviiut bart, fä

ac
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at ej mera år något hopp, atdet {kal komma fig

fore igen.

Ibid. p^ 37» lin. 22, Ilår: 4 ärs gamla qvlfiar^

men bor vara: ^ ars gamla ympar eller ympade

qviftar*

OBSERVATIONER
planeten Veneris gång genom Solens

^ifcus^ d, 6 Jumi 1761^

3^ ^1?^

Detta fålirynra och märkvärdiga Phsenontc-
non förtjänte iå mycket mer, at hår i Riket
med all mojelig noghet obferveras, fora

det icke allenaft ifrån början til flut hår var fyn-

ligt, men icke iå uti någon af de Syd-Veftra Ea-
ropeifka Länder 5 utan ock emedan de Obferva-
tioner, fom långtl up i Norden kunde göras,jäm-
förde med de päÖn Sanél-Helena och Caput Bo-
nae Spei anflålde^ lofvade villare utflag angående
Veneris Prvrallaxis, ån andra, fom i Europa kunde
århällas. Dårfore beredde fig de Svenfke Aflro-

nomer med florila flit, at på denne afdem få lån*

ge efterlängtade dagen, fullgöra fin fkyldighet»

Men emedan det lått kunnat hånda, at det

den dagen varit mulet vader på en eller flera

orter, och däremot klart pä någon annan, inom
vårt vidtbegrepna land \ fä var KongL Veten-
fkaps Academien angelågen at upmunrra andra,

fom vid detta tilfälle anfagos for fklckelige at gö-
ra någon tjenft, til at hvar pä fin orc vara har på

K 5

i .
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upmårkfame. Til den andan låt K. Academicn
utdela nödiga Inftrumenter åt dem, fom ej redan
vero dårmed forfcdde. At vara fa mycket fåkra-

re, der Obfervationen åtminitone pä något ftållc

måtte lyckas, beflot K. Academien, at lånda ea
fkickelig Obfervator til Utsjocki

, Kufamo, Ca-
janeborg eller någon annan ort långft Nord-Oft
i Lappland eller Finland. Ailronomix Docens
vid Kongl. Academien i Upfala, Herr Mag. Ant-

pERs Planman, blef til denna refa utfedd. For
den ovanliga myckenhet fno, Tom (Iftledne vin-

ter foU i de Norrc orterne och i Finland, kunde
han ej komma längre, ån til Cajaneborg.

Når dagen kom, var himmelen nåfttn ofver-

althäri Riket klar, fä at de fläfte, fingo det nöjet

at efter onfkan flcåda Venus i Solen. De hafva til

Kongl. Vetenfkaps Academien iniåndt fina Ob-
fervationer, af h vilka nu framgifvas de, fom an-

gå Planetens ingång och utgång med deras om-
liåndigheter. De ofriga vil Kongl. Academien en
annan gång genom utdriig meddela,

Obfervatorium i JJpfala,

Den Sjette Junii kl. Tre om morgonen, bc«

gyntes at rikta Tuber til Solen. Herr Profelfor

Stromer hade utvaldt, att obfervera Veneris

Immerfion och Emerflon med famma 20 fotsRe-
fraftions Tub, fom han altid brukat, at i akt ta-

ga Jupiters Månars Formorkelfer ; framfor ocu-
lår-glafet, fom år af 3,^ tums focus, nytt jade han
ct rodt glas enf^m t, at förtaga Solens fken, emedan
han fåg Solens flackar blifva mindre tydclige uti

fin Tub, når ct grönt glas lades dåruppå. Herr
ObfcrvÄtor Mallet brukade en Reflexions Tc-

Icfcop
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lefcop af 18 Tum 5 fom år förledd med Dollonds
Objeétiv-Micromcter af 30 fots focal långdj han

hade dagarne förut funnit denfamma vid klart vä-

der vifa Solens flackar otvermåttan tydeligt,då et

tunt grönt glas lades uppå et rodt, hviiket enfamt

var tor klart: men vid Veneris ingång målle han,

for Solens fvaga fken , nyttja det gröna glafet alle-

na. Herr Mag. Bergman hade en ny fårdig2i

fots Tub med 2,p tums Ocuiår, och for brilt af

grönt glas, brukade han et klart rodt vid Veneris

Immerfion , och et mörkare vid Emerfionen.

Solen var i början éj allenaft ganfka låg, utan
ock betåkt af dimba och moln, fä at man ej

val kunde fe nederfta brädden: hon handt likvåi

fnart utur de alt for tjocka dunfter, men defs

bräddar fyntes lika fom fjudande, och vifade mån-
ga och flora holigheter. I forflone vifste man
icke, om Venus fkullc utgöra nägondåriblandsmen
när ingen okade fig, lå vardt klart, at de voro
allenalt fynbare genom dunflernas rorelfe vid ho-

rizonten. Man foll darat på den tankan, at Ve-
neris forfta tiUlotandc på Solens difk, eller hen-
nes yttre vidrörande i ingången ej (kulle fås. I-

mcdlertid fåg Herr Mallet tidigt därefter ge-

nom Reflexions Telefcopen, fom intog en ftorre

del af Solens difk ån de andre Tuberne.
tim m, fec.

Kl. 3, ip, o var Venus ej ännu ankonamen.

Kl. 3, 20, 4f märkte han en grop ofter ut på
Solens nedra kant, h vilken var bredare än holig-

heterne uti Solbrädden : han gaf det tilkånnaoch

fåg Veneris kant helt luden: innom fex eller åt-

ta Secunder märkte han, at denna grop anfenligt
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tilltog uti fin bredd, hvilket forviflade dc när-

varande, ac Venus ankommit, faft nyligen. Utaf
det forfta utfcendet trodde han , at Veneris yttre

vidrörande med Solen icke kunnat hånda for kl. j,

och 10 minuter»

tim. min. fec.

Kl. 3, 24, tyckte Herr StroMer fig kun-
na doraa, at Veneris Centrum pafTeradc Solens

brådd, eller at Veneris och Solens bräddar voro

vinkelråta emot hvarandra j men iäfom de fyntes

på lika lått under hela 2 eller 5 minuter, lå fant

han detta moment icke paliteligt til at deter-

niinera.

Kl. 5. 27, TI fyntes for Herr Mallet Venus
til mer ån hälften inne i Solen, hvilket kan vara

underligt, emedan fjeUva Centrum ej foir ån en
minut fenare bor hafva blifvit fedc på brädden,

men torde af det följande kunna förklaras. Sä
fnart Venus var til tre fjerdedelar ingången uti

Solen, marktes utaf alle obferverande, atetfvagt

fken eller iliima omgat den återllående fjerdede-

ien,och vifade Venus helt rund (Fig.6) H. Mal-
tet få^ tillika uti Telefcopcn, at Solen ikot uc

fina fmahorn til at omfatta Venus : i forftone trod-

de han detta härröra utat vågorne pa Solbrådden,
emedan dunflerne for ofritt orfakade en liten ore-

dighet uti Telefcopen, fafom akid plågar hånda
med objedcr, fom åro nåra til horizonten eller

cljcft blitva betåckte af fina moln och dunftcr ;

Tncn når Venus kom nårmare in uppå Sol^n viU-
des ånnu tydcligare utfkottcn ifrån Solens cir-

kulåra figur, hvilka de fmå hornen formerade.

Kl. 57>47 vid pafs var det befkrefna utfeen-

deganfka märkeligt for honom. Sedermera använ-

des
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des all upmårkfamhet til at i:å Venens inre vidrö-

rande med Solbrådden, Når den faranna fkulle

fke, fyntes Venus for alla (krida hel och hällen in

uppä Solen; hon hade en jåmn rundhet, undan-

tagande dår hon var nårmaft Solens brådd j dar

fyntes den fvarta Venus mera afiäng, eller at en
uphogning på henne, lik figuren af en droppa vat-

ten, Itråckte fig anda til Solens brådd CFig. 7),
Detta utfeende var oformodadt af alla, men blef

ganfka redigt och noga i akt taget utaf Herr
Stromer, Venus fyntes for honom gå et flyc-

ke in uppå Solen, utan at ilåppa brädden, til

hvilken et mörkt band leddes ifrån Venus fFig.S)
Detta band Wef fnart fipalarc, och brail midt up-

pä uti et ognablick, dä ena andan drog fig til

Solens brådd, och den andra in uti den mörka
Venus, fom dä fyntes honom enättonde-ellerijet-

tedel af fin diameter inom Solens brådda

tim. min, fec.

Kl. 3, 37,43 fade H. Bergman, at han fågVe*
nus flåppa Solens brådd, med hvilken hon tiifo*

rene hade varit fammanbunden: han hade if fecun**

der tilforcne fedt Solens horn fä mycket åtfkiide,

at det kring Venus lyfande fken tydeligen fyntes

imellan dem.

K^l» 35 3^3 f^' tyckte HerrMALLET uti Tele-
fcopen, at Solens horn fiöto ihop, och innefloto

Venus med et ganfka fvagt (ken, fä at han ej trod-

de ilg fe i jelfva Soibrådden, forr ån Venus kom-
mit längre in på Solen : imedlertid anmärktes det«

ta moment, ifrå h vilket Solens ljus fyntes beftån-

digt fammanhånga.
Kl. 3. 38, 2 hade Herr Direft. Meländer med

en 16 fots Tub fedt Veneris och Solens bräddar

ftiljas.
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{kiljas, och tyckte, ^3 fecunder förut , at difker*

nas cirkUr tangerade hvarandra.

tim. min. fcc.

Kl. 3, 38, f. år fjeifva momentet, da Herr
Stromer lag det beikrefna bandet briila»

Utaf det, fom befkrifvit år, dömdes fedan,at

Venus troligen år förledd med Atmoiphaer, Iwilken

medelft en ganCca ftark Solftrålarnes brytning,

gjorde delTe oväntade Phsenomener få markelige:

och hoits fore, at intet annat moment borde anies

for tiden af Veneris inre vidrörande med Solens

brådd, ån dä det fvarta bandet fyntes brifta, eller

den fvarta rilfatien på Venus lläpptc Solens brådd

och låt den lyfa eller oniringa hela Venus. Detta
momentet har icke kunnat biifva enahanda for fle-

reObferverande5om icke alle om {fåndigherer varit

lika med Tuberne , med färgade glalens klarhet

och med 6goncns flvarphet, hvilket år omojeligt

at intråfi-a, utnn for några ia

Under Ijelfva Veneris paflage fyflofatte figH.

Stromer, at taga tiderna imellan Solens och Ve-
neris annalkande til lam ma Vertical Cu'klar och
famma. Honzontens paralieler, hvilka obferva-

tioner tillika med fina uträkningar och llutfatfer

torde franadeles up^ifvas, när cilborliga jamfo-

relfer med de mall långvåga obfervationer åro an-

ftålde. H. Mallet hade under famma tid at

gora med afilåndens mätande, imellan Veneris och
kolens medelpun(!:l:er5 han tant med mycken få-

kcrhet,at deras min Ila afilånd bor utl ättas til p min.

fo fec. eller p min. fr fec. om Solens Diameter

antagcs til 3.1 min.
5 fl- fec. efter Connoljjance des tems

är 17(5 1 ty proportion imellan detta afilånd och
So-
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Il

Solens diameter determinerades helt noga at vara,

I

fom 104 til 334 eller fom 521 til i6ji. Vid livar-

je obfervation måttes affländet af bagge Veneris

bräddar ifrS Solens Centrum, at tillika finna hen-

nes diameter : utom detta foktes efomoftaft fjelf-

va proportio^i imellan Solens och Veneris diame-

trar och fants, at den fenare var til den förra i det

hogfta,iäfom ij til fff, och i det minfla, fåfom lo

til 334; hvarfoi^ Veneris diameter ej kan vara

ftorre ån f8,6 fec, och ingalunda mindre ån f6,4
fccunder^ Medium dårimellan år fTffcc, fomait-

få bora utgöra den råtta fynbara Veneris diame-

ter uppE Solens diik, At vara vifs om denna, to-

gos Veneris diametrar efter hvarjehanda leder, ocK
når de altid befunnos lika, nämligen imellan f7
och f8 fecunder, måttes diametrerne bådeforfto-

ra och for knappa, falunda : man låt Veneris bil-

der ej nalkas få nåra, at deras verkeliga vidröran-

de kunde fynas, och fedan gjordes vidrörandet iä

ftarktjat bildernas kanter fyntes nåftan uppä hvar-

andra. På detta fått funnes de ofvan anförde

gråntfor, imellan hvilka ilorleken afVeneris dia-

meter nödvändigt fkalgifvas, och år det fäkraft,

at efter de flåfte obfervationers imflåmmande an-

taga den imellan och f 8 fecunder.

Så ofta Herr Prof. Stromer hade någon le-

dighet ifrä iine obfervatiorier, befåg han Venus
med fin 10 fots Tub, och blef varfe, ånda til

mot hennes utgång utur Solen,, at tvånne ljusak«

tige ftrimor (^Fig.p ) gingo tvårt ofver Veneris
kropp i de fyntc5 honom vara beflandige, och vi-

lade fig altid pä lika- fått, faft ån ogat togs 1 til

3 minuter ifrä Tuben: likvål raårkte ingenannan
af
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af de Obferverande famma ftrimor, åfv^en iippa

hans tiUräganoch panninneife. Innan Venus haadt
til Solensbrädd, mårkteH. Stromer genom lic

roda glas , at den fmala äterftående ilriman af So-
len fick et gult eller litet mörkare {ken.

tiin, min. fec.

KL p, 28, O fyntes honom Veneris brådd träffa

in med Solens: och når famma moment blifvit

upteknadt , och Solbrådden åter befågs

Kl.p. i^tj var den raeraopnad5an han våntat (Fig.

10 Solens horn a^[^ fyntes ganika trubbige, och
IkuUe man daraf dömt, at Venus var ånnu helt in-

ne i Solens dilk, fad Solbrådden var mork eller

bctackt. Yttre vidrörandet imellan Solens och
Veneris brådd varde tvifvelaktigt, genom en nyfs

förut (ig timande fkakning uti Tuben, hvarafÖ-
culår-ftycket rubbades, la at det år ovifst, om
råtta focus i haft kunnat paliittas. Venus fyntes

honom ej längre hånga vid Solen ån til p. 46. m,
i^C Med dede obfervationer ftåmdc de ofrige

närvarande nåra tilhopa.

Kl.p. 27, f s fyntes Veneris brådd, for Herr Mal-
teet, fa når til Solens, ^iContaclus bordt fl:e, om
icke Solbrådden varit utbogd och formerat ea
uphogningpå Solens kant^Fig. 11 ). Den famma
tycktes vara några fecundcr i rad efter hvar .nnan

;

inen tog fa fmaningom af i fit (ken, at han ej prc-

cift kunde mårka momentet, då Solbrådden 6p-
nades, utan allenaft inom z fecundcr.

Kl.p. 18, I fyntcs ånnu et ganika fvagt Ikcn utaf

den fmala Solbrådden.

Kl.p. :i8, var den fä mycket opnad, at Herr
Mali.ET inbillade fig \^cnus ikjuta redan ct litet

ftyckc utofvcr Solbrådden, Solens horn fågos

tväre,
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tvarc 5 och et fken omgaf Venus , famt vifade

hennes runda figur helt kiart.

tim.niin.fec.

Kl. p. 28,P blef Mag, Bergmän Varfe^atVe-
nus tangerade Solen inuti, eiier at brädden fvart-

nade och brafl til horn.

Under det Venus holt pa at flc rida u tur Solen^

Tyntes i forftone hela den utkouina delen omgif-

venmed et fmalt och fvagt (ken: fedan {Iräcktes

det ej längre ån et ftycke på Venus^ når den ute-

varande delen blifvit okad. Sårflcildé öbfcrva-

torer fågo vidden af Ikénet olika ftor. innail

Venus hunnit halt utj hvilket af H, Stromeä
tycktes (kekl. 9 1, 1 1 fec, fyntes Söleiis horn
fljuta fig utom Solens cirkel och omfatta Venus
lika fåfomi^id ingången: fjclfVa fpitfarr.e af So-

lens horn vifadcsaltid for mycket trubbige emot
Veneris lilla difc, öch når hon (kulle fläppa So-

leti, tyckte H. MALLEt, at hon hängde vid Sa^

len for mycket emot fin runda figurs men blefpä
flutet varfe, at Veneris runda kant andades til en
angulår figur fFig, fom i början var trubbiga

och fedan mer och mer fpitfades.

Kl. 9i 4<5| 23 tyckes denne ängel vara (lorre

åli en råt.

[i
Kl. p, 45, 2p var angelen helt fpitfig,fafom en

vårjc-udd, och flåppte Solen i et ognablcck. Hé
Melander hade famma moment, och Magiftö

Bergman en fccund fenare.

Säfom åtfkilligas påftående, ät hafvä fett én
Måne vid Venus, gor det famma ganfka troligt, lu

voro de obferverande betänkte^ at fe efter, om ej

til åfventyrs denne JkuUe ock komma igenom So-
v L kn^
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len. Ingen markte något tekn dårtil, innan Ve-
nus gatt in, och fäledes blefvo alle mindre forg-

fällige om denne Mane^ men når Venus hade hun-
nit vid pafs två tredjedelar at fin våg genom So-

len, ville fig en fvart flack, helt rund,cj långt ifrä

Venus. Herr Prof. Stromer gjorde dä påmin-
nclfc om Veneris Måne, men utaf matande pä
defs atflånd ifrå Solens Centrum , fants, at han ej

folgde med Venus: vid nogare efterleende blef

man varfe, at han var lik med de vanlige SoU
flåckar. Icke defs mindre måttes denna fiicksrum

uti Solen vid kl. 12, dä det bcfants ganfka litet

åndradt, lika fälbm med andra Solens fläckar. So-
lens difli befägs dä helt noga, och ingen V^eneris

Måne kunde dåruti märkas. Icke forr ån den 9
Junii ankommo undcrråttelfer til Upfala om H.
MoNT AGNES obfervatioiier pa en fådan Månej
dårtore kunde ingen af de Obferverande längre

,

ån redan nåmdt är, vara betänkte uppå defs ef-

tcrlctande.

Td Obfervatorium i Stockholm.

Cancellie- Rådet och Hans^ Kongl. Höghets
Kron-Prinfens Informator, Herr K lingensti er-
na

,
behagade vid detta tilfållc infinna (ig påOb-

fervarorium, och nyttjade, fSr at i akttaga Pla-

netens ingång och utgång, en Refraélions Tub af

lofots focal-langd, fortårdigad af den berömde
ÄngcHke I nftrumenc - makaren Herr Dollond,
efter defs eget nya påfund , med Objektiv-
glas , lom är fammanfatt af tvänne Lences,
en convcx och en concav , hvarom kan läfas^ i

Kongl. Vetcniki Academiens Handlingar for Ar
1760,
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1750, p.Sooch 8 1* Dårtil låmpadtrS nu ét oculår,

bcltåendeaf tvånnc glas > et ai 2 Svenfka Deci-
mal tums, och c: af ailenaft f| liniers focus, då

denne Tub gor åtminllone fä ftor verkan, fom
cn vanlig af 50 lots långd. Han åger deisutom

den fordelaktiga cgenfkapen 5 at til ftörre delen

förekomma den oredighet på Objefterne, och de
fårgor, fom uti de vanliga Reh'aå:ions Tuber plå-

ga fororfakas af heterogena (Irålars olika brytnin-

gar; h vårföre ock Tuber af detta nya flaget åro i

fynnerhet tjänlige for Obfervationer pä Solen.

Klingenstierna brukade mer och mindre
mork röda glas , alt fom Solens ftorre eller min-
dre klarhet fordrade*

AcademiensSecreterare, Herr Wargenttn-,
betjånte figaf en vanlig Refradions Tub om 21

Svenfka eller vid pafs ipFranfka fots focaUlångd.

Oculår-glafethar foga ofver 2^ Svenflca DecimaU
tums foeus, och år i^jf tum i Diameter, Ob-
jeftiv-glafets betäckning har en opning af 2 tum,
At tortaga Sol-ftrllarnas hetta for ögonen^ voro
vid Oculår-hylfan faftade flera roda mer och min-
dre morka^ famt tväniie planilipadc rökta och ct

grönt glas, fl at man efter behag kunde nyttja

hvilket afdem båft tjänte, antingenet allena eller

tvånne tillika^ Igenom förfök få val de toregåen-

de dagarne, fom under Veneris villande 1 Solen,

fantHerrWARGENTiN fig fe Solen och defs flac-

kar renaft och tydeliga 11 med lagöm tok ta glas.

HerrLeftorWiLCKE obferveradé med eiiRe-
flexions Telefcop åf 1 fot, Kammar-Herren och
Archivarien afKongl. Maj :ts Orden ^Friherre von
Sethj Herr Doft. Gaöolinj HerrProf. Lehn-

L Å feERCj
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BERG och Herr C. Lehnberg voro åfven forfed-

de med mindre Tuber> men rummet tillåt dem ej

alla, at vara Uret fa nåra, fom det behofdes til at

val hora honom, fom med hog roft räknade fe-

cunderne.

Den (5 Junii om morgonen, vid Solens up-

glng, ftålde fig ftrax hvar och en pä finPolt,

at afbida Veneris intrade i Solen, Luften var i

ofrigt klar och ftilla, men en fin rok vid Öftra

horizonten gjorde ^ at man , utan olågenhet for

Sgonen, kunde kika pa Solen, nåftan en half ti-

ma efter defs upgäng, utan nägot mörkt glas :

åtminftone behofdes ej mer ån et Ijus-rodt eller

foga rökt.

Luftens vanliga darrning nåra vid horizonten

var i början mera til hinder j ty dåraf fororfaka-

des, at Solen tycktes likfom häftigt koka i kan-

terne, eller at dårpa tycktes ga flora vågor. Des-
fa apparenta ojämnheter i Solen, voro valland at

man ej få (Irax kunde vara vifs, om någondera af

dem borde tilikrifvas den förväntade Planetens

Tcrkeliga närvaro, eller icke.

tim. m. fec

.

gen varfe en liten grop uti Sol-brädden, pä den
trallen där Venus borde komma, hvilken grop,
med iin befländighet på famma ftälle och med
någon ftorre morkhet, fkilde fig ifrån de otaliga

andra obeftändiga och kringflytande ojämnheter.
Inom II fecunder därefter , var han vifs, at det
verkeligen var Venus» G ropen tycktes redan va-
ra tämmeligcn ftor, få at han trodde, det Venus
redan en eller annan hel minut forr hade bordt
fyaas,om torcnämde kokning i Solcrt ej varit. Men

blef Herr WARGENTiNandteli-
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af omftåndighetcrne har han fedan flutit, at Ve-
nus foga ofver en half minut tidigare börjat Ira-

mergera. HerrKLiNGENSTiERNAblcf henne ock
nållan vid famma tid varfe.

Venus fortfor fedan i 17 minuter, at mer och
mer Ikrida in på Solen. Kl. 3.1. 38 m» 27 fec. bör-

jade Herr Wargentin tycka, at hon var hel och
hällen inne , ty han fig tydeligen hela des rund*

ning, faftån med et fvagarc fken på den yttre fi-

dan , fom fift fkulle inkomma. Han fant fig ej i

förftone, hvad detta fvaga ften kunde vara annat,

ån Solens , fom pä alla fidor omgifvit Plane-

ten j men emedan det ej få haltigt tiltog, fom
han väntade , utan forblef lika fvagt nåftan en hel

minut
,
gaf han noga akt dårpå , til defs han

t. min. fec.

Kl. 3. 3p, 23 markte, at et annat ftarkareoch

qvickare iken i haft kringrånde den mörka Planet-

flåcken, och at de fpitnga mot hvarannan vande
hornen af Solen, fom tilförene omfattat Venus p5
yttre fidan, då gingo aldeles tilhopa och alt om-
kring innefloto henne.

Herr Klingenstierna , fom ej blitvit det

omtalta fvaga Ikenet varfe, forfåkrade med myc-
ken vifshct , at totala Immerfionen tildrog lig

Kl. 3 t. 3P m. ip C Jufi: på famma fecund tyckte af-»

ven Herr Wilcke, nt Venus flåpptc SoU bräd-
den, få at alle ifrån den ftunden voro forviffadc,

det hon var hel och hållen inkommen p? Solen,

De obfervationer fom federmera gjordes, un-
der Planetens viftande i Solen, dels med Q\^adrant,

dels med Micrometer, lämpad til en 9 fots Tub,
bcfparas til en annan gång, tillika med de folg-

der^fpni däraf kunna dragas. Hår anraärkcs alle-

L 3 naft,
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nalt, at fläcken, fom Venus foreftållde i Solen,

fyntes aldeles mork och rund. Herr Wargen,
TiN fick defs di:imcter ej ttorre, an f4 eller hogft

fecunder. Han tyckte ock några gångor,at
Solen nårmail omkring fläcken, fkifcade fårg, och
var ftundom blekare, flundom mörkare ån den
ofriga delen af Solens difcus.

Når det led dårtil, at Venus Ikullc gå ut igen,

gjorde alle Ga hogftaflit, at noga utmärka ut-

gangs-momenternc. Kl.p. zpmin.4ofec. tyckte

HerrW iLCKE, at hon började bryta flg igenom
Solbrådden, men tviflade fjelf om denna Obfcr-
vationens riktighet, delsemcdan Telefcopen idet

famma genom någon vidroring mycket darrade ,

dels ock emedan ogat var matt och omt af Solens

lUrka (ken igenom det akfor ljus-roda glafet.Han

markte dock därvid fädana omltåndigheter, fom
vid UpfalaObfervationerne omtalas : nämligen, at

likfom et utfkott af Venus gaf fig ut ifrän henne
emot Solbrådden, fe Fig. 8. Men Herr War-
GENTiN blcfej varfe något dylikt , utan varfuU-

Homligcn vifs, at Venus ej gjorde verkeligopning

på Solhrådden forr ån

Kl. p.^om 8 C dådet Ckedde i en hafl:, likfom

baqc en fin ljus-tråd, hvilken tilforcne omgifvit

den yttra utgående Veneris brådd, i ognablickct

bruflit midt uppä, och defs andar mårkeligcn

dragit fig ifrån hvarandra» Detta nu briftandeljus

var ei något främmande fken, fådant,fom nålHor
totala Immcrlionen vifat flg, och jåmvål fedan

under F.merfionen marktes; utan Solens eget di-

refta ^kcn5 ty ^Ijell hade det icke få tydeligen

pch i lådan haft kunnat forfvinna. HcrrlvLiN-
GEN-
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GENSTiERNAS Obfcrvatioii bcftyrkcr det ån vi-

dare; ty han fIg det Ijufa bandet, fom hadeonn-

fattat Venus alt hårtils , brifta 3 fec« ånnu fenare,

eller kl. 9» 30 min. 1 1 fec. hvilket af enmågtigare
Tub^ fom han brukade, borde förväntas.

Sedan utgångens början fa lyckligen blifvit

Obfervcrad , ville Herr Wargentin låta ögat

någon ftund hvila, at få mycket båttre fe flutet.

Når han åter fatte det til Tuben, dä Venus redan
var vid pafs til en fjerdedel utgången, tyckte han
(ig fe ct dylikt matt ifkenjfom vidlmmerfionen, om-
kring den delen af Veneris kant, hvilken redan

var utom Solen. Det liknade en fmal ring utom
Solen, fom aldeles fvarade emot och var likfom

Complcmentum til den delen afVeneris krets^hvil-

ken ånnu var inom Solen. Når han långe gifvit akt

Mrpå, tycktes ringen blifva fvagare, fä at han
var ovifs om det var något verkeligt , eller endaft

hirrorde af inbillning j men hvar gäng han hade
låtit ogat litet hvila, fäg hän ringen i forftonety-

deligen, fåfom Fig. 13. foreflåller, och det nä-

fbin under hela Emerfionen. Den nedre eller

Sydligare delen af ringen fyntes Ijiifare och tydc-
ligure 5 ån den ofre. Ehuru han ej var fullkom-
ligen vifs, om det borde anfes for något verkeligt

eller ej , hålft Herr Klingenstierna, på tiltra-

gm, fadc fig ej fe något dylikt; foli det honom
dock i tankarne, at denne ring kunde hafva nå-

gon likhet med den, fom uti totala Sol-formor-

kdfer plågar fynas omkring Manen. Men vid

nirmare eherfinnande anfer han for troligare, at

riggen utmärker en Atmofphere omkring Venus,
Sedan Venus alt mer och mer utikridit, mi-

fta4e Herr WiLCKE henne aldeles utur ognafigte,

L4 j^i-
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kl. 9. 47 min» ^9 fec. Friherre von Seth fag S-
fta fpåret af henne kl i?. 48 min. 5 fec. med eiiDol-

Jondfk Tub af tre fot, förfärdigad af Herr Q
Ljlhnberg. Herr Klingenstierna fåg heimc
til kl. 9. 48 min. 8 fec. Herr Wargentin, fe-

dan han i 10 eller \z fecunders tid fedt teken af

henne ytterfl i Solbrådden, fafom en liten fvarE

punft, fom hvart ognablick troddes bora forfvin-

na, fäg fifta fkymten af henne kl. p. 48 min. p
fec.

I Cajaneborg,

Herr Plaxman har igenom Solens ochnagia
ftjernors middags-hogder,Obferverade medetny:t
graderad t Inftrument at i fots Radius, fädant

fom i Handlingarne for år 175*0 år befkrifvitjfun-

nic ortens Polhogd <54gr* i jåmin. vid pafs. Ige-

nom defs Obfcrvationer på Manens Formorkelfcd.

38 Ma j i, i
åroförde med den, fom i Stockholm gjor-

des 5 finnes ortens Longitud Öder om Stockholns
meridian vara ungefärligen 39 min. 20 fec. i tid.

Närmare vifshet därom vil han foka igenom några

Obfcrvationer pa Jupiters Manars formorkeifcr i

denna Hofl. Utom forenåmde ln{lrument,hvir-

med Solens Corrcfpondente hogder nå/lan dagdi-

gen blifvit tngne, for at utröna Urets gang och

råtta tiden , hade han en Tub af 21 fots långd, il-

delcs af famma be(kaffenhet , fom den i Stock-

holm brukade, fimt en ^ fots Tub af det nya

Dollondfka flaget, hvilken aria god fom en\in-

1ig K fots Tub. Han var ock forfedd med en
Micromcter, lämpad til cn 6 fots Tub.

Han hade , d,6 Junii . ej at klaga ofvcr mcln>

^nen cn tjock lok fcrcrfakad af det mycknafor-
dåtve-
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dårfveliga fvedjande, fom famma dagar forofvades

i Soknarne dåromkring, fördunklade luften nägot,

til kU f om morgonen, dåct ftarktÖftanvådér for-

dref röken.

Kl. 3 1, fp min. f6 fcc. märktes fSrft, at ct litc^

Ilycke af Solens Syd-6ftra brådd , var likfom med
en faxafklipt, utan någon fynnerlig urgröpning.

Inom några få fecunder därefter var Herr Plan-
man forviflad om Veneris verkeliga nårvarelfe.

Kl 4, Ig, 5 tycktes Venus infånka fig heloch
hållen inom Solen, i det Solens åtCkilda fpitfiga

horn, fom hade omfattat Venus, nu drogo fig til-

fammans. Ehuru Herr Kyrkoh» Frosterus, fom
gaf akt harpa med DoUonds Tub, inom 2 fecund.

härmed inftåmde, var dock HcrrPLANMAN ej lå

iåker om detta momentets riktighet, fom han ha-
de onfkat, af orfak, at Solens brådd igenom den ro-

kiga luften fyntes luden och otydelig^ Dock tror

han det ej vara ovifst pä mer ån 2 ä 3, eller åtmiq-
llone allenaft några fa fecunder.

Kl, 10.8, fp började Venus bryta figutpåSol-
brådden, hvilken förut igenom Planetens annal-

kande blifvit alt fmalare och fmalare, ti) defsdea
nu i ognablicket braft likfom en fpånd ftrång.

Denna Qbfervation hålles for fullkomligen vifs, o-

aktadt Herr Froste rus redan 40 fec. förut tyckt,

at Planeten gjorde opning pä Solbrädden > men
den låtte Tub,fom han brukade, Hcakades for myc-
ket af den ftarka blåilen, hvaraf fkilinadcn forme-
nes hafva hårrordt.

Kl. 10.26,22 fågHerrPjLANMANfiftafpårctaif
Venus i Solen.

Han anmärker härvid, at Venus i Solen fyntes

L f
nic4
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med mindreTuber fullkomligen fvart, men i 21 fots

Tuben fag man henne likfom ofverdragen med en

matt rodnad, hvilken aftog och blef (vagare, ju

närmare til hennes mede'punct. Han tycktes ock
fe roda prickar hår och där på Venus, hvaraf han

flutar, at denne Planet formodeligen har en At-

tnofphere , fom brutit och reflekterat Solftrålarnc

til defs mörka fida»

De Obfervationer, fom gjordes med Micromc-
ter, under hela Planetens framfkridande genom So-

len,gås hår förbi.

I Abo.
Stadens Longitud och Latit. år beftåmd i Hand'

förär i7fj. Aftronomix Obfervatoren Herr Ju
STÄNDER, gaf nu akt pä Veneris g*ng genom So-

len, och brukade en 20 fots Tub, lamt en god Q\'a-

drant af 5 fots Radius, Hår anföras endaftde Ob-
fervationer 5 fora gjordes med den förra.

For Solbråddens undulation, kunde man ej ftrax

fe Venus vid defs for fta intrade. Kl. 3. 59 min .6fec.

blef man henne forft varfe, dä hon likvål redan var

något inkommen.
Kl. 5 1, ff min fo fkedde totala Immerfionen,

och det tämmeligen noga.

Kl, 9, 46 fo begynte Venu<? bryta fig ut, och
anferH JustÄNDER denna Obfervation for aldeles

pälitelig.

Kl. 10. 4, 41 gick hon aldeles ut: åtminftonclag

nian fcdan ej någon lemning uf henne i Solbrådden.

Flera omftåndigheter har Herr Juständer ej

meddelat. Her) Prof. al le mus obfcrverade

med en god tre fots Tub, hvarnied han fag totala

Immci fioncn f eller 6fec. fenare, men Emcr(]oncn

början päfamma fccund, fom HerrJusTANDER,
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I Hernofand.

Om Stadens Geographifka belägenhet kan fes

i Handlingarne for år I7f4. Lcftorerne H. Do(5b.

GissLER och H. Mag» Ström, aktade nu på Ve-
neris pafTagejden förre med ii och denfenaremcd
zo fots Tub. Tiden rattades igenom dageliga Ob-
fervationer på Solens gång igenom en middags-li-

nia, fom Herr Obfervator Schenmark år 17^1
updragit uti Gymnafii - Salen , hvilken igenom
Correfp. Solhogder nublifvit verificerad.

Kl. 3 1» 2.0 min, 4ofec. blef Lcdor Ström Ve-
nus forft varfe, fora då nyligen börjat hälla fit in-

tåg i Solen»

Kl. 5. 385 2(J. infankte hon fig hel och hållen in-

om Solbrädden, efter H. Gisslers tycke 5 men
H. Ström domde det hafva ftedt p fec. fenare.

Dock fyntes ånnu, enligt H» Gisslers anmärk-
ning, likfom en fpelande och färgande (kugge i-

mclian Solens och Planetens bräddar, alt til kl, 3.

39 m. 23 fec. då famma (kugge flåppte Solbrädden.

Kl. p 28m, fifec. tyckte H. GissLER,at Pia-

netan nåftan tangerade Solens Våftra brådd , men
Solbrådden blef ej igenombruten forr ån kl. p. zp
min. 21. fec.

Kl.p. 46, 3<^. förlorade Doft. Gissler fiftafpå-

r^t af Venus i Solen men Leö:. Ström fåg det

ånnu 12 fecunder längre.

/ Calmar.
Stadens Polhqgd år 56gr. 40I min, vid pafs. D|

de i Calmar och Stockholm gjorda Obfervationer

på fifta Formorkclfe 1 Månen jämföras, finnes Mc-
ridian-lkillnaden vara 6 min. 27 fec. hvilkcn döck
bchofvcr närmare bekråftelfe,

y Herr
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Herr Lcä:or Wikström hade en god Tub af

21 fots focal-långd med tjänliga raorkaglas U-
rets gang rättades genom Solhogders tagande i ar

och efter middagarne d. f och 7 Junii.

Den6 Junii om morgonen gick Solen up uti

rok och tunna moln, hvilka tillika med horizon-

tens vanliga dunder voro orfaken , at Solen hade

en ojåmn och hvart ognablick omfkiftcli^ f^gui*,

flundom oval, llundom fyrkantig eller mangkan-
tig. Herr Wijkstrom hade dock ogat itadigt

fällndt vid den delen af Solens brådd, dar Venus
väntades, men blcF dåruti ingen förändring varfe,

fom med vilshcc kunde tilfkrifvas Venus, forrån

kl, 3. ipm. 16 fec. dä haniåg likfom en fvartfpits

inllucken i Solbrådden, hvilken igenom finmork-

het och beftändighct på famma ftålle fnart fldlde

fig ifrån de andra ojämnheterne , och ofvertygadc

honom, at Venus redan til en god del var infkri-

den pä Solen»

Kl. 3 tim. 32 min, 46 fec. tycktes hon vara al-

deles inkommen , men intet ljus kunde ännu Ikon-

^as imellan hennes och Solep>s brädd.

Kl. 3» 33. r. började ljufet framrträla imellart'

Limberne , hvadan ock med vifshct (lots, at hon
nu hel och hällen inkommit.

Sedan hon i några timar fmåningom framfkri-

dit genom Solen, famt nalkades til utgången,
forfvan omfider ljufet imellan Limberne pa det

fättct, at Venus likfom fläppte cn tunn rok ifrån

(ig, fom fälhde lig vid Solbräddcn, hvilken där-

igenom förlorade (m rundhet pS det iHllct, och
Venus äfvcn fin, få at hon fåg ipitlig ut , fe Fi-

eura 8. Dettafkcddc jullk!.^. 23 min. 40 fec. Hon
blcf



17^1. Apr. Maj, Jun. 16

^

blef fedan ej fyiled rund och jamn på alla ftåilen,

forrån k],p. 24 min» 3:5 fec. ^Kl. p. 41, lem-

nade Venus aldeles Solens brådd.

/ CarlsCrona.

Hår Ikedde Vencris intrade redan förr, åa

Solen gick up om morgonen. Dårfore kundp

Herr Adjutanten Bergström och Herr Mag^,

Zegollstrom, utom några med Micrometer
och med et ftort Geographifkt gn^d-Inftrument

gjarde Obfervationer, h vilka ock af ftromoinofca

hindrades, endaft utmärka Planetens utgångjhvar^

med fäledcs tilgick.

Herr Bergström nyttjade dårtil en Re-
flexions Telefcop af j fot: Herr Zegollstrom
brukade 21 fots Refraftions Tub» Vid Emer-
ijonens början var Solen med tunna moln betåckt,

fa at ej nigot fargadt glas bchofdes,.

Kl.p^zom. of. tyckte Herr BsRGSTRoM,at den
fvaga ftrima forfvan, fom hårtils kunnat fes at So-

lens brådd utan for Venus,

Kl. p, 20, 6 forfvan hon for Herr Zegoll*
STRÖMS ogon, fäat contaftus interiör efter hans

omdöme då (kedde.

Tiden til den yttre Contadtus var något fvåra*

rc at noga utmärka > emedan de fifta lemningar
af Venus blefvo raycket fvaga och långfameligcn
ilSrfvunno.

Kl. p. 3p, 1 6 forfvunno de for Herr Bergström.
Kl. p, 3P5 31 for Herr Zegollstrom, fom då

forft fant Solkanten fullkomligen ren.

Emedan Mora Emerfionis i Carlscrona år

nåftan en hel minut ftorre, än någon Oblervator

p2
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pa andra orter den funnit > foll man pä den tan-

kan , det kunde något mifstag eller en mifsråk-

ning pä en minut hafva förefallit vid fiftaEmer-

fions momentet. Men Herr Zegollstrom bar

på tilfrågan fvarat, at l ä vida han och defs med-
hjelparc nu efteråt kunna århindra (Ig omftåndig-

heterne, lärer tiden for bagge momenterne, få-

dane fom de blifvit obferverade, vara rått angif-

ven. Icke eller år vid tidens reduction någon
mifsråkning forelupen. Dåremot tror han, atfkill-

nadcn uti Mora torde kunna härledas dåraf, at

hvarken han ellerH. BERGsxRom brukade något

fårgadt glas for Tuben, ehuru himmclen på llu-

tet var blefven ren och Solen klar> ty de ville

ej andra omftåndigheterne for fynen, fedan de cn
gäng begynt at bruka blotta ögonen» Därigenom
torde de hafva längre kunnat behälla (ifta figtet

afVenus,ån andre, fom på lika klar himmel nyt-

tjat mörka glas for lika goda Tuber. H:in beftyr-

ker vidare denna fin tanka med de forlok, fom
vid famma tilfålle gjordes. Då Solen begynte

blifva for flark i ogat, lades et foga färgade glas

imellan; men det betog en god del af tydelighe-

ten, dårfore lades det bart igen, i den fulla 6f-

vcrtygelfe, at längre tid kunna fe Venus utan, ån

med fårgadt glas.

Här var än mera mulet : dock fick H. Obfer-
vator ScHENMARK, utom några andra goda Ob-
Icrvationcr, någorlunda anmärka Planetens ut-

gång utur Solen, med 21 fots Tub.

Kl. ptim. 10 min, 44fec. var V^enus redan få

fiära til fm utgång, at defs yttre brädd tycktes

tan-
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tangera Solens : dock fyntes Innu et fvagt (ken

imellan dero^ men i det famma kom et moln,
fom pä en (lund gjorde bade Solen och Venus aU
deles ofynliga. Kl, 9,2,9, 12 var Venus ej mer
til finnande i Solen : men Herr Profeffbr Burme*
STER, fom gaf akt dårpå med en 16 tums Refle-

xions Telefcop, forfåkradc fighafva fedt en (kym\t

af henne 4 fecunder långre. Solen var nu full-

komligcn klar*

/ Landscrom.

I Öfvcrften och Commendanten i Landscrona,
famt Riddaren HerrSTRussENFEL.T,en ålikure af

Vetenltaper, behagade foranftalta, at Venus åf-

ven där, fafom pä en helt nåra til det namnkun-
niga Uraniebourg belägen ort, kunde vid detta

hogtidcliga tiifålle uppaflas. Man forviflade fig

om rätta tideii igenom en pälitelig middags-linia.

En Tub af 2,1, en at 10 och en af 6 Svenlka fots

längd forfkafFades, H. Capitaine LANDBERobru-
kade den forfta. Herr Under - Conduéleuren
Brehmer den andra, hvartil en god Micrometer
blef lämpad, med hvilken han, fåiom vål ofvad vid

Aftronomifka Obfervationer, gjordt nyttig tjcnftj

och Herr Under-Condiicbeuren DEHNden tredje,

Kl.p tim,pmin.2i fec, fyntes for Herr Breh-
mer alt ljus imeltan Venus och Solbrådden fSr-

I

fvinna, h vi! ket fkedde j fec, fcnare torHerr Dehn j

hvartil, kan hända, bidrog det moln, fom idet fam-

I

ma ilack fram for Solen^ men iedan det gått bärt,

tyckte Herr Landberg, at Venus brot fig ut
genom Solbrädden, kL ptim, 9 min. 48 fec. Hon
tog aldel^s aflked utur Solen, kl. p t. 27 min, Z3

fecunder.
n Herr
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Herr Dircäreuren Hellants i Torne gjorde
Obfervationer åro ej ånnu iniånde.

o

Atfkilligc andre Vittre Mån hafva val ock til

Kongl. Vetenfk. Acadcm. infåtidt fina vid detta

tilfålle gjorda Obfervationer,fem i figfjelfvc torde

vara riktige nög, men for någon ovifshet om U-
i*ets gång och råtta tiden, fom härvid år lå an-

gelägen, kunna de ej med lika låkerhet, fom de
foregående, nyttjas, och befparas dårfore til

vidare proFning»

FÖRTEKNING
På de Ron, fom åro införde i detta Qyartals

Handlingar.

^* m 36n om de Naturliga Syiu-Flgurersjhiljah'

mm tighety af Jon Carl Wilcke - §7
^*Mm. Bcjlirifmng pd Klot-Mafken , af Cai^i.

De Geer. - - - 1 10

g 4 Ror: och Förjok med det Jarnhaltiga vattnet

frän Rio-Tinto i Spamtn y ^/ Peter Jo-
nas Bergius* * - wf

4^ Ron om köldens verkan pd de i Abo planterade

Amertcarifke växter y tmdcr fijia kalla vhitcm
/?/Pehr Kalm. - - 12^

y . Obfervationer pä Planeten Veneris gäng genom

Solens Difcus, fom äro gjorde i Stockholm ,

Upfala y Abo y Carlscrona , Lund , Landscrona

Qajaneborg y ^c. Den 6 junii i-j^i, - t 4

j

i
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demiens Handlingar , åro några Obfetva*
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tioner införde pa det fållfynta och märkvärdiga
Pha:norrcnet , Venus fedd i Solen den 6 Junii

innevarande är. Det kan med fkål kalUs fall-

fynt, emedan det tilforene allenaft en enda gäng
blifvit obferveradt, och ej (ker mer ån en eller

hogft tva gångor inom hvart årahundradc» Or-
faken h vårföre det få fållan händer, år lått at

förklara.

Venus måfte vara uti defs nedre Conjuil-

öion med Solen, om hon (kal kunna fes i Ijelf-

va Solen. I mellan hvar och en ladan Conjun-
ftion förlöpa vid pafs ^84 dagar, eller i år ocb

2ip dagar, Dårfore om Jordens. och Veneris

krets-vägar lågo uti en och famma plan, (kulle

Venus fynas i Solen hvart annat är. Men de lig-

ga ej i famma plan, utan hafva en lutning af 3^
grader til hvarandra , och fkåra Ir/arannan itvån-

ne punéler, fom kallas Noder. Dårfore, foni So«

len ej förmörkas uti hvar och en Nytånning elier

Conjunélion med Manen, utan cndall i de Ny-
tånningar, då Solen och Manen rakas uti eller

nåra vid endera af xMinens Noder j fa kan ej el-

ler Venus förmörka Solen uti hvar och en defs

nedre Conjundion , utan allenafi: i de Conjunflio-

rier, då Solen år uti, eller mindre ån 2 grader i-

från endera af V^eneris Noder. Uti all t de of-

riga Conjun6lionerne gcår Venus forhi på fidan

,

antingen något ofver eller under Solen.

Veneris ena Nod år nu for tiden belågeri

imcllan 140011 i f:de graden i Tvillingarne : den
andra imcllan 14 och if graden i Skytten. So-

len går ärligen igenom den förra den y Junii,och

genom
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.genom den fenare den 6 Deccmbiis. Altfa kan

Venus ej gora befok i Solen ohare , ån dä defs

nedre Coniunå:ioner raka infalla antingen på nå-

gondera af defla dagar, eller ock hogft et par da-

gar näft tor eller efter dem. Vore Planetens No-
Ser aldeles ftillaftäende, fkulle nämnde befok al-

drig kunna tildraga fig pä andra dagar, ån den

3, 4, f och 6 Junii, eller ock den 4, f, ^ och

7 Deccmbris. Men Noderne flytta fig inom 100

är, nålbn en gr^d framåt i Ecliptican, dit Solen

kommer en ds^g fenare pä året: dårföre drager fig

Phaenomcnet, for hvart Seculum , en daglångro
frara i Junii och Decembris Månader.

At Veneris Conjunétion juft infaller på nå-

gondera af defia nämnde dagar, kan ej annars

vara, ån rart: dårfore år ock Venus i Solen en iå

fållfynt håndelfe. Dock när det en^gång råkat

bånJa, kan det, efter 8 ars forlopp , åter Ike vid

{amma Nod: tv f gångor 5R4 dagar, <^ll^erf Ve*
neris Perioder til Jorden, utgöra 8 ar^ fä nårfotn

pä 21 dygn. Dårfore, om Conjunélionen en
gang infallit på någon af de nämnde dagar, lå-

fom i år, den 6 Junii om morgonen > fä infaller

den 8 år därefter, 2I dygn tidigare pä året, eller

den 3 Junii om aftonen: och fom den dagen år en
ibland dem, pä hvilka det i vår tid år mojeligt, at

fe Venus i Solen j fä vånte vi ock, den
j Junii

1 76*9, åter et dylikt Phaenomenon, fom vi i är

hade. Men 8 år därefter, eller år 1777, tildra-

ger fip Conjunftioncn redan den i Junii, dä Ve-
nus gar Solen förbi. Sedan draga fig Conjun-
Äionernc alt mer och mer tilbaka ifrån Nodernej
fä at Venus ej, vidden Noden förr ån efter jz^f
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ars forlopp, ar 199(^5 kan räka Solen. Men i-*

medlercid kommer hon at vifa fig i Solen en
(ar 1874 den SDcc.) eller två gångor vid dea
andra Noden i Deccmbris manad, hvarmedtil-

gar på lika fått. Jag fade,.en eller tva gån-
ger 5 ty det händer ej altid, at hon vid famma
Nod gor Solen tvånne befok å rad inom 8 år^

Om ConjuniStionen i år infallit allenaft et dygn
förr, hade den, ar 1769, bordt förväntas den z

Junii, i hviikcn håndelfe Venus då icke fkulle

råkat Solen. Håraf kommer, at Aftronomerne
cj pa 1000 år hafva at förvänta mer ån 1 } eller

14 fådana hogiideligheter.

Lika fä ofta hafva de ock i framfarnc tider

infallit j men allenaft en enda har blifvit tilbor-

ligcn firad. Orfaken dårtil plågar forcgifvas, ac

ingen kunnat fe Venus i Solen, forrån Tuber
upfunnos, år 1^09, Men mängc trovärdige ä-

fkadnre intyga, at de i år fågo henne med blåt-

ta ögon 5 endaft genom rökte eller färgade glas:

ja ock någre utan fådana glas, då något tunc

moln licet forfvngade Solens (ken. Det år oclc

otvifvelaktigt, at de fom uti et mörkt rum lå-

tit Solen fkina in ^enom et litet ho), och up-
tagit Solens bild pa en hvit tafla, hallen lagom
långt iiVån holct, kunnat uti bilden nog tydeli-

gen flxonja Planeten, fafom en Hack i Solen: ty
pä det fåttct har jag ofta fedt vanliga Sol fläc*

Kar, fom ej varit lä Hora och mörka fom den-
ne. Altfå målle man tilllä, at Obfervationer-

nes forfummclfe i fordna tider, ej egcnteligen

kan tiUkrifvas brift pa Tuber, utan AlYronomcr-
ncs okunnighet. Nägre af dem hade oriktigt
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tegrep om Planeterncs ordning i Sol-Syfteniet

,

och trodde , at Venus aldrig hade fin våg imei-

kn Solen och Jorden. Andre voro våi r det

niåiet bättre underrättade; men de Aflronomi-
' {ka. uträkningar voro den tiden fa ovifTe och o*

fullkomlige, at ingen kunde fäga fornt, när det
vore mojeligt at fe Venus eller Mercurius i So-
len 5 dårfore gaf ock ingen aktning dårpa , när

det Ikedde.

Den vidtfrågdadc Tyfke Aftronomen Kep»
!
XER var den forfte, Tom paminte om angelågen-

heten at gitva akt hårpä. Efter hans uträknings
fkulle Planeten Mercurius framflcrida under So-
len den 7 Novemb^ år 1631, och Venus den 6
Decemb. famma år. Den förra uträkningen in7'

träffade, och Gassendi fick lyckeligen obfer-

ycra Mercurius i Solen, hvilken federmera blif-

rii ofta där fedd , emedan han går in flera re-

for på 100 år, än Venus på 1000. Däremot
lyckades det hvarken for Gassendi eller någon
annan, atfinna Venus, oaktadt de både den 6, 7
och 8 De<femb. med all flit fokte henne.

Af de nyare Aflronomifka Tafior finner man

,

l at i ftället Gon junékionen, efter Keplers ut-

räkning, bordtflceden 6 Dec« har den verkeli-

j;

gen ej tildragit fig förrän den 7, få tidigt om

I

morgonen, at Solen i Tyfkland och Frankrike

I
ej ännu var upgången : och i ftällec Venus vån-

I

tades djupt in i Solen , lärer hon allenaft hafva Ii-

I

tet fnittat in i Solens Norra brådd, och redan

i
tagit afiked innan Solen kom up.

M 5 At
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At Keplers uträkningar, ehuru då for ti-

den de båfta, dock flogo mycket fclr, hvad Ve-
nus angår , kan nogiamt Hutas dåraf, at de ej

gåfvo någon förhoppning at fe henne i Solen,

ar 163P, dä hon likvål verkeligen kom dit» Det-
ta tel i uträkningen hade få, når forvållit, at in-

gen Allronom den gången uppafTat henne. Al-

le andre forfummade det fkamligen > men en ung
och qvick Angeifl: Aftronomus, vid namn Hor-
Rox, hade af Landseergii eijeft odugeliga Ta*
fioi fatt anledning at fe dårefier. Han och en dcfs

van, Crabtree, voro de ende, fom f okte och
hade det nöjet at finna Venus i Solen, den 4
Dec. om aftonen, år 1639. De gjorde ockfägo-
da Obfervationer , fom de i haft kunde, ty So-

len gick ned, en half Tmia efter Planetens in-

träde. Sedan den tiden, har Venus ej varit i So-

len, forrån i år, då Phsenomenets märkvärdig-

het och rarhet tillkyndat Venus den flitigafte up-
vaktningoch all uptånkelig upmårkfamhct af alle

Stiernkikarc.

Märkvärdigheten grundar fig på den nytta

och uplyfning, f^m Vctenfkapcrne förvänta af

de vid rådane tilfållen anftälda Obfervationer.

Kepler , HoRRox och deras famtidingar lyf-

tade cgcnteligen pä intet annat, än at därigenom
fa viffare kunfkap om Veneris rorelfer, och kun-
na nogare uträkna defs ftålle på himmelen, til

hvad tid fom äftundades. Det år ock vifst, at

på Mercurius och Venus aldrig kunna göras til

det ändamålet tjenligare Obfervntioner , än uti

deras nedre Conjunétioner med Solen , hälft dä

dc fynas i Ijelfva Solen* Jgenom de Obfervatio-

ner,
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ner Horrox gjorde, blbf ock Vctiem Thco-
ticanreoligen förbättrad. Och ehtiru man feder.

thcra, genom andra flags Gbfcrvaiioner, fau ån

båttre reda på hennes gångj vifar dock fkiljak-

tighcten imcllan utråkningarnc pa dels filla Sol-

btfok, hviika efter fårikilda Taflor blifvit gjor-

de, at mycket ånnu behofde råttas» Men det

fom denne gången fornåmligaft fatte Aftrono*

merne i fådan rorclfe, var ct iängt hufvudfake-

ligare ognamårkc,
4 - - -

Sedan Kepler påfunnit de Lagar, fom Pla-

neterne följa i deras rorelfer, fiimt inbördes for-

hållandet ai deras afftänds-långder ifrån Solen,

liknade Aftronomien en i ofrigt riktig ritning

på en ftor och konftig Byggnad 5 men fom, i

brift afScala, lemnade ofsiovifshet om Bygg^
nådens och defs delars mått och råtta ftorlek»

Man kunde c. g, med vifshet fåga, at Plane-

ten Veneris medel-afftand ifrån Solen år 72 j ll-

dane delar, fom Jordens år icoo : mén det vai

obekant, huru ftor hvar och en af defla delar

år, uti något gifvet långde-mått , om den in-

nehåller 1^00, 10000 eller flera mil. Okun-
nighet hårom fororfakade fel och ovifshet uti

mänga angelägna underfokningar , fä val uti fjelf-

va Aftronomien, fom i alla de Vetenfkaper, hvii-

ka af henne håmta ljus , det ar, fnart fagt, i

hela Naturkunnigheten.

Enda fåttet at århålla cn vjfs mittftack på
Planet-byggnaden, beror pä utforlkandet af So-

lens Parajlaxis. Jag har tilforenc förklarat (^*)

" ' M 4 . hväd

t*; Kongl. Vc^ Acad. Handl for Jan. FcbTMärtTi^i-ö.
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hvad me4 Parallaxis forftas , huru den kan fin-

nas 5 och hu^u ^lor man hårtils trodt Solens Pa-
rallaxis vara, nemligen cj mindre ån p Secun-
deroch ej llorre ån ti Ovifsheten har fåledes

ilråcicc fig til cn fjerde-del. Månge forfok åro
Val gjorde, at komma fanningen närmare: i fyn-

neriiet tycktes ticflaget af Herr De la Catl-
LEs och mina Gorrefpondenta Obfervationer pa
PhmetenMars, amlalde ar 17^ i jforiåkra, at So-
lens Parallaxis år i mellan 10 och n Secunder. Men
onfke'ig vifshet har man ej väntat at fa, forån

genom Venus i Solen.

Den af Vetenlkaperne hSgtfortjenteHALLEY
var den forfte, fom fant, och uti en til KongU
Angelfir:! Societeten år 171 6 ingifven Afhand-
ling Vilade, ar oni Veneris gång genom Solen,

den 6 Jun. 176 1, noga anmårktcs af: tvånne Ob-
fervatorer i fynncrhet : den ena (låld i Afien vid

Bengala eller däromkring, den andra vid Hud-
fons-Bay i America, fkulle Parallaxis gora en
ganfta mårkelig fkillnad imellan Obfervationer-

na på delTa tvånne Italien , i det Venus pa det

fenare fkuUe tyckas droja mycket längre i So-

len, ån pa det torra. Om Solens Parallaxis vo-

re iZi Secunder, fkuUc den Amencanfke Obfcr-
vatoren' fe Venus 17 tids-minuter längre i So-

len, ån den Afiatifke. Scorrc eller mindre ob-

ferverad Ikillnad uti V^encris drogsmål i Solen,

fkulle gifva tilkånna, huru mycket Parallaxis år

ftorrc clier mindre, ån i2k Secunder. Och fom
HaIlfy förmodade, at Planetens in- och ut-

gång rtcullc kunna helt noga och pl Secunden
utmärka* i fa t6rfakradc han, at man härigenom

(kulle
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ikuUc blifva forvifTad om Solens Parallaxis, in-

om cn Fcmhundrade-deL

Man kan lått forcilålla fig Aftronomernes

längtan efter et fä onfkcligt tilfålle , at uti et

fa våfenteligt ftycke förbättra Vetenfkapen. När
tiden åndteligen inftundadc, blef Herr De TIsle
forft varfc, ai Halley något irrat och niifs-

råknat lig, i fynnerhet hvad ortérne angår, där

Obfervationcrne hälft borde anftållas. Hanut-
fäg dårfore nya Stationer. Någon af Öarne uti

indifka Hatvct imellan Madagafcar och Nya-
Holland, ju Sydligare defto bättre, vore den
ort 5 där Venus Ikulle komma at längft uppe-
hålla fig i Solen. Uti orterne närmaft omkring
Norra Polen {kulle hon tyckas måft Ikynda fig^

Men De TIsle tant ock dåriämte, at det ju It

cj kom an pä Planetens drogsmali Solen, utan

at famma ändamål kunde vinnas, om endail dels

utgång pä vifla beftämda orter väl anmärktes: e.

g, på Ön S, Helena , och på något llälle långft

Nord-Oft i Siberien. Ty fedan orternas Meii-
dian-fkillnad vore afdragen, fkulie en äceröåcnde
Ikillnad, af 10 til 15 hela minuter, gifva tilkän-

na Parallaxens florlek. Kongl. Franfka Veten-
ikaps Academien Ikickade dårfore en Obfervator
til Tobolfk i^Siberien, en annan til Ön Rodriguc
uti Indifka Hafvet, en annan til Pondichcry.
Kongl, Ängeiika Societeten aiTärdade tvänne til

jÖnSanft-Helena. Andre Aflionomer hafva blif-

ivit fände, eller på eget bevåg reft lil andra t)cn*

,liga orter. Vi hafve dcfsutom at vänta goda Ob-
ifervationer af cn hop Miflionairer i Oft- Indien.

M f När
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Når alla deras Obfervationer jårnf6ras (ins

imellan, och med dem fom åtö gjorde i Eu-
ropa, lårer Solens Parallaxis kunna uträknas i

dctnårmafte til den noghet, fom Halley lofvat;

ty Obfervationernes myckenhet torde någorlunda

år(atta,!wad fom bri (ber ut i den fullkomliga noghet a

HALLEvfordrade af m-och utgångs momenterne. \
Långt ifrlnat vara vifTe paen Secund, har forfarcn-

hcten fä hår fom i Frankrike och Ängland vifat,

atdeåro olåkre til flera Secunder: ty fårfkilde lika

fkickclige Obfervatorer
,
pa et och famma ilåU

]c, hafva varit Qciljaktige fins imellan på 2, 4,

8, ja ända til 17 Secunder, utan at någondera
kan med vifshet urgifva fin Obfervation for den

båfta. Planetens långfama gäng var egcntcligcn

hår til vällande: han behofde Secunder i tid,

ac framfkrida en grad-fecund pä fin våg i So«

len. Når nu bctånkes, huru fmal och nä-

flan omårkclig en rand i Sol-braddcn af cngrad-
fecunds breddar, nemligcn nllenaft y^V-^ afSo-

Icns diameter i bor ingen undra, at med båt-

tre och fåmre Tuber , ftarkare och fvapare fyn,

mer och mindre tnorke fårgadc eller rökte glas,

olika kalifinnighet och imagination m. m. fomli-

ge fedt mer^ fomlige mindre eller alsintct af

cn fä fin rand i Sol -brädden, håraf har nägra

tids-Secunders fkiljaktighet upkommit.
1 Paris har allenaft Planetens utgång kun-

nat märkas. Efter fex lårlkilde Alhonomcrs
til Obfervatorii Meridian reducerade Obferva-

tioner, började V^cnus dar bryta fig ut genom
Sol-bråddcn kl. 8. i8 min. if å 42 fcc. och tog

aldclcs atfked kl. 8, 46 min. 41 • ä f4 <ec. Onl

man af dcfla, jämförda med de hår i Riket gjor-

de ,
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da, (kulle våga at något (luta, tyckas de gifva

Solens Parallaxis något mindre ån 10 Secunder»

Men det år båft, at vi uplkiute vårt omdöme,
tildcfsde Africanlkaoch AfiatiiKaObfervationerne

hinna ankomma. Då år ock tids nog at mgifva de

ofriga, under hela Veneris viftande i Solen, med
Quadrånter och Micrometrar hår i Riket gjor-

da Obfervationer: ty de kunna icke tilboriigcrt

reduceras .och nyttjas, förrån Parallaxis år til

defs råtta ftorlek gifven»

Imedlertid fortjenar det nämnas, at Vencris

egen apparenta ftorlek år funnen. For defsftar-

ka fkcn pä de tider , då hon år afton -eller mor-
gon ftjerna,hafvadc åldre Aftronomer, forrån Mi-
crometrar bcgynte brukas, trodt henne , uti defs

medel-afftånd från Jorden , hälla åtminftone 3
minuter i Diameter, och at hon folj^ikteligen uti

defs nedre Conjundioner , da hon år Jorden
fom nårmaft, (kulle fynas under en vinkel af ii§
minuter: i hvilken håndelfe hon kunnat förmör-

ka en fjundcdel af Solen. Och ehuru Kepler
minfkade henne til fex minuter uti Conjun6tio-
neme, foll det dock Horrox helt oförmodadt, at

ej finna hennes Diameter ftorre, ån efter unge-
farligt ogna-måttYT Solens, eller vid pa^ t

min. 18 fec. Men vi bletvo i Si varfe, at hon
icke ens år fä ftor. Herr Mallets måtning
med defs nya och fakta Micrometer , inftåm-

mer helt noga med det utflag,fom uträkningen,

grundad pä Mora Emerfionis, gifver. De flå-

Ita in -och utlåndfka Obfervationer intyga ,

at hon använde 18, hogft iSk tids -minu-
ter^ ifrån det hon började göra opning pä Sol-

bråd»
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brädden , til dcfs hon aldeks förlorades utur So-
len. Dåraf följer, at defs Diaineter var allenaft:

575 hogft ^8 Seoinder, eller yV af Solens Dia-
meter* Altfa år defs apparentn ftorlek, dä hon
år lika långt ifrån ofs fom Solen , allenaft i6J
Sccunder. Därfore, crriednii Solens Parallaxis

atminflone ar ftorre än p Seciinder, och i foije

dåraf. Jordens hela Diameter fedd ifrån Solen,
år llörre ån i8 Sccunder j fa blir det en afgjord
fak, ac Planeten Venus verkeljgen år något min-
dre ån vår Jord, idet ftåliet hon hårtiis hållits

for litet llorre»

Det år bekant, at en ljus kropp pl mork
botten, fynes Hor 5 och där emot en mork kropp

på ljus botten, fynes mindre > men jag har al-

drig kunnat forellåiia mig få ftor olikhet, fora

jag fant, då jag med ("amma Tub befkådade af-

ton-ftjernan i förra hålitea af Maji månad, och
fedan i Solen d. 6 Junii. Ty fa(i: hon nu var

mycket närmare Jordeti , och altfå bordt fe Icor-

re ut; förekom hon mig dock fä anfcnligen min-

dre, dä hon var i Solen, at man (kulle med mö-
da trodt henne vara den famma.

Märkvärdigt är ock, at vid- detta tilf\lleup-

tåcktes cn Atmofpher eller luft-krets o.n kring

Venus: ty den ljufa ring, hvarmed hon varom-
gifven , och några andra omtlåndigheter, tyc-

kas ej latteligcn kunni tilfkrifvas någon ani^.an

orfak. Man fkullc f.ljed mindre hafva trodt hen

ne om, at uga luft, ån någon af de andre Pia-

netcrnc , i anfeende til hennes klara och rem
Iken y mca om hon har, fa år foga anledning at

tviria,
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tvifla , det ju åfvcn de ofrige äro med luft tor-

fedde. Si ! fa ftadfaftes ak mer och mer den (to-

ta likhet, fomw imellan den Planet vi bebo, och
dc ofriga.

Hvad Venens foregifne Mane angår, fä vo-

ro väl, den 6junii, ånnu tidningar til ofs icke an-

komne, om de nya ahledningar man i Frankrike

fått, at tro henne vara belcdfagad af en ilåndig

foljeflagare: dock emedan Aftronomerne redan i

po är hylt mifstankar dårom och väntat, at fatt-

ningen båft flvulle kuhn» ut(j)anas, dä hon fjeif

inträdde idet ftora Jjufetj fa glömde jag ej, at

redan aftonen förut föka honom i Solen , men dl
' få val fom den 6, forgåfves. Jag nekar dock
ingalunda, at hon ju likafullt ks.n hafva en Måne,
fåfom var Jord , och at Herr Montägne verke-

ligen fedt honom den 3,4, 7 och it Maj i inneva-

rande år, ehuru underligt det år, at famma Må-
ne, på po de föregående åren , oaktade fä mänga

i Aftronomers flitiga efterfokande , ej mer ån tre

gångor blifvit funnen, och då allenaft fom hafti-

gaft fedd, famt at Herr Montagne berörde dagar

fåg honom med en vanlig p fots Tub, då likväl

jag;, och formodeligen flere, rått ofta i Maj i

manad med ftorre Tuber beflcådade Venus, utan

j
at hos henne finna något fållfliap.

PEHR WARGENTIN.
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Venus i Solen,
Obieiverad i Torne

Den 6 Junii 1761.

Af
AND. HELLANT.

Til an Ohfervera Planetens ingång och ut-

gång, betjenrc jag mig af en god 20 fots

Tub. ObjcÄiv-glafet, fom jag fnart i 20
§r brukat, år forfärdigadt af Herr Cancellje-Rå-

detKLtNGENSTiERNA. Oculår glafet af ijDcc.
tums focus, år nyligen ilipadt af Herr Lehn-
BERG.

Herr Capitaine Lagerbohm, fom år ofvad

at fe i Tub och har flark fyn, behagade viddet-

ta tilfaile göra mig bitråde. Han brukade en
Tub af 32 Svenfka fots långd , hvartil Objecti"

vet, for KongL Vetenfkaps Academiens rakning,

i är år forfärdigadt af Herr Lehnberg. Ocu-
låretaf 9^: Dec. tums focus, är af rätt ljuft och
rent glas.

Herr Krono- befallningsmannen HIggman
aktade på Venus |med min vanliga Microraeter-

Tub af g§ iots längd.

Defsutom blef ock en 7 fots Tub , fom jag år

1737 fick af Herr Le Monnier, upftåid i et

Fenftcr, hvarigenom Solen inflåpptes i ct mörkt
rum, at fkina på en hvit tafla. Den var egente-

ligcn ämnad, at roa de talrikt ankomne åfiådare af

bagge koncn; dock upccknade Herr Bruks-Pa-

tron Steinholtz några momentcr, fom han dar

Vid anmärkte. Til
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Til de tre forftnårade Tuberne voro rödbru-

na färgade glas fållade fram iov Oculär-glafen vid

ogÄt, at moderera Solens {ken. De voro nog
ljufa, fä arman, fedan Solen blef högre, näppe-
ligen hade kunnat tåla dem ljufkre, utan fara for

ögonen*

, Tvånne Pendel-ur med Secund-vifare, voro
Upftåide i et rum, dar jag denne och de foregå-

ende dagar fokte hålla jåmn varma, få at Thcr-
mometern vid Uren ftod ftåndigt på if å i6gr.

ofver frys-punden. Uren hade pä 4 dygn ej fkildts

en Secund ifrån hvarandra. Deras mifsvisning

har de foregående och toljande dagar, fä ofcadec

varit klart, blifvit beftåmd medelft Solens obfcr-

il

yerade gång genom et i Meridianen upftåldt

I Tranfit-lnftrument, fom jag brukat fedan år 1748»
^ag har et fak ert mårke vid Horizontcn i Söder,

til y mils afftånd, dit Inftrumentet altid riktas,

når någon Obfervation (kal anftållas, fedan det

förut år verificeradt , fl val med Tubens fom vat-

tu-paflets omkaftning, Middags-linien for fnllru-

! tnentet har jag ofta profvat igenom obferverade

;

^rorrefpondentaSol-hogder, tagne dels med Landt-
' inåterie-Contoirets Quadrant, då jag den hade i-

1 mellan åren 1748 och i7ff , dels ock med en tung
Jårn-machine, fom hänger ledigt pä en ögla, och

I

hvarpå en liten Tub år fåftad. Sedan Tuben fof

! middagen år riktad til en vifshogd, håller machinen
ihpnom medelft fin tyngd vid famma hogd til ef-»

I

ter middagen : och har jiig genom anftålda forfok

funnit, at man, om alienail vådret år lugnt, kan
H>åflan fåkrare betjena fig af denna machine til

motfvarande Solhögders tagande, ån af en liten

IQijadrant, Dea
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Den 6 Junii om morgonen, var himmclen i

Torne annars klar j men en fortrerelig 'noinfllck

fojgde Solen långe. Omdder når Soh n hnndt
11 p ob/cr famma moln, blef Herr Capitaine La-
gerbohm kl, 3. 4f min, 44 fec. tfSrft varfc, at

Venus dä redan börjat rora Syd ÖftraSolbr?.d len,

det jag och de andre arven ftrax dårpa markte.
Solens och Planetens yttre conta^tus lårer hafva

tildragit lig alleaafl: nägra fa Secunder for det an*

förda tids-momentet.

Under Immerffionen var Solen ofta betakt af

moln; men kom åter fram klockan litet ofvcr4»

Kl, 4. 3 min, f4 fec, tyckte jag, at den Ijufa

ringen af Solen omkring Venus, flöts, famt at

Planeten hel och hällen infånkte fig inom Solen:

ätminftone var det, efter mitt omdöme, vifstfkedt,

kk 4. J.
mm. 5p fcc. Men Herr Capitaine La-

gerbohm fadc fig fåkert hafva fedt ringen opocn
alt til kl. 4. 4 min. 1 fec., då Solens och Vene-
ris inre Contadus fkedde, efter hans tycke.

När Venus nalkades til utgången, fördub-

blade vi var upmåikfamhct. KU P '54 min.

5

Sec. tyckte jag, at Venus rörde Sol-brädden,

och kl. p. 54 min. 8 Sec, gjorde hon fig opning,

efter mitt omdöme. Herr HaGOMAN hade up-

tcknat p. 185 men de fom obfervcradc i Ga-
rnera obfcura, fä val fom Herr Capit. Lager-
bohm hade fkrifvit kl, p. f4. 2z> fafom det mo-
ment, da Venus , efter deras tycke, ^började c-

mergcra.
Kl. 10. II min, Sec. tyckte Herr Hågg-

MAN, at Venus aldelcs tog afiked utur Solen, och
-pii famma Secund förlorades hon afvcn i Garnera

Oblcu-
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öbfcura. Men Herr Capitaine Lagerbohm fag

henne til kL lo^ li. 14, öch jag var f6rråkrad,at

hon ej hel och hällen gick ut fårrån kl 10. la
^in. 22 fee. ty alt til den Hunden, fäg jag teken

flier (kyrat af henne i Solbrådden,

Mina under fjelfva paflagen nried Micrometer
gjorda Obfervationer, vil jag framdeles hafvaden
åran at meddela Kongl, Vetenflcaps Academien.

Intet annat befynnerligt blefvo vi varfe un-
der Veneris framikridande i Solen, anat bolens

iargvar litet blekare nårmaff kring kancen af flåc-

^ken, ån den ofriga Solens kropp. Denna bleka

ring omkring Venus fyntcs tydeiigaft, når Soleii

var iågre, och blef mindre mårkelig , hår Solea
kom högre pä himrnelen;

Äfvcn en fädan blek raild fag jag nårmaft

bmkring Manens kant j under Solens Formårkel-

fe den Ip Maji 1760, fam t under den lifta ftora

SoUformorkelfen den 3 Jun. 1761 , dä det famma
hånde , fom med Venus 5

nämligen at randen

fyntes ganflca val thed Tuber, få låiige Solen var

iäg: men blef otydeligare och mindre mårkelig,

ak fom Solen fteg högre på himmelen. Monne
denna bleka randen, fä omkring Mänen fom Ve-
nus, fororfakades afnågot på defla Planeter^ fömi

jjknar Jordens Atraofphér? men hvarfore fynes

^cn dä båttre , när Solen år lågre ?

Omkring Mercurius, fom jag den 6 Maji

i7f 3 fäg ofver 7 timar i Solen , kan jag ej pa-

ininna rnig, at jag blef varfe minfta teken til

hågen ovanlig fårg i kanten, fa fl: jag dä bruka-
de Micrometcr til 20 fots Tuben, och ganfka

öoga ranfakade Mcrcurii bräddar^
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Venus fyntes jåmvål i Solen med blotta ögo-

nen, endaft genom rökta eller färgade glas,Vid
klockan f, under det et tunt moln fäfom en
hinna gick ofver Solen, fägo henne nägre med
blotta ögon, famt jåmvål utan mörkt glas, efter

deras päiläende, nog tydeligen,

RÖN
Om

Fijke-Plantering uti InJjSar^

Af
CARL FREDR. LUND,

Rådman i Linköping.

Det kan icke nekas, at vi ju hafve uptånkt
ganfka mänga påfund , at fånga FKk^ men
vi målle däremot tilllä , at det långe dra-

git på tiden, innan vi tånkt på medel at toroka

Filten, och i fynnerhet at athjelpa de fvårig.

heter , fora uti Liljoar åro defs ,for6kande til

hinder.

Vi hafve en otrolig myckenhet Inijoar i vårt

land. Uti Bjorlåtters Paftorat i öllergothland

finnas 66 Inijoar, ftorre och mindre, Ibm alla

hafva Fifk, och i hvilka filtandet kan och bor
vara fördelaktigt. Andre Socknar i iamma Land
berättas hafva öfver 100 Infjoar, och åro de

ofrigc
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oFrigc Provinciér i Sverige på Inljoar .lika rika^

I

nägre undai»tagne>

. Når man i allmänhet fer på fifkrikhcten i

deffe Sjöar, år alle ilades befunnit, at de djupa

;

Sjoarne icke- hafva hälften fä mycken Filk, i

proportion emot deras vidd, fom de grunda

5

\

men däremot^ at Fifken i de djupa 5 fom meren-
dels åga orbocten och klart vatten, år florre och
tnera vålfmakande* Orfaken til denna olikhet

;

Sr^at fom vattnet, Fifbens Element, i dy-fjoarne

I

år grumligt och fåfer med fig många dy-parti-

clar, fä made ock Fifkens kott få famma fmakj
inen at Fifken långt mindre okar fig uti de dju*

pa Sjoarne ^ kan ingen annan orfak tormodeligetl

I

Vara, än at (lorrc delen af rämmen vid iekciden om-
kommer for de djupa fbrander fkul, och icke katl

af Solen eller värman lä val utkläckas, fom i dc
grundare,

Forfynens egen inrättning, atFi(ken,når han bof
fålla fin räm, af egen drift befoker (Iranderneoch

kärren, eller andra grunda vatten, gifver ofs et

,

I otvifvelakrigt bevis , at värmen fkal forråtta go*

jtomälet i denna, fom vid andra utklåcknlngar.

'

I

Framdeles torde j^g få tilfålle, at nåmna dö
'

!

ofrige orfaker, fom forilora råmmen i leketiden
^

' lafom at aridre Fifl:ar honom upåta, jämväl In-

ife6ter, fäfom Kräftor och Sjomafk af raångahan-

i jdaflag^ utan at nämna Foglar, hvilka däraf åf-

l

I

ven taga fin del,

i I Man har långe talat och fkrifvit, at fifkandeti

r lekarne borde forbjudss, på det Fifken ej fkal

I blifva oroad, utan fritt tiliätas fålla råmmen

^

! jfom federmera fkal utgöra en myckenhet af nya
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Fiflcari men i anledning af hvad jag nu redan an-

fort 5 lårer denne utvägen icke vara nog tilråcke-

1ig, åfven fom det foreflagne forbudet torde blif-

vafvårtom ej omojeligt atverkftålla.

Utaf de Ron jag anftål^a^ och hår nedanfore

fkola anföras, har jag kommit pa den tankan, aC

man i leke-tiden val kan få lof at fifka, dock på
det råttet, at man for hvart filkelif man fångar,

planterar många tufende nya Hf, i det m^n under-

hjelper Fifk- förökningen, igenom et medel, fom
tyckes aldramåft ofverensftåmma med Fifkensbe-

fok vid ftranderne, defs föröknings fått och lagar,

famt vår egen Ikyldighet och eftertänka,

Til närmare uplysning, år nyttigt at jåmfora
några Fifk-flågters leknings-fått med hvarandra.

Mörten leker i fkogsbygden, hvaråft de mårte
fmå Infjoarne finnas, när Bjorklofvet häller pä ac

fpricka ut. Utan tvifvel fordras en vifs grad af
varma i vattnet, fom utfåtter Terminen for all

Vår-leknings Fifk, hvilken grad af varma genom
råmmens mognande och fvållande likfom tvingar

Fifken, at fkynda fig til de ftållen, fom for df^fs

åndamäl åro bcqvåme, at blifva fina fofter qvitt.

Når han nu fkal gå til lek , kallar m^an hår i

landet Badfi/k^åtn delen, fom gar en eller två da-

gar förut, likfom for-tråpparj det år befynncr-
ligt, at vid Mortiekcn beftå defie fortroppar en-
dafl af mj61k'fi{k> Rämfiiken gor leken imellan^,

och miolkfifken infinner fig åfven efteråt. När
Badfilkcn gar, år han pä et artigt fått upftåld i

leder, rotar och diviuoner , likfom krigsfolk,

hvilken ordning fjelfva lekfilkeni början åfven i

akt
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akt tager: hvar divifion beftar af Filkar, alla af

lika Itorlek, fom ftä tått in til hvarandra
, 10,

20, fo å 100 i bredd, och bak efter dem flera le-

derj når de fimma fram, blir val ordningen ftun-

dom något bruten af Ikråmfel eller andra orfaker,

dock år ;hnn i et ognableck rattad , når ftacken

ftannar, få at famma afdelning (kal flä lä jämc
och ordenteligen, fom hade deras ftållning varit

-af någon Ingenieur förut utftakad»

Ändtcligen vid ftora ftenror eller Invånarnc

utgjorde fa kallade ftåk och vafar, fom åro up-
bygde af fårfkt granris

,
ftiger Mörten til lek,

dit divifionerne fig famla, hvarefter ordningen
aldelcs forfvinncr , och i det ftåilet den enaFilken
hoppar med ftorfta häftighet och ftyrka han kan
aftadkomma, om den andra, igenom trångfel af
ftenar eller rishögar, at blifva rammen qvitt.Han
fqualpar, at vattnet likfora fråfer, dårfore kom-
ma Sjotoglarne dit och foka födan 5 Rof-fifkarne,

iåfom Gåddor, Abborrar, Lakar och Alar kom-
ma med at taga del i detta byte, dä de, fom ej

hafva ftyrka och fnållhet at fvålja Fiikar, åta fig

måtte af räm.

Mort-Logan brukar med Mörten aldeles fam-

ma och lika ingång, och lika anitalt under leken,

och går 3:ne gångar hv^r Sommar til lek: dock
kan jag ej fåga , om en och famma Fifk får tre

gängar om aret ny ram och den famma utleker^

eller om fårfkild Fifk gf ^et flag leker hvar gång,

Braxcn har, i anfecnde til leknings-fåttet, myc-
ken likhet med Mörten, men han går i ftorre

myckenhet , fä at defs divifioner eller ^adfi/k kun-

N 3 na



!i88 .1761. ]u\. Aug. Sept/

na anfes fåfom hela Regementer eller Hårar e-

miot Mörtens fmå Conipagnier. Braxen nyttjar

icke något trångfel , utan endaft grundt vatten i

vikar och pä kärren j och år denne Fifken altid
,

rncn aldramåfl; vid lekningstiden, rådd for ljud

och buller, få at fifkaren Ikal fig dårfore noga
akta, hvarigenom händer, at vid en och annan
Kyrka, fom ligger nåra in vid fådane Braxen-fi-

(ken,innehålles nu,fåfom i gamla tider,med all ring-

ning i Klockornc vid Helge-och Högtidsdagar,
fom infalla når Braxen går in til lek; emedan det

år från åldre tider ront, at om Braxen vore milion-

tals ingången, få löper han ftraxt til fjos, fafnarc

ringningen med klockor vid famma lirand år

bpijad,

Abborrarna gå icke tilfammans fafom Morteni
Jivarken i ordning eller på viffa famleplatfer

,

tan hvar for fig, for, under och etrer Mörtens
Icketid^ En Abborre foker någon hvafs quilheller

nnnat dylikt , ofver hvilket han ftållcr fig, och
med gnidande forfoker at fåfta hinnan, fom håller

defs råmhylfa tilfammans, och hvilkcn vid op-

ningen midt på lifvet, börjat at trånga fig ut

:

fä fnart han finner, at denna hinna failnar, gor

han et halligt fprång, at hela råm-hylfan på en
gång löper ut och blir hångandes i vattnet; men
fedan det år (kcdt, blir han icke (lilla, utanfvin-

gar fram och tilbaka til andra ftållen up i vatten-

brynen, utan tvifvcl at genom löpande i grundt
vatten lindra den tryckning, fom djupare vatten

pä defs buk kan fororfaka, hvilken häftigt ifrån en

fä ftor klimp, fom räin-hylfan år, blitvit ledig/

Som
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' • Som denna rämmen altid hänger tilfammans

innom fin hinna, få år han^' ock ganfka myc-
ket utllåld, at blifva af Alar, Lakar, Kräf-

tor famt foglar upåten > det kommer dårpä an,

Ät han far fä långe vara i fred, at (kålen hinna

opnafig, och de fmå lifven utkomma, emedan
de fedan åro mera fria och vinna tilvåxt utanhin*

der.

Uti fmårre Inijoarne åro tre Fifkflag grunden
til Fifkrikheten 3 nemU Mörten, fom år en god
Fifk, och defsutan tjenar til foda for Gäddan:
Abboren, fom åren ånnu bättre Flik och fjelt

f/äljer, faft han ofta fjelf fvåljes: famt, Braxen
,

hvilken låter fig fom de förre 2:ne flagen väl plante-

ta, dock fållan fvåljes , men år] däremot ganfka

fördelaktig at fifka, och vålfmakelig at fortära.

Jag har redan nåmnt, at Invånarne i Skogs-
bygden bygga (å kallade Stäk och Mjårdrar famt
Tahir af granris , i hvilka Mörten och Abborren
gar in och leker, famt där jfångas. Jag bor ock
berätta, huru jag pä detta granrifet blitvit varfc,

at den därftädes utlekte rämmen, utan alla hin-

c^er, kommit til fullkomlig utkläckning, långt

båttre och fåkrare än den räm , fom faller til bått-

nen, af hvilken knapt något korn kommer til

lif. Detta har glfvit mig forfta anledningen at tän-

ka pä filke-plantering , hvarefter, fedan jag an-

Itåldt forfok om fådan planterings m6jelighet,har

jag funnit den iäkraft bora verkflållas pä följande

iått, fom endaft fordrar en liten omkollnad och
nt befvår, fom med rätta kan räknas bland de o-

Ityldigalle, men måft forluftande nojen^

"i
-

_ N 4 Mkn

s
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Man låter af bräder göra Siimpar, hviika ned-

fånkas nåra 'in vid landet i fatnma fjo, där mai>

fifkar, hålft på de ftallen, hvaråft lugn och Sol-

hettan kunna bidraga til åndamålct: defTe Sum-
par göras val rymlige til vidden , men grunda
och utan lack, hvars vaggar genom leder eller

kafvelbommar i bottnen kunna nedflåppas, når

man vil , ffe Fig. 3, Tab. IV.^. Sedan man be*

klådt bottnarne och våggarne i deffaSumpar med
granris, flåpper man dit den råmfulla och mjoik»

fulla Fifken, fom mani lektiden fångar, hvar:

llagforfig, dock ej flera, ån måtteligen kun-

na fig rymma i hvar Sump, at de ej at trångfei

forfmåkta. Når Fifkarne gätt i defla Sumpar tvi

eller tre dagar, tager mnn dem up med en håf,

och med det famma fkoljcr vål rimmen ifrån

^em, hvilken de redan lämnat på granrifet, det

man bor torfara och fe efter når det kr beltåldt»

Fifken nyttjas då til fit behof , men våggarne pl

Sumpen fållas fedan ncder och grannlet bredes

fakta ut alt mer och mer, at det ej ligger for

mycket tilfammans» DefTe nu ilåppte råmkorn ut-

göra planteringen , hviika fnart fagt allefam-

mnjns komma til lif, når likvål, i den håndeifen

man låtit Fifken flraxt tillagas och nyttjas tilfpis,

man verkeligen iluckit i munnen, hvar gäng mai]^

ätit råm , looco tilårnadc fifk-lif^; och i håndelfs

man ej velat [fiita uti lektiden, i tanka at Fi-.

fken fkullc iig fjelf foroka, hade man forfl varit

i miitning af den goda fpifen, och fedan hade
man varit (åker, at icke en tiondedel af råmmeq
kommit til lif, f5r de redan nåmde oriakerfku^
fom hindra fifkokningen i djupa Ijoar.

VicJ
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Vid denna plantering märkes, at jii närma-
re man fångar Fifken in til defs lektid, defs fnara^

re faller han råmmen uti planter-fumpcn , fä ac

man bor vara angelägen, at taga den tifk til

plantering, fom fångas dä han juft börjar at leka.

Mörten kan ganfka fnåk formås at fålla råmmen,
når man (kråmer honom , fedan han en liten Hund
varit oroad, och lika fä med Braxen> men Ab-
borren har fvårare vid, at blitva fin ram qvitt,

om han fångas for lektiden, emedan, fom redan

år anmirkt, defs räm-hinna år ftark , och defs

ram (kal pä en gång utlöpa : dock när varma da-

gar infalla, går det fnart nog tor fig, och i den
håndelfcn han blir långfam, il låter man lyfta

Sumpen närmare up i vattnet, at han blir grun-
dare, eller lägger man mera granris i honom, at

rummet blir mindre; men alt detta kan man un-

vika, om man allenaft planterar de Abborrar

^

fom åro i begrep at leka^

Jag har märkt på den Fifk
, fom i Sumpar-

|ie i Stpckhplm Vårtiden inneflute^ och nyttjas til

fpis, huruledes AblDorrarne ända til fyra veckor
eller mera, hafva rånimen qvar, fcdan de andra

i Sjoarne fläpt fin räm^ hvartil ingen annan prfak

kan vara, ån at defle Abborrar %i'o fångade for Icr

ketiden, at de varit inneflutne i täkta Sumpar
;

at de vid ankomilen til Stockholm (läpps i

Jikadane fumpar, fom åfven åro fånkte i det

kalla ftrom-vattnet , och at florre delen af dcfTé

Sumpar, fåfom yid Södra fifkarc - gången , flå

uti fkugga , hvilka fångjclfe-rurp åro orfaken, at

Abborrarne ej kunna därflädcs fälla råmmen pä
rått^ tiden, ^

(

N f Viä
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Vid denna plantering finner låkerligen mån-
gen mera noje, ån han väntat, och den fom har

Tmak for (ädana nöjen, far därigenom en läng-

tan, at fe alla de förändringar , fom defTa nya
fiflc-lif undergå , da formonen och vinden af myc-
kenhet nya Fifkar tikager, under det man får

upfylla fin nyfikna äftundan. iMan får forft fe

huru rämmen upfyller de inlagde granqviilar,

och når man dem dageligen fedan befoker, huru
efterhand råmkornen fig utvidga : huru Filk-

ungeri i agget börjar rora fig när han år half*

legen, eller 8 ä p dagar forlupit: huru på flu-

tet, efter 16 a 18 dagar, kornen opnas och en li-

ten Fifk af hvardera utkommer, pä hvilken i

början med blotta fynen ej ilort mera kan

fes, ån defs ögon, med et litet åmnc til den an-

dra kroppen^ dock kan man icke vara fåker på

dag och ftund, når opningen (kal fke, emedan
lådant ankommer mycket på värmen och vader-

leken.

Det år mårkvårdigt. at om man vil utkläc-

ka råm uti kåril , går det icke an, och om man
vil håmta några fmä Fifk-lif uti kåril af glas, el-

ler andra flag, at befe dem, fä lefva de icke

ofver 2 eller 3 dagar: utan tvifvel lårer vattnet

vara dårtil orfak, fom når det blir afdelt och
inltångt, genaft börjar gä uti forruttnelfc.

Om man vil plantera Fiflc i annan Sjo , fa

tager man kåril och fånker dem under vattnet

i Planter- fumpen , och lägger dit fä mycket af

rämfuUa granris- qvillar , lom med vattnet til-

lika kunna fä rum , bår dem ftraxt i en annan

Sjo, och lätcr dem fakta ned i defå vatten in

vid

I
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vid landet, få år det bcftålt ; men man bor ak-

ta fig, at rifet med råmmen ej kommer up i

vådrct når man gor denna flyttningen.

De fmå Abborrar, fom åro et år gamla, plå-

ga v\å dtffa tilfåUen gora någon liten fkadaidc

krypa in genom vattuhålen pä Planter-fumpar-

ne, orh åta ram > och kan man icke hindra dem
eller (tånga dem ute, utan måfte de hafva fin

dcL Når jag fick fe dem, tyckte jag mig icke

al 'en dl hafva planterat nya Fifkar, utan ockfä
fkaffat dcffe barnen fpis, fom dock ej kan
gora ftor faknadj men fedan fidorne af Sumpen
voro ncdfläppte, biet jag defle barnen ej mera
varfe^

At nu med någorlunda fåkerhet kunna go-
ra ofverflag om myckenheten af råmkorn , fom
pä detta iåttet kunna planteras, har jag fokt ut-

l ona antalet af råm-kornhos några fi{kflag,med de-

ras ålder, emot llorleken efter vlgten jämförd,

och funnit det, efter anftåldte forfok, fig for-

hålla pä följande fått

:

En Afp ifrån Sjon' Råxen vågde 6
Skälp. p är gammal, dels råm i6
lod, inneholt - - i4ip6okora

En Id ifrån Sak-ij6n , 2 Skålp. fex

j

årgammal, defs råm I lod 60375
; En Abborre ifrån Råxen 19 lod, fy-

ra år gammal, defs ram fvra lod 26880
I' En Abborre ifrån Sjon Takern, 44

lod, 6 år gammal, defs råm 71 lod 66i^Q
i En Gadda ifrån Råxen fångades d^

28 Januarii 1761. vågde mar*
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kei*5 1(5 år gammal, raenopnad,
hade fvålgtö flyckcn Lakar, fom

vågde 4 mark. hade i cg lod råm, 271 160 kom
En Braxen ifråriTåkern fångad i

Febr. manad, Vågde 3 Skalp. 10
lod^nie ärgammal,hade 8 lod råtn 1

En Braxen itrån Räxen, fångad i A-
pril månad, 2 Skalp. 24 lod, fju år

gammal, defs ram 8 J lod - 15781^

En Mort ifrån Salt-fjon, 20! lod,

fem är gammal, deifs råm 4I; lod 71820

Åldren år utfart efter Kyrko-herden Herr Mä-
gifter Hederstroms Ron, nämligen efter antalet

af ringar uti Fifkens rygg- knotor, hvarom kan

iåfas i Kongl. Vet. Acad. Handl. for år 17^9.Men
uträkningen af ram -kornens myckenhet år gjord

efter et grans afvågning, och efter 210 gran på et

lod Civil- vigt 5 fom tyckes vara nårmafte förlik-

ningen imelhn Civil-och MedicinaUvigt.

Ai defla och flera anftålda forfok , kan man
fluta, at Fifkcn år olika til våxt och ftorlek oti

en och famma ålder , alt fom vattnet och an-

pan defs foda kan mcdgifva och vara (kiljaktig,

famt at lika ålder eller ttorlck af et och famma Fi-

fkeflag, icke altid hafver lika myckenhet råm

,

hvilken olikhet år gemenfam med ådkilljge andre

kreatur j men däremot kan man med all faker-

het finna 5 at inga andra kreatur oka fig få myc-

ket pch bellåndigt, fom Fifk^^rne,

Det år nödigt, at gora ct ofvcrOag, genom
hvilkct man kan finna, huru med fi (k- plan ter in-
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gen och förökningen kunde tilgä uti en liten

Infjo,

Lät varaat fo Braxen-honor, utom Mj6lk-fi^

fkarnc, hvaraf nödvändigt någrebora vara med for

befrodniHgen fkul, flåppas uti Planter-fumpen :

deras ram, efter det minfta hår utfatte ilaget^

gor - - - 6300000 korn
ICO ftycken Abborrar af ftorre

flaget, gor - - 66 ifoöo
100 ftycken Mörtar 7182.000

'Tilfammans 2COP7000.

Når jag laledes planterat rämmen efter 2fo
Räm-fiftar, Mjolk-£{ken oräknad, har jag där-

igenom forokt antalet i Sjon tii 2© Millioner

t^iOvar. Men ft>m någon torde toregifva, at cn
del ramkorn vid planteringen kunde lida och pa
många obekanta fitt omkomma, fä vil jag de-

la denna Summa, och taga allenaft hälften, da
likafullt ofvcr Tio Millioner komma til lif.

Hvad borde man väl (luta dåraf, om man pa

famma fått gjorde flit i de ftorre Infjoar,hvar-

cft planteringen borde årligen ofverftiga 100
Millioner. Den vålfignelfe et Sjorikt land där-

igenom kunde ärhållajkan hvar oéh en, fonl vil

nyttja allenaft en liten upmårkfamhet, nogfamc
finna.

Som nu Abborrarne icke beqvSmligen fån-

gas med not under leketiden, fä brukar mani
fkogs-f[oarne^ fatta Gran-mjärdaf for dem^ och

gä de ahid in i dem, fo^ti for Mörten varit för-

ut bygdej men man måftc ftålla Mjårdan grun-

dare eller djupare , akfom det lider med dcfs
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lektid; och aldenftund Abborren foker mycket
ftenror och andre obclågne ftållen , hvareilman
ej kan for ftcnbotten fkul, fa ned pålar och
annan vafe-byggnad 5 fordcnfkul hatva Invånar-

nc upfunnit Tyre-mjårdar, fom de kalla, af lon-

dcrfprångd Furu förfärdigade, och fåledes af

famma flags virke fom Katforne bindas : fa långe

defTc åro hvita och lyfande , fifka de vål^ at

Mjårdan ofta kan krypa fä full , at Fi(karne knapt

hafva rum at vånda fig, och låggas delfe Tyr-
Mjårdar nu längre ut , nu in vid landet, alt fom
Abborren fliger in til lek, dock opnmgen alrid

åt landet ; men fedan dcfs leketid år förbi, du-

ger detta filkct ej mera det aret.

Afp år en ofverm åttan god och vålfmakc-

li^ Fiik, och fom han likaledes leker om Våren,

fa bor man vara angelägen, icke allenaft at plan-

tera honom i de Sjöar, dår han icke ånnu fin-

nes, utan ock hvareft han finnes, genom Plan-

ter-fumpar foroka honom Million-tals hvart år,

hvilket åfven med Iden ofelbart lårer kunna
vcrkftållas , faft jag med defie 2:ne fifkflagens

planterande ej haft tilfållc at anftålla förfok^

Med Gäddan kunde man på famma fått for»

fara> men mänga hafva kommit pä den tankan^

at Gåddornc borde utodas, pä det fmä-fifkcn

mätte blifva iä mycket ymnigare och ftorrc
,

hvaremot jag förmodar, at de hår upgifne fcr-

(ok^A\ kunna hjelpa fmå-filken och Gäddan con-
fervcras, (älbm en ganlka hälfoiam och llorvåxt

Flik.

hg
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Jag frågade atfkillige Bönder och Filkare i

Skogsbygden, om det vore . nyttigt
, pä denna

omialte grunden, at utoda Gåddornc ur fmä-
Sjoarne, då de högeligen påftodo, ar om det kun-
de (ke, vore det gantka illa betänkt, emcdatl
de trodde, at Skaparens inrättning med denna
glup(l<a Gådd-fifken, vore fädan, at ingen kun-
de den andra, utan at författa Riket i lämre til-

ftånd , och vinna fmå och mindre hälfofamma
Fifkar emot dcffa ftora och läckra.

Om tilgang få ämnen for Stenhus byggnad

^

och om Kalkbränning i Masugnar^

Af

A, F. GRONSTEDT.

åra (logars antagande, luttftreketV kold

och de fä ofta infallande vadeidar i Stå*

der och pä Landet, påminna ofs om nod*
'Våndigheten, at, likafom andra belcfvade folk-

flag, allmännare bygga hus af mindre eldtångde
och mera varaktige ämnen 5 åntrå, fom nudåf-
til måftadels användes^

Samma nödvändighet blir for mera betydan-
de anfedd, når man rått betraktar, hvad hin-

!der i näringarne upkomma dåraf, at de fä ofta

anftällande reparationer och Nybyggnader vid

Trähus måfte förrättas om Vår och Sommar, di
vårt jordbruk fä mycket mera behotver de 1:1

;
håfl*
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händer, h vilka hos ofs dårtil anflagnc åro, fom
tiden år ganika kart, pl hviiken det kan (kotas:

at hela Ståders och byars Invånare blifva pa en
gang husville och utarmade af vädeldar, hvarpå

vi ofta hafve bedrof^xliga cxcmpclj och at det

mognare tråverket , fom nu Icgir til timmer, val

behofvcr fparas til åmncn for täckning, hviiken

är den drygafte delen i vår hushälls -byggnad och
har måfta pakånningen af Clinpatet. Ty tak-te-

gel, bräder, ja anda intil Kittcr eller Gimenter
och alt hvad hittils i värt land blifvit forfokt,Skif-

fer undantagen, lofes up af och tillika med fnon^

fom år det råtta åmnet, med hviiket forlok ma
anftållas, på alt hvad uptånkaskan at göra tak var-

aktige 5 då man torde fa finna, at utlåndlke jord-

arter, Terra Pouzzolana, Tarras och Gips icke

forma mera uträtta ån vanligt tegelmjol, hammar-
fmeds-flagg, Sindcr och flera jordarter at envifs

jårnhalt, fom hos ofs omnogt finnas, om någon
Tif defla flagen blandas i Kalkbruk, fom nyttjas el-

ler utftålles for fria lufccn och icke flåndigt hål-

les fuktig, famt at det icke (kulle behofvas mera ån

vanligt Kalkbruk til platta tak, cm vi hade få-

dan väderlek, fom forefaller, dar de brukas.

Imedlertid och ehuru en hvar, både af fig

fjelfoch genom gi(ne anledningar, lått finner nyt-

tan af annan, ån vanlig tråbyggnad, går det dock
få til i det, fom många andra hushållsmål, at man
både låttarc äftadkoramer och håldre vilut med et

litet capital ofta, ån med et llorrc mera fållan,

faft det förra (kulle fortära (ig fjelfoch det fcnarc

gifva en vifs och ilåndig ranta, Orfaken fom
verkar hos den fattigare , är lått begripen^ men
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år hös den förmögnare flerfaldig, ofta en alle-

lia, okunnighet elier brill af uträkning, men
fom de fenare gorä lit minfta delen i aila fam-

hålienj ty ligger i forevarande fuk magt tippa
^

at omkoltn.iderne vid Stenhusbyggnad i landet

göras lindrige, dels genom ämnens beredande

for godt pris, dels genom utvidgande af konllen^

at med fparfamhet och aiinan fordel viiina ånda-

inälet.

Når man hår och dar i Riket fer, huru illa

och dock koilfamt bygges af trå^ fjllar läggas

pä jorden eller årö belagde med mullbänkar |

n<änga hus byggas laga, fom kunde ftä påhvar-

annaiv^ til befparande af de koftfame taken och
Vinnande af rum, fom år en få angelägen ova*

ftåndighet vid éldsvådorj hobodar i mänga or-

ter göras fårOcildt, fall man kunde hafv*

ikuUar och affora ångorne utan at fkada hoct ^

ined mera: lä kan rrian foreftälla fig, huru al-

mogen (kulle tillhålla ftenbyggnad, om den vil-

le på faken, når murnings-konften tillika år få

rar, åt uti ét vifst Lån icke finnas flera mura-
re, ån en, fom vid et Bruk for defs färftiidte

bebof blifvit inofvad. Men jag går den fakeil

förbi, emedan man kan hoppas , at dåri blifver

bot, när ftenbyggnad kan göras lindrig, och vil

dårioic litet orda oili detta fenare, til milia lands-

måns upmuntran.

Ehuru mycket af barg och jordftenar, fom i lail-

dét fihnas, år dock fvårt, at få någon med fä

kal!ade lager eller rått flcapeiig til murhing. De
lofn ilenarne åro måftadelen genom kuilring i

floder afnotte och rundade, htatfore de niäftc

O mi
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antingen fprångas eller klyfvas, forn flcer dels ge-
nom bränning, hvarvid brukas at ftryka tjåra efter

den dircétion man utväljer, eller genom kilning

i et uthuggit Ipär, fom klädes med jårnlkenor,

hvilket fenare medel varit i forna tider mycket
i bruk neder ät landet , fom fes af Reveteraents

på Warbergs och Bohus Fåltningar, famt borde
äter uplifvas. Dock åro alle defTa fått at tä

tjenlig mur (len i allmänhet for koflfame.

Däremot borde man mera nyttja det forråd

af ften, fom faller i fkarbårg i- de flafta bårgs-

trakter. Dar ligga en del nedanfore helt kan-
tige, en del fitta fpruckne i bårget och kunde
utkilas, hvarvid man kunde bruka torr björk*

kil, hvilken fedan våtes, fåfom iMarmor brytesi

Flandern; at förtida, der tjälen arbetar jämt pa
deras loffande. Manne Hunncbarg icke räcker

fadan ftcn ät det omkring belågne fkogs-lofc

landet ?

I vara grufvor faller nu for tiden , (edm
fprångning bHfvit mera allmån, ganlka mycken
tjenlig murilen jämte malmerne. Af egen for-

farenhet vet jag, huru litet defs famlande kollar,

huru garna man blifver af med honom, och hvad
dårmed kan uträttas. I brili af ron kan icke

nekas, at den fom år omgitven med tlot-losfnorj

ju häftar ihop med kalkbruk, fall den år min-
dre tjenlig til kall-mur.

Pa fina flållen i vifla landsorter år god til-

gång på (kitrige bårg , hvarcll murllen med
tvånnc jåmfidige lager altid och med nog rin-

ga moda ilar at brytas, Åmbärg i Öllergotland,

Kin-
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Kinnakuile och flera bårg i Veftergotland, AU
varcn pä Öland, de fläfte bårgen i Rättviks och
Malungs Soknar i Dalarnc, en del af Nerike,måli:

hela Jemtland, och Hel fingborgs redden i Skä*
nc innehafva fådane bårg: bellaende dels af kalk*

(len, fom på fina ftållen^ fall orått , kallas tålg^

ften, och dels at fandfteri,

Utaf den fiflnåmdaairten eller fandlienen, foni

år låttail jämkad och beftåndigait mot luft, vat-

ten och eld, finnas ock iofa ftenar i viffa orter^

utan at man ånnu igenfunnit bårgen, h varifrån

de blifvit losrefne-, til åfventyrs äro de aldeles

forftorde» Daraf finnes myckenhet i Geftrike-

land, något på oarne i Roilagen, vid Målarens
ftrand mot Bockhols-udden , vid Hjelmaren ochj

om jag rätt minnes, i Bjornebprgs»Lån.

Vid Guftafsftroms Bruk i grånfen mellan Vef-
tneland och Dalarne träfFas den ock, men fä

hård, at den icke kan huggas, odh atden fpnc-
ker i elden* Formodeligcn ar den från Vellcr-

Dalarna, hvarcfl bårg af det flaget finnas, lika*

fom man träffar på långt håll lofa ilenar kom*
ne från Seriia fjållbårgen , fom be flå af idel härd
gyttring utaf fand och klappur*

Takftifver, fom kunde komriaa ofs til fa

mycken hjelp, hafve vi ondt efter. Den måfta
fkifver, lom därfore upvifes, år Alunhaltig och
underkaitad vittring i luften. Annan år åter hvar-
ken lått eller rått-klufven, utan faller fåfom bryii-

Ilenar hvaraf den beftår 1 Jemtland, hvareft

alla bårgs-lag falla tunnikifrigCj finnc$ den med
O 2 fåkcr*
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fåkerhetj men kan icke blifva handels- vara, la

långe detta vackra landet faknar duchfartjilom det

torde kunna få efter fit märkvärdiga vattudrag

och ofelbart fortjenar. I Bohus-Lån vid Kyf-
kils Gåftgifvare-gard, har jag fedt flifor lagde o-

värdigt på taken af et kofteligt åmnc, for defs

varaktighets fkul, och beror endaft pä ec litet

hÄndalag,nt kanta dem och hugga hol dåruppå^

I Lima Socken ochVefter-DaiarnCjfinnes en tunn-
fkifrig fandltea, hvaraf jag har åran at hårhos

fända prof, och hvilken har de båfta egenska-

per, utom det, at hol dåruppå icke kan huggas
ior defs hårdhet fkul , utan måftc drillas, på lätt

fom Stej]ilipare bruka^

Det ligger cljeften foredom i vågen mot den
fä kallade gra- ilen och andra naturliga {tenar^

beltacnde däri : aT man tror dem gifva fuktiga-

re och foljakteligen mera ohålfofame rum, ån

tegeirten, hvilket kommer dåraf, atmanfervat-
tu-ängornc condcnfera eller fåfla fig utanpå de
förra, når de åro kalla, hvaremot teglet fu-

ger dem inuti fig j men når man befinnar folgden,

fom år,at grälten tillåter en hallig afdunllning^

och tegel fordrar en längfammare, innan vånings-

rum få den varma til fig, fom allmänt fokes j la

lårer finnas, hvad om bägge ikäligcn bör dömas.
I Krut-hvalt och andra forråds-hus, bchofves be-

klådning inuti ai tegel, at likafom en fvamp fu-

ga vattu-ångorne til fig, hvilka cljcit famlade i

droppar, kunna falla ned och ikåmma godfet.

Til fyllnad i briflcn af naturlig ften, hvilken

likväl borde och kunde hos ofs mera nytt jas, blit-

tef
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Ver tegel det fåkrafte at tilgå, efter lera finnes

i de flåfta landsändvir, och fand, fom endafi til-

låttes for at förekomma (prickning under tork-

ning och bränning, kan, dår han icke år full-

komligt god, genom vafl^ning , (lundoni efter

foregången risfling , all c Ilades århällas. Inrätt-

ningar dårtil åro ock fa många pä vifla orter, at

man bor vånta den onikade folgden, om affig-

ten därmed gar långre, ån at på någon tid dra-

ga vinft af Varans forfåigning til Stockholm och

några Publique byggnader. Men vare därmed
huru det vil , få år Varan tung och drager icke

koftnaden af läng förfel til lands : hvarföre de

bebodde orter, fom ånnu icke fått anledning til

at idka tegel-flageri , fordra andra medel til at

bereda och nyttja detta åmnet : jag menar fmår-

re och många tegclflagerier. I Tyflcland (kal

folk gå omkring och flå tegel åt den fom behof-

ver, och dåraf hafve vi et litet efterdome i Als

Socken i Dalarne, hvaråft naturen dock gynnar
faken därmed, at leret, fom dår finnes nåftan

ofveralt, har inne nödig blanning af grof fand

och något klapper, fom tinder åkningen ut-

plockas. Den rånad eller fuktighet, fom thy med-
följer, år tilråckelig, emedan det mycket blot-

narundertrampning eller bultnmg. Denna jord-

art ar lik hyad i Bårgslags orterne kallss alf eller

ftenvcfa, hvaraf på andra ftållen göras bakugns-
årilar, fom icke fpricka , fad de ilraxt påeldas,

om man endafi: brukar den forfigtighcten, at ilro

iingot f^nd ofvanuppå. Jag har lagt in en åriHår-
af 1 Caiciner-ugn af 9 alnars långd på 4 alnars

I
bredd, qch funnit den baft af alt, fom varit at

O 5 til-
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tilga, och faleJes tviflar icke^ at ju mångaftådes

utom Als Socken fadan lerig pina-mo ar, tjen-

lig til tegelberedning. Hon täcker mäd bärg-

hållar, hvartore hon ock bår namn af bårg-icra,

år ganfka hård och kärt i fammanhanget j famt

fegnar torft under åkningen.

Allmogen i några Socknar inom Veftcrås och
Kopparbårgs-Låner, flår ock tegel utan lador och
ftora ugnar. At det fnarc faller fonder i fria luf.

ten må tilfkrlfvhS dels hvit-eller bjork-lerans na-

tur, dels for fin fandblanning , och dels for los

bränning» Sandens grof het och råtta mycken^
het gor dock det målta hår, fåfom formodcligen

i den forr befkrefne blrg-leran» Om hvit-lerans

riårmafteflågtinge Vefan eller gås-leran får tjenhg

blanning af fand , blir hon fullt god til Tegel

,

bvilket iag fluterdåraf, at hon hållit det protVet

med bokad flagg > men hyfer hon for mycken fin

fand, dä hon kallas mjålga i denna orten, vet

jag ingen rad, dock kunna forfok ofelbart utro-

najhvad Naturens HErre åmnat denna blanningen

til, fom vi fkatte for nog onyttig i var hushåll-

Om pa fina fl:ållen i Upland finnes fådan lera,

fom utan inblanning af kalkjord, fåfom den be-

kanta Upfala-leran år, bränner fig hvit-gul i el-

den, fä år underligt, at vi fakne Klinkcrt af e-

gen tilverkning. Härvid faller mig in at gifla
,

det bränning med Torf eller Stenkol, hvilke fill-

nämde läggas hvarftals med Teglet, torde gora
fafl:are flcn , fall: vi tilfkrifye i allmänhet den e-

genlkapen åi ler-arterne« Atminllone (lär det fafl:,

at rok ( Phlogillon) indritvcn i et bråndt Tegel

,
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gor det beftåndigarc for rota ; ty fä fkal det gra

Hollenfka Takteglet vara tilredt, och vara kol-

milor torde i famma affigt kunna nyttjas. Man
vet 3 hvad Tobakspipor dår vinna.

I
Ac gjuta upp flaggen, fom faller vid Tackjärns

brukningen, i form af murften, börjar nu äter,

faft något trögt, at komma i gäng, fedan enMas-
måftarc vid Söderfors Ankarbruk, Grönberg, gjort

allmänheten och Masugns-ägaren den tjenften, at

forfoka honom tilpipften, hvartil han ock nu nyt-

tjas med ftorfta fordel. Så länge man icke vifste an-

nan nytta at göra af flagg-tegel, ån at dåraf mura
bcftändiga fkorllenar och grundmurar famt flam-

ugnar vid Bärgverken, få blef flopningcn däraf

mycket forfummadj men nu kan man hoppas, at

fedan behofven til Hyttor, Roftpropar och plåt-

ugnar gjort den mera allmän, mafte ock vårhus
byggnad därmed blifva påtänkt. Vi hafve redan

i denna Bärgslag både källare och fähus dårat

byggde: och faft icke all flagg år tjenlig därtil,

emedan en del, fåfom for nhycket glafig, hller

fonder under afkylningcn, fom år fvår at beqvämt

I
anftålla få år dock til förmoda, både at manal-

I mänt beflitar fig om fådane lättningar, hvarige-

nom den ftarkare kan vinnas, hvilket torde be-

f ro på et leraktigt grundämne i fjelfva malmer-
ne, fåfom ock, at de orter hvareft fädan tjen-

lig fl^gg ftåndigt faller, fåfom Norbärgs Bärgs-

I

lag och til äfventyrs mänga flera, beflita flg

\

om , at upftopa til eget och andras bchof, fä

i

mycket någonfin mojeligt än Så ohyggeliga

I

och befvärliga, fom fl igg- varpen nu åro , fåvac-
! kra och beiländiga murar mäfte framtiden af

O 4 dec
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det årnnet hafva at vånta» Bargs-handteringen,

dår den år inkommen, kan icke lemna mänga
ikogs-trakter ar fla och mogna til byggnings-
virke» Bevifligt torde ock vara, at utom dec
nodvåndigalle mogna virket til Skeps-Fållnings-

och annan llor-byggnad, kan fl^og hos ols på ec

yifst afiiand fran kullerne, fem icke bh'r ftort,

aldrig med ftorre vinning t6r det allmänna an-

våndas, ån tii kolning for Bargs-handteringen,

Eljeft kan det vara nåflan lika mycket, hvad

ften-åmne fom brukas i vanlig hushålls- byggnad,

pm man endaft har omnig och lått tiigang pä
Kalk. Torrkadtoch obråndt Tegel dugeri mur,
når det blifvit val rappadt» Vårt balt brände rö-

da Tegel, dä det icke år mörkbrunt och lä

forglafat, at det fkcrtvar fjg i brottet och flår

eld fom iiinta, får icke mera ån det förra kom-
ina nåra til marken > ty det, fom fagt år, fuger

vatten til fjg, hvarigenom det flår rappningen

af fig och faller om lider fonder. Bagge fordra

lika god takhållning. I min afligt, fom år,at

låtta ftenhus byggnad , fordras vålbråndt Tegol,
måfl; for at kunna gora uplagor dåraf, bad.: for

enfkildte hushållare och hela Ståder, fom hora

förvandlas iden fmåningom och innan det fkcr til

afka genom vådeldar, då man kommer i den be-,

kanta förlägenheten at garna vilja hafva dem at

flen bygdc, men måfte låta et utarmadt och hus-

villt folk gripa åter til trå, fåfom låttaft och
fnarall til hus nyttjadt.

Man har fedt Fådnings - murar med mö-
da kunnat raferas , fom yarit klådde med tunn^

gra-
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grå- (lens flifor, och inuti kLadde raed Klapper

pch rånn-kalk. Detfynes, fomReligions-niten

i Påfvedomet a t bygga Kyrkor, updref for nå-

gon tid, om icke den prydeliga , dock den nyt-

tiga byggnings-konften. Skogarnes omnoghjct

hos ofs 1 den tiden;, lårer ibland annat hafva -i-

Hadkommit låtthec at få kalk : ty den fpardes

icke, och i murbruk gick aldrig in ler, fom en-

dall och allenaii duger i eld (låder. Nu är tilftån-

der med fkogame annat, och man räknar å de
flåflia Hållen, därKalkdcn faller, alt for mycket

pä brånflet eller veden, i fynnerhet i Bårgs-or*

jit rne, hvilka dock for JårnfmåUningens fkul 6f-

ver alt, Smålånd undantagit, fokt up och fun-

nit flera utvägar til Kalklten, fom där kallas limj

dcirfore har jag långe tänkt på at nyttja våra mas-
ugnar i fina tider til Kalkbränning, och til brän-
flc fådan torf, fom kan utan (kada ämnas til annat

ån matjord for växter j men forfoken hafva ännu
icke kunnat verkftällass utan har jag imedler-

tid fokt at til famma ändamål använda den ftar-

ka hettan, fom en masugn vid drefvet innehar

och utan trukt eljeft förgå flvuUe , hviiket Ikedt

med god framgång.

Den Limften, fom rar ofrig vid brukets af-

ftadnande , Hutes med litet flybbe eller Kolfork
hvarftal$ up : när drefvet gått litet under up-
läitnings- målet, och när Kalkften fyntes for for-

man, {logos båljorne igen, hvarefter man lät Ite-

nen ligga at fullbrännas. Drefvet gick fortare

och bättre ån vanligen. Ugnen blef väl ren, och
' om någon Kalkften fäft fig neder mot ilället i

flaggen 3 få har den federmera uploll: lig i luften.

O f
^ |n-



20 8 \y6i. Jul. Aug. Scpt.

Ingen må frukta, at den fmalter, for det at bål-

jorne ånnu gå, ty Kalk gor det icke utan blan-

ning af andra jord-arter , lofa eller fordenade»

Hade jag haft mera Limften tilhands, hade

jag fatt uppa, at utröna hogfta verkan; men jag

måfte denna gang lata mig noja med vid pafs

30 tunnor Kalk efter fläckiiingcn och kan dock
icke undgå, at gora detta foriok, få ofuUkom-
nadt fom det år, allmänt, pa det tiden icke må
lorfummas af andra fom behaga nyttja anlednin-

gen: hål fl fom troligt år, at utan pipans fka-

da hela ugnen kan fyllas, och at det lönar fig

til at underhjeVpa hettan med kql-fork och åf-

vcn rena Kol , i fall de behofvas.

Våra masugnars fkapnad kommer nårmaft in

til den, fom Ängelfka Kaikugnarne aga, och kun-
na formodeligcn ocklå nyttjas, då man har en

koftfam byggnad vunnen j hvarfore jag tror mig
kunna palta, at i de Bårgslags-orter , dår Lim- ij

Itcn faller Jårnhaliig eller Imirtnd af hvit Järn-

malm, fåfom Klackbårgs och Hedtjårna Limet i

Norbärgs Bårgslag, h vilket brännes fvartbrunt

och icke låter Oacka lig, blifver dock mödan
betalt, om man til Kalkbränning Ikullc (lafFa

fig tjenligare art från andra Hällen.

Man år ock icke befvärad af uplagor utaf

denna Varan 5 ty den förbättrar fig, om den vid

fläckningen far med vatten rinna i gropar uri jor-

den och där ligga Snyggt täckt: dä de< blifver få

kallad fyr-kalk, om hvars kraft och beredande
Kongl. Academicns Handlingar på fit Itäile for-

mala.

RÖN
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RÖN
M flbpa Hus af fonderjiott jlagg och mur-^

bruk ,

Upgifvit, fåfom tillåggning i nåftforegåen-

de åmne,

Af

ANTON von SWAB.

Vid genomlåfandet af foregående vackra

Handling, om tilgång på åmnen for Sten-

hus- byggnad, foranlåtes jag få mycket mer
at deltaga i Herr Cronstedts berömliga nic

for Ikogarnes befparing, fom jag for ej långe fe-

dan i Fahiun mail befigtiga den forodelfe, fom
tvånne tåtr på hvarannan följande vådeldar dar for-

orfakat, hvarigenom denne Hora och tolkrika ort,

til ftorftaoch den fornåmfta delen, QlUeden Som-
mar blifvic i afka lagd»

Då vid den förrättning, fom til Bårgs-hand^
teringens bibehållande i defs vanliga drift eftej

cn fädan olycka, var forordnad, ibland annat

Stadens åter-upbyggande kom under ofverlågg-

ning, fant man, at om fådant finge fke af trå,

fom tiliorene, fkulle cj allenafl: timmer, hvilkec

dar förut år nog dyrt, ån högre upftegras, utan
ock både Dale-och Båigs-Frålfe (kogarne, hvilke

fenare for Bårgsbrukets bchof altid varit fredade,

medtagas på den faran, at om en dylik vådelig

håndeifc ånnu timade, blefve förlägenheten deftq

ftorre och nåftan obotelig.
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I en fådan omftåndigbet, och då man kunde
gora fig forhoppning om alt mojeligc underdod
til denna for det aUmånna angelägna och indrag-

tiga ortens återuphjelpande, var ej annan utvåg
ofrig, ån at foreflä och tilltyrka Stenhus-bygg-
nad, opj hvuTS nytta och nödvändighet til Invä-

narena tjenlige foreftållningar gjordes, jämte pro-

vifioneile anllalter til kalks, leras och fands up-
fokande, fanit kalk-och Tegelbrånneriers utvid-

gande och inrättande pä nära tiihands bclågne

och beqvämlige ftållen: hvilka anftalter haft den
goda verkan , at man tramdeles kan lofva lig til-

råckclig tilgäng ä delTe byggnings-åmnen for bil-

ligt pris, fä framt i ofrigt orten har den lyckan,

ataf det allmänna blifva fä kraftigt under armarnc

tagen, fom den tarfvar, at tormä bygga Stenhus»

Menfom, ehuru underdod ock kunde anfläs,

och ehuru lindrigt defie niaterialier komme attil-

verkas, det är til befarande, at byggnad af ften

ändock torde falla kolifamare, än at en flor del

at Stadfcns Invånare, fäfom fattige Bärgsarbe-

tare och mindre formognc Borgare, mågta gä in

därpä, hälll fom murare-ioncn hos ofs faller mvc-
ket dryg och koftbarj akfa kom jag at befinna

mig pä et byggnings-fätt , at i ftäilc for Tegel,

betjciia hg af fonderilotc ilagg, hvilkct vid Hart-

ztfke Bärgvcrken år brukeligt, och til Fahlu-or-

ten tyktes kunna lämpas.

Härmed gjordes genafl , under päfläende for-

rättning , ct litet for I ok , fom lyntes arta lig väl

och efter onQian, hvarfoie jng icke längre velat

dröja at gora det bekant, pä det faken vidare til

allmännytta mä kunna uparbetas^ Men
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' Men fom detta forfok anftåldes med nagoa
ändring och fkiljaktighet emot hvad jag på
Hartz ledtj fä iårer vara nödigt, at ioril belkrif-

va det Hartzifka fåttec , hvaraf anledningen dår*

til år t^gen.

Sedan man grafvit fig neder pä fail grund,
eller den famma/om det behofves, med rofl-

verke forfåkrat, Tamt dårä upfort fotmur af åen
ofver jordbrynet tor alla våggarne, pa fått, fom
for flenhus vanligen iker, läggas pä murningen
fyllar, uti hvilka ilolpar l@drätt åro inhuggne
i alla horn, famt å båda fidor, hvar dörrar och
fenlter tilåmnas: de iiftnåmde llolpame komma i

det afftånd iJrrån hvarannan , at dorr-och feniler-

foder däremellan kunna faftfpikas: fä val fylkr,fotii

ftolpar, måfte långs efter midt uti hafva en pa-
rallelipipedilk inhuggning, til vid pafs 3 tums
djup a de fidor, fom komma in åt muren, pä

^det bruket må kunna falla in dåruti och binda
'*Gg famman med tråverket.

I
Stölparne riktas oCh fåftas lodrått, medelf^

bräder, fom horizontalt ä båda fidor päfpikas,

fä at rummet imellan bråderne kommer at utgö-

ra våggarnes tjocklek. Man bekläder til en bör-

jan ftolparnexej högre med bräder, ån til 2 eller

3 bråde-bj-edder itrån fyilenup: de måfte lå tåtö

palla til hvarannan, at murbruket kanf innehållas^

få at det ej rinner ut imellan fogningarne.

i
Vidare tilreder man murbiuk af kalk och

nand pä vanligt fått: fedan det är färdigt, blan-

das och inrores dåruti flagg af Silfverfmåltnin-

§arn0
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garne, til ftorlek fom Äpplen , Valnötter och
HafTelnotter lönderbokad, til defs blanningen

blir fom en tjock välling , hvilken gjutes imel-

lan bråderne, famt 'packas och flitigt arbetas,

få at den faller vål tått och inuti alla vinklar

famt forr ommälde inhuggningar pä fylhr och
Jtolparnc»

Når rummet imellan de forfta bråde-hvarfvcn

fåledes år fyidt, fortfares efterhand pä famma
fått med häftande af flere bräder pä (lolparnes

bagge fidor, famt infyllning af murbruk och
flagg , til defs våggarne fä deras tilborliga hogd,

dä de lodrätt flående Itälparne ofverft innefattas

i et bjelke-lag, hvilket otverfl binder alla våg-

garne , och därjämte tjenar at darä ilodja tak-

refningen^ men for täthetens fliul mäfle ligga

i bruk väl nedfånkt.

Efter några dagar ^ då murbruket och flag-

gen fatt den Ilagda, at våggarne kunna bårafig,

bärttagas alla brldcrne^ och fedan den mälTa

våtflian uttorkat, rappas hufct utanpå, och blir

fedan, ju äldre defto faftare.

Detta byggnings-lått , fom i anleendc til res*

ningen af tråverke, ej Ikiljer ifrån vanlige kors-

verks hus uti annat, ån at alla llolparne dåruti

ftå lodrätt, har ock med korsverks-hus gemen-
famma ölägenheter, 1 det at murbruket aldrig kaa
binda fig få tått famman med trä , at ju gcnora
torkningen otåthcter yppa fig, fom fororfaka drag
och kalla rum. Defsutan, och ehuru härigenom
vinnes en anfenlig befparing i timmer emot trä-

hus , få är dock upgången dåra långt ftorre^ än
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til ftenbusj hvilke iiftnåmde foljakteligen åro

mindre undcrkaltade hra for eldsvåda.

Til undgående af deffe ölägenheter, och pS

den grund, at murbruk med tiden alt mer och
mer binder fig, och åndteligen får en hårdhet

fom ilen, hvaraf man fer prof i gamla Kyrko-
mlirar, fom med rånnkalk och fmåften inuti

blifvit fyllde ; brukades intet resverke i det for-

fok, fom til detta byggnings- fått vid lloraKop-
parbårgs gruKa gjordes.

Jag låt dar ftöpa en Vaktkammare i fyrkant,

af vid pafs f alnars långd pä hvardera våggen och

5 alnars högd.

I grunden lades Tyllar, utan någon under-

ttiitr, emedan den Vitriolifka Grufve-jorden gor,

at trå långe häller fig och emotftår forruttneifc,

Bråderne fåflades ned pä fyllarne 3:ne bred-

der ofver hvarannan at begynna med, och para-

lelt i 2:ne rader til 7 tums affländ ifrån hvaran-

nan for våggardes tjocklek, och det lofligen med
fpikar vid ftolpar, fom ftåldes utanfore, allenafl

for at flodja bråderne men ej at innefattas med
||i
muren på Hartzifka vifct.

j;
Vidare tillagades murbruk af vid pafs 2 de-

iilar oflåckt kalk och i del flrid fand, utan nä'

gon inblanning af lera, fom icke gagnar i mu-
rar, hvilke fkola flå emot luftens omikiftcn: hår-

at lät jag gora en bådd til et godt qvarters tjock-

lek ofver fyllarne, och dåruppä fata, famt med
iärnfpettvål inarbeta fönderflagen flagg, at flor-

lek , fom förut år fagt. Med påfatningen af flagg

fortfors, til defs vid defs inarbetande, bruket
marktes.
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marktes med moda vilja upfliga imellan flagg-

flyckerne: ofvanpå flaggen ifyides då åter mur-
bruk, famt dåruppå ny flagg, hvilkeii famnlale'

des med jårnfpett arbetades , fä ac bruk och fl gg
val och jåmt.blefvo med hvarannan blandade,

hvilket år en hufvudfakelig omftändighet , fä

framt våggarne ikola få tilboriig ilyrka och
täthet.

Flera brådehvarf påfpikades , alt efter fom
man kom mera i hogden med väggarne, unhvii-

ka dorr och fenfter - foder , fom i beredfl^ap vo-

ro förfärdigade^ a fina behörige flålleh inpaflaaes,

och med fpikar imellan bräderne fållades, hvar-

vid iakttogs, at murbruk, utan flagg -inblan-

ning, for tätheten Ikul lades nårmaft defle foder,

fom under däruti val nedfånktes, och ä fldorne

famt ofver, genom packningen med fpetten, m-
häftades, altfom fl:6pningen avancerade upat.

Således fortfors med bråders tilokande och
murbruks famt flaggs infyllande hvarftals, och
arbetande om hvarannan, til dcfs man hunnit til

den äflundade hogden, då alla tyra våggarne 6f-

verfl: inTattades i en fyrkantig bindning af fira-

manhuggne flockar, hvilka lades i bara murbruk^

få val at gifva våggarne mera ityrka och täthet,

fom at tjena til fot och underbädd for taklaget,

hvilket federmera dåruppå blcf inhuggit och up-

Detta forfok kom ej at börjas , forrån emot
förrättningens flut, få at jag ej handt atbida ut-

fluget däraf > men fcdan min afrela och på i f:tc

dygnet efter ftopningen åro bräder och flolpavnc

utan och innan bärttagnCj då väggarne val bu-
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Ht fig och varit jåmne, fom pä et rappadt ftenhus,iå

ac ingen flagg varit fynlig. Efter underråttelfer^

fom jag federmera hårom ifrån orten fatt, fkola

I
dc federmera, alt eher fom murbruket hunnit ut-

torka, anfenligen och få mycket hafva hårdnat^

at nu mera ej Ikal vara någon fara for deras infal-

lande genom någon ftot eller annan åkommaj foni

cj år deflo våldfamare.

Jag vil åniiu hårom hafva den åran at tillägga

oljande anmärkningar

:

l:o. Af hvad i det foregående om ingjutningar

af rånnkalkmed fmå-fteh i gamla murar är änfordt,

kan flutas, at murbruk med tiden alt mer och mer
binder fig och hårdnar: om detta ftår faft, bor

man icke tvifla om beftåndighcten af flagg-hus ^

fom ju åldrCj målte blifva defl:o fafl:arc och be*
ftåndigare.

Jag tror likväl härvid vara nödigt at i aktta-

ga, at fedan fl:6pningeaår börjad, bor därmed la

ikyndefamt fortfaras, fom fbe kan. En eller tvä

dagars uppehåll kari ej gora mgöt til fakenj rneii

dröjer man långre, få fynes vara fara, at mur-
bruket i den förut gjorde flopningen, fom blifvic

half-tort, genom arbetningen med fpetten ifden

påtoljandfi kan Icomma at rubbas och mjöla fig,

famt fåledes förlora fin bindande kraft och ftyrka^

Dårfore dä rågnvåder trenne dagar gjorde uppe-
håll i mitt forfok , låt jag, at fä en båttre före-

ning, gjuta vatten pä den förra fljopningen, och
dårpä bära murbruk, hvars blanning med flag-

gen flcedde forfta varfvet varfamare, ån eljefl.

Skulle äter med byggnaden ej mera häfta, anat
én del af våggarne finge en eller annan veckas

P torka
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torka och ftadga , fedan bråderne blifvit bårttag-

ne, fer jag ingen fara vid, at flytta farorna brä-

der ån högre, och fålcdes med makelighet fort-

fåtta (löpningen, hålft om den fker med nyfs an-

förde forfigtighec. DelTe hus fordra nödvändigt

utanpå en god rappning, at våta, troft och Sol»

lken,fom dä de (kiftevis fä verka, åro kraftige

at lofa härda flenar, ej mä fa angripa fjelfva mur-
verket. Jag vct,at tor ofrigt til murbruks be-

redande, och i fynnerhet til goda rappningar, for*

dras vetenfkap och årfarenhet uti kalkens blannm^
och arbetande med fand och vatten, hvilket på
kalkens olika belkaflPenhet mycket ankommer^
men made därhos tilftä, at jag icke åger den kun-

fkapen, utanonfkade, at någon, fom rått tor-

iHr fig därpå, ville meddela allmänheten under-

råttelfe i en få angelägen fak, hvarigenom åfven

detta byggnings-fätt ganfka mycket Ikulle vinna,

Imedlertid vil jag hår allenaft med et ord näm-
na, hvad mig at en årfaren Manår berättat om
kånneteknet af et godt bruk, nämligen: at dår-

uti efter beredningen, fä väl då det år vätt, fom
tort, bor fynas bara fand, men ingen kalk , hvil-

ken fenare genom arbetningcn fä mäfte vara in-

mängd och blandad, at den binder, men ej åf

fynlig. Det bor ock icke fortigas, at til mitt

forfok kom af vanvaro vatten at brukas, fom var

något Vitriolilkt, hvilket ej fkadat , i anfeendc

til fkyndefam härdnlngj ty bråderne hade långt

forr, än pä elfte dygnet kunnat bärttagas , om
man det vågat; men huru varaktigt detta bruk
framdeles vil blifva, fkal tiden utvila. Jag fruk-

tar, at Vitriol-fyran , fom ger kalken art af Gips,

torde äfvcn til någon del gora den obelUndig i

fria luften, fom Gipfen är. 2:0,
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2:0 SS vida det vid flora Kopparbårgct gjor-

de förfoket lyckas, hvarom man har all anled-

ning atgora ilg hoppj har det mänga fordelar

fram for det på Hartz brukelige byggnings-låt-

tecafflägg: man fparar ej allenaft träverke, u-

tan ock mycken kalk och fand, hvilke dåruti ut-

göra drygade pofterne 5 fimt använder däremot
defto mera flagg, fom til intet eljeft är nyttig:

hufen blifva tätare^ värme, friare for drag och
mindre underkaftade tara for eldsvåda ; man kan
låledes ftopa våggarne lå tjocka, fom behagas j

hvilket pä Hartzilke vifet ej garna låter gora fig

til mera tjocklek , än ftolparne hafva, och torde

man kunna väga pä flagg-hus af tvånne Våningar^
allenaft de nedre murarne göras nog ftadige, och
fä tilräckelig tid at torka och hårdna, innan man

I

börjar med de ofra*

5 ro Detta byggnings - fått tycket i fynnei'*

het pafla fig väl for ftora Kopparbårget, Sahk
och Bårgslagame, hvar ymnigt flagger fin-

nas , fom annars ligga til hinders och bärttagä

utrymmer vid Hyttorne, mea fäledes kunna go-*

ras nyttige. Ehuru fafring i ftora Kopparbårgs
flaggvarp långe varit gängfej år dock ånnu myc-
ket gods dåruti, fom medeift vändning i ytan
och nedgrafvande pä vifTa ftållen i varpen ej

ftätt at finnas; men igenom affatning ifrån grun-
den kan upfokas» Det fattige folket kan fåle-

des genom fäfring fä en liten fortjenft och bygg-
nings-hjelp, under det de fata flagg til deras c-

gna eller andras hus. Murare-lonen befpares

;

at ftopa hus på detta fått, år ej konftigare, ån

at en hvar kan komma til väga därmed^ allenaft:

P z man
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man til formen har bräder och ftolpar, hvilka

at Bårgslagprne for allmän bekoftnad , och af

Bruks- PatroneiTie vid järnverken kunde anfkaffas

och tilhanda hallas , och inrättade til en vifs

hogd, itorlck och indelning for Bårgs-och Bruks-
arbetare, fedan flåndigt tjena for fädane bygg-
nader.

4:0 H vad angår? fjelfva flaggen, fa åro val

Silfver-flagger och de efter Sulubruket vid Kop-
par fmaltningarne de tjenligafte> i ty, ar de åro

tade och tillika pipige, fa at mur-bruket vål

kan haka dåruti : men få år ej tvifvel, atjuåf-
ven Masugns-flagg, ehuru den i gemen faller

glattare lamt mera glafig, och jämväl Ham-
mar-flagger, oaktadt deras ftorhetoch tyngd, må-
fte gora famma gagn, hälft den liftnåmde til-

lika har den egenlkapen at rofta, hvarigenom
den gor en ftarkare bindning. Det år faft me-
ra troligt, at Tegelftens -broekor, ja bara fmä
kalleriten , hvar tilgang dårä , jåmte Kalk fin-

nes, pa lika lått fom flagg, i hus - flopningar

bora kunna användas. Dock hvad den iorenåmdc
Hammurfmeds- flaggen beträffar, fom gemenligen
håller 60 proCent järn och dårofver, famt med
trden torde komma pä annat fått och fom järn-

malm at til godo goras^ fa (kulle det fynas omt,

at oda den famma på iådant vis, la framt den
icke til fämre bruk , fäfom våg-lagningar och
damfyllnmg, blefve fpild.

f:oTilgodt och varaktigt murbruk horcr grof
och ftrid fand, fom är fri från mull: den finnes

ej alleftädcs, utan mafte ofta langvaga hämtas.

At fylla denne brilt, viljag gifva et f6rflag,fom
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jag val ånnu icke forfoktj men tycker mig ån-

dock kunna fvåra fore. Hvar flaggvarp finnas, dar

åro ock gemenligen vatten -fall, ac däriui kunna
bygga fbmpverk med ringa koHnad. Mange-
Hädes finnas fädape verk vid Masugnar redan

inrättade for rmå-jarnets bringande uttir Hytce-
flaggen. Under et fädant ftamp-verk kan flag-

gen torrbokas : därefter kaftas geaom en lagom
fin harp, famt fedan i en vatten-falla, under ror-

ning med enfpade låtteligen flammas ren ifrån det

fina mjölet, fom vid ilampningen ej kan ujndvi-

kas. En fädan harpad och flammad flagg fyne*..

' kunna gora famma gagn 1 murbruk, fonr) båfira

fand, och bor ej falla dyr, fedan man en gSng
gjort inrättningen därtil > dock lårer detta böra

inikrånkas til Masugns-Silfver- och Sulu-flagger,

fom i glasaktighct komma nårmafi: qvarts eller

fiinta. Hammar-och Roflbruks- flagger torde ,

fäfom mera metallifke , fordra något undantag j

dock ankommer detta på forfok. Oet kundeock
hånda, at defl^e (iihiåmdes jårnhalt, fom å\{'^o-

nerar dem til roflning, torde gora dem merabin-
dande och varaktigare i blanning med kalken,

ån den bäfta fand,

(S:o Herr Cronstedts fått, at efter dref-

vet i Masugnar nyttja hettan til Kalkbränning,
befordrar \ fynnerhet flagghus-byggnaden i Jårn-
bårgslagerne och vid Bruk, fom hafva blälhin-

gar, emedan man dar gemenligen for flufs åt-

ven gjordt fig utvåg til Lim-ellcr Kalkflcn,
fom låledcs med ringa kofln.^.d, och utan at oda

! (kog, brånnes. Om rönet fa vida kan uparbetas,

at Masugnar, fedan blåsningarnc åro flutne, kun-
P 5 na
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na hällas i jåmn gång for denna tilverkning, me-
del ft Kalk- (tens upfåttande lågervis med kol-

ftybbe, ris, fpanor
,

qvidar, torf famt annat

dylikt, och defs uttagande nedan , iå fort

den ljunker och blir fullbränd, på lått foin ide
Ängelfka Kalkugnarne med ftcnkol fker, hviU

ket i Kongl. Vetenlkaps Academiens Handlingar

JX Volume pag. p<S kårteligen fiimes befkrif-

vit, famt vid Malmö och Landscrona i Skanc
åfven brukas; lä 1-år man framdeles, fåfom en

i"olgd håraf , lotva fig defto ymnigare lilgang på
detta byggnings-åmne for lindrigt pris. Ja, man
har håraf anledning til omtanka , huru på de

ftällen, hvar kalk lätt kan hafvas, (åfom i Sala

och Garpenbårg, jåmvål ock vid ftora Koppar-
bårget, värmen i Silfver-och Koppar-fmåltug-
narne efter drefven, åfven til detta åndamål

måtte kunna användas ; ty ehuru famma hetta

icke år at törlikna emot den i Masugns-pipor,
torde den dock göra tilfyllcft fSren liten brän-

ning hvarje gång, om man ville hafva den mö-
dan, at nedan loflingen tilmura, och ofvan ge-

nom Tegel-ftenars upftaplande hoja broilen pl

de lågre ugnarne: flå kalklVen. fmå fom åpplen

,

och tilråckeligen ftratificera den med forenämde
ooma brånfle , fom gemenligen vid fmålt-hyttor-

ne år jit tilgå, och til foga eller ingen nytta el-

jeft brukas. Jag medger garna, at denna ytter-

ligare tillämpning af Herr Cronstedts Ron, i

fall den lyckas, icke hvarje gång lofvar någon
mycket betydande kalk-tilverkning ^ men (äkan
detta fke dcfto oftare och altid tjcna til hus-

behof

For
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For ofrigc, om -hus byggnad at flagg (kulle

anfes for et ringa åmne; om jag det i;imm'4 o-

fuUkomligen aihandlat, och forhaftat med dcfs

kungörande, innan det nog blifvit upatbetat och
forfokt i värt climat, torde dock alt fadanr for-

tjena tilgift, i anfeende til upfåtet och ofi»lHn«

digheten. Rikets fkogar aftaga lå märkeligrn ,

jämväl i Bårgslagen och vid Bruken, hvilkasbe-

ftänd dårå egentcligen beror, at en hvar redelig

medborgare, hålft de fom hafva at gora med
Bårgverken, åro (kyldige, at efter yttcrila formä-

ga loka i tid rada bot for en allmänt hotande fkogS'

brift : och fom juil nu til den atbrånde Fahlu
Stads åter upbyggande, om det ikal fke af ttä,

behofves mera timmer, ån Hora Kopparbårgs-
fkogar, utan alttor kånbar faknad, kunna utgö-

ra 5 ia har jag trodt mig med å fidofättande af

all bctånkelighet, borafkynda med denna upgift,

i förmodan, at den något torde ;kjLinna gagna min
fodelfe-ort i defs nårv^^rande vädeliga belägenhet.

BESKRIFNING
Pä en

TRÖSK-MACHINE,
Som i Vcfter-Norrland på en tid börjat nåftan

allmänt brukas 5

Inlånd,

Af
PEHR SCHISSLER.

Under mina refor i Vefter Norrlands Hofdin-
gedome, har jag ibland annat nyttigt i bus-

P 4 häll^



111 lyél. Jul. Aug. Sept.

hållningen, fedt en Trofk-Machine, fom meren-
dels ofver alt brukas i Medelpad och Ånger-
manland. Defle orters Invånare, fä af Allmoge
fom Ständs-perfoner, intygade, at en karl kan,

mcdclft denna Machine, dragen af en haft, på
en Loge af alnars längd, be?]våmligen ut-

trofka I o Tunnor Spanmal om dagen, i Septem-
bris och O6lobris månader. Och fom jag åf-

ven fjelf
, pä mina gärdar i Jerlso Socken i Hel-

fingland, profvat detta Trofknings-låttets for-

delaktighet, medelft den Machine jag forler

den Vinter mig forfkaffadej kan jag ej underlå-

ta, at til mina Landsmåns tjcnfb gora det all-

männare bekant, hvarfore jag hårhos, Tab, IV^
fig. i, bifogar en Ritning på fjelfva Trofk-vag-
nen.

Vagnens långd, aa^ år vid pafs ^ alnar^Hjur

len/, åro i8 til antalet, af hvilka lo fitta på
jårn-axlar c, fom åro tåftade uti trå-bcmar b af
Iqvarters tjocklek. Men de fyra Hjulen vidhvar-

dera andan af vagnen, åro trådde alla i bredd pa

en jårn-ftang utan trå, IS n&ra til hvarandra, ac

deras bufTar ga tilfammans. Bomarnes långd el-

ler Machinens bredd år olika, fäfom figureri

iitvifar: den längfte midtpl år (S| qvartcr: dc
kärtaflc vid äjidarne, allenaft ^ qvarter. Bo-
marnc med Hjulen hånga tilfammans genomjårn-
hankarne//, d^d^ fom in vid bomarne hafva leder,

at Machincn ma ga ledig och ej banda, ac, ae^

åro jårn-lcånger , pa hvilkas ytterlta andar åro

hol, kvarvid hallen fpånncs. Hjulen, hvp.raf ec

vifes i profil, Fig. 2, åro alla gutne af Tack-jarn
och lika Itpra

,
nämligen vid pafs ~ alnar i Dia-

me-
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inctcr, Yttra ringen är zai^ tum bred och i

tum tjock.

Logen anlågges antingen iångs efter en lång

Lada midt igenom j eller utanfore Ladanjångs efter

ock tått vid Ladu-våggen, fåfom et långt och
fmalt ftjul; eller ock midt imellan tvånne Has-
fjor, fådana fom de vanliga Finn-HåfTjor. Det
filtnåmnda iåttet brukas måft i de nämnde Land- *

ftaper , då låden genaft vid Ikorden fåttes pa

Håfrjornc, och fedan, dä väderleken och tiden

medgifva, nedkaftas på Logen at trofkas. Ju
längre Logen år, defto fortare går det med troft:-

ningen. Logens bredd behofver foga vara cf-

yer 4 eller f alnar: och då körer man framåt på
den ena fidan af Logen, men tilbaka pä den
andra. Oqi Hjulen åro af godt Tack-jårn ogh
axlarne af utvaldt ftäng-jårn, kan vagnen vara

i flera mans-åldrar,

Hvar och en kan fjelf latteligen f6rcflåll4

lig, huru trofkningen med denna Machine ftal

forråttas. Defs nytt^ år anfenlig. En karl el-

ler half-vuxen drång, fom endaft håller i tomar-
ne och vånder häften vid åndarne af Logen, famt
imellan hvar gång han framkorer vagnen, något
omrorer eller vänder fädes-laget, kan uträtta (ä

mycket på en dag, fom han pä vanliga iåttet

knappaft IkuUe medhinna på i© dygn, " Ty nian

vet, at en karl kan med flaga pj uttrofka mer
ån en Tunna om dagen, få framt ej mycken låd

fkal qvarlemnas i Halmen, Defsutom år trofk-

mng med flaga et ganfka tt^ngf och trottfanit ar*

bete, hvaremot häft och karl kunna väl uthär-

da hela dage» med denna Trolkning. Vil man
fåtta z eller 3

perfoner til troftningeo , fom hjci-
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pas åt at nedkafta, utbreda och vånda fåden

,

famtj fedan den år uttrofkad , fkaka och barttaga

halmen, dä går det fa mycket fortare, hålftcra

man ock fpänner tvånrie häftar for vagnen. Säl-

lan behofves, fedan vagnen gatt några hvarf of-

vcr fådes laget, at med flaga fom haftigaft 6f-

verfara det» Somlige plåga ock tina fjelfva få-

des droffen med vagnen, utan flagor, hvilket val

låter fig gora»

Huru det bor forekommas, at ej häften flåp-

per någon orenlighet i fåden, behofver jag ej be-

fkrifva.

Altfå kunna, igenom denna beprofvade Tr6(k-

Machine, mångfaldiga dags-verken befparas, hvar-

jåmte äfven Landtmannen vinner uti tiden, i det

at hans fåd kan på 2 ä 3 veckor uttrofkas. Han
vinner ock uti fpannemålens myckenhet och god-
het 3 ty det år bekant, at under den långa tiden,

fom fäden hårtils plågat ligga otrofkad i Lador-
na, gora Rottor dagcligen ftor fkadaj famt at

fpannemäl, fom långe legat i lialmcn, gifver fvar-

tare mjöl, och år mindre qvick at gro och maka,
ån den, fom llrax efter inbärgningen blifvit ut:

trofkad.

Jerlso den n Aug. 1760.

Kongl. Acadcmien har af fera ifrar? Norrbjid

fn^ddelta bcrdttelfcr blifvit forvijfad om detma TrO/l:-

M^ichinins fi^rdelakti^het^ hvarpd fiurre bevis knapt kan

iifkas , (in det , at fjclfya Alhnogerj , fow cljcjl foit och

0g(ir7ia pl^U{ar vidtaga »yti påfund y rcda/i fmirnt jig

vid detta. Sa vida Kongl^ Acadcmien kunnigt d'r, /Iral
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' LeEloren vid KongL Gymnafium i Hernofand, Magifler

Magnus Stridsberg, bekant for fina Oeconomi^

Jka arbeten y hafva varit fåffte uffinnaren af dennfi

Machine y men han brukade jarnfkodda Hjul af trå^

det ock de fldfte y i fynnerhet af Allmogen i Norrland^

än göra: och då måfte Hjulen med hela Machinen va^

ra något fturre , än eftér föregående befkrifning.

Sedan har någon annarepåfunnity at låta göra det må-^

jia afjärn y hvarigen&m Machinen blifvit varaktigarey

mindre och vigare : andra fmd förändringar at for"

tiga. Med en fådan vagny dragen af et par häftar y

hafva tre perfoner , pd en Loge af 6j alnars längdy

kunnat pd en dag uttröjlm Tunnor Korn. Om
man kårer frijkt y at Hjulen hop^a och fkaka ,

går få-
den fortare ut: til den ändan hafva ock fomlige lä"

tit göra Hjulen litet kantige y andre åter Log^golfvet

ojåmt y i det hvarannan tilja blifvit lagd med baken up»

ät, Någre vilja dock påflåy at denna Tröjh-Ma-

chine är mindre fördelaktig til Råg, ån til korn

och Hvete. Når KongL Academien får någon når*

mare underråtteIfe om denna Machinens bruk y eller nå"

gon vidare förbättring därpå göres y Jkal allmänheten

få
del däraf

Naturlig Tho/fhorus^ eller Ron fa Fijk
och Kott

5 fom lyfér i ' mörkret

Af
ANTON R. MARTIN.

Naturlig Phofphorus kallas det ffccn, Tom u-
tan at brinna, eller upvåckas igenom fri-

dion, utgär afätfluUiga kroppar i mörkret,

Åtncii.
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Åtlkillige beromiige mån hafva arbetat i det-

ta märkvärdiga Phaenomen i Naturen, hvarsorfak

man ej fä lått iårer kunna utforika» Somlige haf-

va gifvit det et rum i Magia naturali (^): fom-
iige i andra Böcker och Skrifter Utom det,

at man talar om några djurs ögon,om lyfmalkar och
andra lefvande Infcéler, fa har man icke långe

fedan,fom bekantar, funnit Hatvetslyfandc hårrora

åtminltonetil en del at Nereides noétilucx (^^*^)

År 17^9 uptog jag Fifkarnes lyfande i mör-
kret, fom en ny fak; emedan jag ftSrut ejlafit

någon Auélor, fom dårom nåmnt» Jag företog

mig dårfore, at underfoka detta lyfande på Fi-

lkar, famt på djurs och foglars kott. Men jag

fant fedan, at den namnkunnige Bartkoli>3"
och andre hade mig långs fedan torekommir.

Jag kan fåledes ej utgifva defla ron fom nyaj
men hoppas dock, at n'!gra omftåndighetcr, (om
jag anm.ärkt, fkola gifva närmare uplyfningom
Ibefkaffenheren til detta fken. Mina Ron åro

fammandragne i följande punccer:

1:0 Lyfer lefvande Fifk aldrig i vattnet, om
den icke blir jagad eller kommer i roreife : dJ

fes Sillen oka lyfande på 2 famnars djup, hvil-

kec fkcn cj tyckes komma ifrån Fifken fjclf, u-

tan férmodeiigen af de oräkneliga lysmafkarne

Nereides mEilluca;, Delle Ivfi ock icke fjelfve,

utan

(*) fallopins. Cffpar ScoUtiS. (*^] Plinius \\\ Hift.

Nat. Gf/^rf-K/^ dc herbis & rebus node lucentihus. Ephe-
mcrid Nat. Cutior Ihom.is BartholiHus de rebus node
lucentibus i!:'v ;lc Uice Animalium

,
Lemrrury cours de

Ghejw, C***) Linn,€i noäiluca marina.
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utan da de bli bräkte i rorelfe af florm
, vågor

och dylikt, fåfom Vianelli om fin Luclonetta

del aque marine bekräftat. Äf åtfkillige ex-

penmenter på hafs- vattnets lyfande, vil jag näm-
na et : jag doppade en duk i fjon, och han t torft

efter en tima at fodojca den> jag fåg på den i

mörkret, ref den imellan fingrarne^ däriyfte in-

tet; men då jag fkuUe vrida vattnet utur, bief-

voalla droppar, i femma ognablek de rörde mar-
ken, lyfande, och forfvunno.

2:do Lyfer all Hafs -fi(k; men Infjo-fifk tycks
C) hafva den egenfkapcn. Harpa har jag
dock ej gjort flera ån tvånne forfdk : nåmligea
pä Salmo Alpinus eller Röding, och hår hem-
ma pä våra Abborrar 5 men har ej kunnat fä dem
at lyfa.

3:0 Färgen gor ickefynncrligt til fakcn. Per-

cal marina år rodaktig : Cottusfcorpius fMarulke)
år mork : Gadus virens år gron : de lyfa dock
allaj men den hvita fårgen har företrädet, håift

Fifkar med hvita ijåll.

4;to Lyfer Pilken aldrig forfta qvållen: den
andra , plåga ögonen begynna forft lyfa ; til ex^

pä Sqvalus fpinax, fom år en liten Hay: på Got-
tus fcorpius, en mork Fifk til fårgen, begynte
hufvudet lyfa pä andra dagen: på den jrdje ont

aftonen, ftjerten och bukens dårpå lyfte han i 5
ä 4 ahnar tils han blef torr, dä fift bara ögon-
vrån lyfte j ty ögonen bchoile altid långft fit

I
f:o Sä långe fiagon tåtfkaår qvar hos Fifkeni

'lyfcrhaos nien aldrig då hao torkat, Allcftåds
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dar änglar och vinklar åro, antingen vid galarne,

fenorne eller annorftads på huden, yttrar fig fkc-

net rnaft.

6:0 De Fifkar eller vermes, fom åro af ethardt

kott, fom Gadus morhua (^CabbeliauJ Sepia Lo-
ligo m. f. hafva altid (larkt fken i mörkret. Li-

kaledes dar någre uphogningar åro på Fi{tarne5

åro de mer benägne ac lyfa.

7:0 Når detta Ijufet år ftarkt , refle6terar det

:

då man emot en ljus pund häller fingret et ftyc-

ke därifrån, blir man (kenet varle på fingret.Man
kan ock gnida af Ijufet, då det blir fittande vid

fingret, och forloradt pä Fliken, pä detflålle man
gnidit.

8:0 I kallt vatten förlorade de döde Fifkar fit

fken> men fedan de legat i luften någon tid, äter-

fingode det pä den fidan, de lågo frie i luften,

dä de pä den andra, eller dar de lågo emot nå-

got, voro helt morke. Somlige lämnades qvar i

vattnet at rutnaj men kunde (edermcra ej återfå

iic ljus.

p:o Kokad, faltad och forruttnad fifk , antin-

gea i vatten eller lutt
,

lyfer intet > men rimfal"

tad tyckes fä nägon tilokning uti fit ljus,

10:0 Fetman i Fifken år ej orfaken til detta

ljus, hvilket dock åtfkillige tänkt; ty Fi(k-lef-

ver blef flåttig ofveralt^ men lyfte ej forän den
etter uttorkning fatt några fprickor, dä det lyfte

i dem, men aldrig annorftådes.

1 1. Fifk fjällen kan man fkrapa af pa et papper,

dS de fynas lyfande fä länge de hafva våtfkaj men
fedan den torkat, förfvmner altfammans. De ly-

fande
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findc punfter på Fiflcen kunna ock tagas med en
näi, och flyttas på et papper, dar de lyfa några

minuter; men ftrax forfvinna.

iz. Våtfkan, fom lyfer, år i hogfta grad Hyg-
tig eller volatil. Jag tog af Sepia loligo detta ly;-

fande åmnet på en knif: om det kom aldrig få

li tet til vårman af et brinnande ljus, förgick Ikenet,

ehuru dar ån var någon klebbig våtfka igen afen
brun och oljaktig faft, fom dä den fedan brändes

i eld, uppoile i blåddror^

Etftycke,fom intet lyfte vå],jfick genom lin-

drig eld mera ljus ; men igenom ftorre eld forfvann

det. Om man flår hett vatten pä et lyfande ftyc-

ke, f hvilkct jag gjorde med Sepia loligoj for-

fvinner ljufet ftraxt ^ men i kallt vatten ftär det
långe ut.

Strykes detta (ken på en vågg, fer man det,ef-

ter myckenheten af materien
,

långre eller kår-

tare tid lyfande; men man kan ändock undra,hvar-

fore ljufet förfvinner, då man ån-fer våtfkan va-

ra på våggen vid elsljus, och hvad det år i den-

na Phofphorus Naiuralis,fom gor hanne (å flygtig»

13. Kott af Foglar och djur lyfer på famma
lått; men gifver icke lä lefvande (ken; nyfs flaktadt

Oxkott,dårdet ännu rokt afinålfvorne, har Bar-
THOLiN fedt lyfande i mörkret. Delarne af åtöjil-

lige foglar, befynneriigen Fifl^-Måfar och Änder,

hafva fedan de legat några dagar, lyft i mörkret, åf-

ven få Oxkött, och af andre djur. Deras afdragne

flcinn hafva lyft pä foglar, måft vid halfen och
vingarne dar den måfta våtfkan varit, då harfl^in-

nct vid dagen fedt klebbigt ut, och man har fcåndt
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någon forrattnad flank, Kalflkin hafva likaledes

lyft, och ikenetjfafom pundter, harmanfedt på de

membraneufa delar j men aldrig dar Hått-flåckar

vift fig, utan en annor fin våtlka den man kun-
nat taga af och flytta hvart man velat. Kott af
Skålar eller Delphiner, fedan det blifvit forfma-

kens (kul 3 a 4. gånger affkolgt i vatten, har i mör-
kret vilt ätfkillige lyfande puncler, fom tyck-

tes hafva fvettats ut ifrån de affkurne fibrerne.

Dä Cadavera begynna rutna, fkal man fe dem
gifva fken itrån (ig. Jag hade vifst fatt fe både
vaggar och tak lyfande i Norrje på et ftålle (om
jag rådt mig fjelfj dar et lik vid Midforamars-

tiden flod nällan 14 dagar inne, och dar jag mark-
te^ at en befynnerlig gråaktig våtfka fatt (ig fom
ctdamb öfveralt i kammaren, fom var fedan fvar

at fa ifrån våggarne, dar den inbitit fig ofver

den cljeil dar anflrukne fårgen, Håraf kunde man
något fluta til det fken man fedt i de gamlas
grafvar , fom man hållit for lefvande lampor,
iom fkola brunnit i länga tider, på hvilket Oza-
NAM anforer exempel utur Au6borer.

ANMÄRKNINGAR
Om

Södra - Halland ^

Af
JOHAN FISCHERSTRÖM.

Jordmoner, Åkerbruk.

Sandmylla, dung-och kårr-jord, med fvart-

mylla , och någon ler -jord blandad med
Klapperften, åro de rådande jordarter.

Ljung-



1761. Jul. Aug. Scpt* 231

Ljungmarker, kåir och måfiar £nnas hår til

ofveriopps» De vittna, a t Invänarne hvarkea

hafva nog flyrka eller cilräckeiig anvisning och
upmuntran, at rått bruka den akid tackfama

jorden.

Allmogen tillåter icke fin åkerjord någon
hvila. Den befås h vart ar med fäd. änlkont den
merendels får åtnoja fig med liten och ej etter

defs natur låmpad godieL Dikande år hår iåil-

fynt. Dikes^- plogen år okånd.

Årdret och Harfven åro de niåft brukclige 1-

ker-redfkaper. Plog brukas ej utan dar lera fin-

nes, eller dä ny jord uptages. Man gor val, ac

ej igenom plogning gora den magra åkeren än-

nu magrare. Plogen {kulle hår fororfaka ^n llor-

re utdun Ilning, ån den fvaga åker-jorden kunde
tala , fom ham„tar fin målta drifvande kraft af

den underjordifka vårman.

Uti Halmflads Hårad, fom gemenligen anfes

for båda fådes trakten , käftar utfådet al: fig i

allmänhet f:te til 6:te kornet j men uti de 6f-

riga Härader Sr Landtmannen fållan mer ån
det^idjeoch 4:de. Råg, korn och hafra årodemåft
brukeliga lades-fiag, Hvete utiås ej på många
ilåilen och det med {kål> ty denna adla fådca
fordrar hålft en djup och fet lera, fom hår fak-

nas. Bland-fåd brukas af fomlige. Skada, at det

ej fker mera allmänt , emedan denna fåd år på
alt fått indrågtig och på irj^tet fått granlaga*

Ärter brukas allmänt j men Aker-bonor nyttjas

raefa i Norra ån Södra Halland.

Knapp'
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Knapptång fFucus vcficulofus^ år nådandet
enda åmne, hvartned godslen forokes. Den gor

fm goda nytta , når den hvarftals får brinna til-

hopa med annan godfel. Hår kunde eljcll vara

tilgäng på kårr-jord, cnyr dy, fjovåxtcr, afka,

rutit trå, hornfpån, myrltackar m. m. men detta

påtånkes åfven få liter, Ibm at hålla godfel-ho-

gen under (ijul, och at famla den vid fådesvåx-

tens befordran få hogtnyttiga urinen (^^9- 1^^'"'-

na dyra vnran rinner onyttigt bart, då man lik-

val efter Pommerfka Böndernas exempel, kunde
med trummor leda den famma utiviföt med ljung-

torfupfylda gropar, och fåledes altid hafva til-

hands en god godfel.

Det år otroligt hvad åkerbruket ftulle vin-

na, om Landtmannen forllod at tilborligcn blan-

da jord-arterna. Sä vifst fom det år, at lera för-

bättras genom fand, faad genom lera, fånk-jord

genom mo-jord, krit-jord genom mylla och
grus genom lera> få fåkert år det jämväl, at vid

rnålTar finnas gårna fandmoar, och under en torr

fand doijes gårna en god blä-lera, eller tråfFas

icke långt därifrån en kall kårr-jord. Således äro

medlen ilraxt til hands, atgora nyttiga förvand-

lingar. Hvartore blitva de icke mera vcrklhildrc?

Folket i denna Landsorten klagar ofta ofver

cn ringa (kord. Det år ej underligt. Når maa
forfummar at i akt taga råtta fånings-tiden och at

fkafFa fig godt fådcs-frÖ3 når man iållun har af-

feendc

ia) Uti ////?. de Pylcaä. R. des fdenca l6s8. p. 51.

berättas at Urin diltillerad flera gånger och redliticerad

til 3:ne giinger underlåter anda icke at grumla li^. Et
bevis , at dcfs delar åro altId iiördftf.
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fecndc pa årstiden, väderleken och jorden, om ny
fåd ft al fw?s elle^r gammal j ^'^^^ man ej af.åkrens

lynne och belkaffenhet dommer, om utlådet (kal

vara tjockt eller tunt j näråkren godes ojåmtoch
ftundom med obrunnen godfel ^ få kan ej annat

väntas, anat åkerbruk aren igenorn intallande miis-

våxt, må^tc le alt (it ofriga bemödande fåfängt.

Huru värdslofas icke fjelfva fåden? den anfes

ej for tidig at afhuggas forrån kornen åro få lofa^

at de låtteligen kunnåJfkjutas utur axen, hvaraf

händer 5 at en god d,el af den ilridafte (aden for-

fpilles- Vid lafsningen, inkörningen, atkaftnin*

^en och troikningen går på många Italien fävårds-^

löft til, attii flut har man knapt mera än hälften af

aden i behalK

Hår brukas Lior. Med bladen af Typha an^

gufiifolia. bindes fåden i fmå kårfyar, Tom kallas

Neker, och utgöra 3Q fådane Neker en Tratve»

Man fätter dcfla Trafvar 2 och 2. tilfammans, if
ä hvarie fida , a t (lacken får anfeende af en iik-ki-

Ha. Infalla våta bärgnings dagar, (tär 1'åden myc-
ken fara at blifva (orficämd. Upländika och Små-
låndjka Böndernas Skylnings -fätt, borde vara me-
ra bekant. Eld rior fkulle ej tjena i Halland j

ihen väder- rior fkullc åftadkomnaa mycken for-^

ihön»

Bohvete, fom i Finland gifvet fina brukare

jotde til 50:de kornet, utfås fållan. Kunde man
århållaaf det Siberi(ka, fom föraktar kölden, (kul-

le det otorlikneligcn Idna mödan at bcflita fig

om denna växt, lom tritves i mager jord utan

godfcl.
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Humle-gärdar tråfFas hår och dar. Den bå«

fta Hivmkn kommer frän Brcared Socken. Om
det nya fåctet at plantera Humle-roiterna i iåil-

fkap med gråftenar vore Allmogen kunnigt^

flvulle det fåkcrt bJifva efterfolgt^ ty arbetet

och koftnaden blcf då lindrigare.

Kummin-hagar borde med fa mycket ilor-

re alfvar anläggas, fom hår finnes mycken ma-
ger jord, och backar af or, fand och fmä-ftens

bocteu, Kumminens råtta jordmon.

Lin-fådet år i nog allmänt brukj men at Lin-
Skrarne Ikétas illa, kan flutas a t Sonchus oleraceus,

évena fatuay Artemifia vulgärIs m. fl» fom utonj dc
vanliga ogräs dår finnas. Hampan utiås hår åf-

ven fom Linet i Maj i manad. Af alla beråttel*

fer om Hampans beredande, lårer Herr Mar-
GANDiERs aga företrädet

Rofvor fortplantas ej fårdeles, om icke i Socfc-^

narne Drdngfered och Krokfered. Skada, at All-

mogen ej por fig nytta af denna växtens for-,

moner. Pa många Italien utomlands födas

xar. Får och Svin hela Vinteren ofver med nå-

ftan intet annat ån Rofvor. De qvarlåmnadc
Rof-bladcn goda akren. Rof-fron, hvilka up«'
göras til olja, kunna til flor myckenhet bekom-,
mas, om muiA låter en hop Rofvor llä q var 6f«*

ver Vinteren val olverholgde.

Med Potatocs planteringen gjordes hår nå-

gon böl jan år 1749^ men man ledfnadc at fort-

fara. Nu år denna (kona jord -frukten måft al-

åt\cs

() Kongl. Vet. Acad. Handl. ly^j. 2. qvart.

JouniÄl Oecoiiomique Sept. 1755.
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deles forfummad. Det år obcgripeligt, at en til

månniikors och kreaturs foda få nyttig frukt, hvaraf

defsutona kan bekommas brånvin, puder, Stårkelfc

och gryn, fom i fmak tåfla med de iå kallade Sego^
icke ånnuvunnit et allmänt fortroende i Sverige,

Tobaks-plantagcr åro mera i Allmogens tycke.

Man finner denna kåra orten nåftan i hvar Bon*
de-tåppa* Vid Såterierne planteras anfenligtdår-

af, och i Karups-Socken har jag fedt plantager

anlagde på fjelfva åkrarne. Hvad |kerbrukcc

lider härigenom, i anfeende til godfel oöh dags-

verken, år lätt at begripa. Jag tanker at gan-

fka mycken godfel (kulle befparas och Toba-
ken växa lika härligt, om den göddes på fam-

ma fått, fom kålfångarne vid Öregrund (^) Det
fä kallade fmä gods af fugare och eftcrplock-

ning år vål forbudit at gä i kop eller fahi,och
ännu mera at nyttjas uti Ruli-tobakj ('^^J men
få torde hårmed ännu fke et hemligt och for

våra Tobaks-fpinneriers upkomft fkadeligt un-
derflef. A(kan af de qvarlemnade Tobaks-ftå.c-

kar (kal vara fårdeles god at tvätta kläder med^
eljefl; utfprides den med nytta på Tobaks - lan-

det. Igenom forruttnelfe i jorden fkuUe defTa

Tobaks - (lackar gifva inrättade Saltpeter - verk
anfenlig tilokning.

Ibland ogråfcn fom fä gärna obudna infinna

fig i upodlad jord , räknas Hyoferls minima och
Iheris mdicaulis^ hvilka åro nog fålfynta i andra

Landsorter, utom Skåne. Men de fom hår göra

^ åker-

() Kong] Vet. Acad. Handl. 1740. p.473.
C*^)Kongl.Maj:ts och Rikf. Gomm. CoU. Kungårclfc

af den 30 Aug. i74§.
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åkermannen ftorfta olagenher, åro Convolvoluj ar*

venfis , Trtticum renens , jigroftis fpica venti , avenå

fatua, Rhinanthus och Chryfanthemumfegetum^ Den-
fenare har varit hår aldeles obekant, tils cn

Holger Rosencrants for lang tid tilbaka

fkaitade fig fäd fran Holftein, den han utfadde,
hvf^rigcnom denna orten blif^it naturalifcrad5 0ch
befinner fig ganfiva val vid Hallands Climatj til

årkänfla kallas den ånnu i dng Holgcrs-ort.

Flygfanden har på de vid (trnnderna belägna

fälten redan hopvaltrat flora fandåfar, fom ho-

ta at gora mera härjande frjimlleg, om icke defs

Icraftcr i rid brytas igenom tjånhga växters och
träns planterande. Ingen godiel år fa fortråffe-

1ig pa kall, fur öch vattufjuk jord, fom flygfand.

Aiig-fkotfel

At rödja, dik^i, ploga, goda och befå Än-
garne med gräsfrön, åro faker, fom man mycket
litet bryr fig om i Flalland, Små fkog, mafsa,

Ljung och Starr-grås, lämnas på de flaila (lållen

en obehindrad frihet at forqvåfja gräsväxten»

Når teg-fkifren en gång blifva utbytte til Stor-

fkiften, far Allmogen båttre tilfålle at tänka på
fina Ängars fkotfel, Dtn nyttiga omväxlingen,
at byta odugeliga ångar til åker, och äter at låg-

a få mycket af den gamla akercn til ang igen,

ordefå mycket hålre hår i akt tagas, fom ingen

trådesjord af Allmogen brukas, och man falcdes

på intet lått foker at förnöja Naturens trängtan

efter ombyte.

Goda Betesmarker faknas nåftan alleftades.

De åro likväl åfvcn lå oumgångelige, fom åker

och
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och ang. Södra Halland har ofverflod af rinnande

vatn, dårfore kunde Beteshagar beqvåmligen vid

Byarne anläggas och iamfäk nyttjas , f eller 6
til exempel vid h varje By. Nyttan vore ovär-

derlig.

Ängar vid ä bräddar belågne, befvåras in p5
Sommaren af långfama vår-floder> men flodan-

de hoft-vatten gora ftorfta fordårf pä åker och ang:

pä akcr-jorden utlutes dåraf kraken, och pä ängs-

marken befrämjas måfs-växten. Svårigheter, fom
enda (t igenom goda diken kunna forekommas»

Kärr och Måfsar anfes merendels fäfom fyn-

da-ftraff, och bjuder fållan någon til at med
dikning och aflopps-utrymmen gora dem frukt-

bara, oanfedt dc kunna hafva riktigt utfall, få

ät någon kåftfara anläggning med vatnets utraal-

ning af väderquarnar här ej behofdcs. Menhvad
vii man vänta af oförmögne Bönder, fom hvarkcn
hafva upmuntran eller anvisning ?

Jag har ej märkt åkrar och Sngar vara be-

kajade med några for Kreaturen {kadeliga orter,

utom Ståkran, Phellandrium aquat, Thlafft arvenfe

och Euphorbia Heliofcopia halva äfvenfin olägenhet.

Nyttigt kunde vara at hindra, det ej mycket al

gittigaortcr, fåfom bolm ort och CynogblJum^vnh.'

te fa våxa vid Byarne, hvilka aldrig utan (kå-

da kunna åtas af Bo{kapen,

Gråsväxten år väl ganfka olika; men få ar

likväl betet i allmänhet fraått, tort och ftråfvigt.

På flera (Ullen är ängen få eländig, at knapt häm-
tas et lafs hö af hela Tunnlandet. Ljungen år

Bondens tilflygt. Ofta fåtter han eld pa hela

Itora Ljungmarken, och fläpper fedan Fåren dit

0^4 året
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året darpä, fom då fkola garna åta de upkorane
fpåda fpeifarne. Med Ljung utblandar han fic

ho^at det nia bli drygare. Liung Itror han un-
der fin Boikap, och med Ljung ryggar han fint

vackra halmtak.

Ormbunke eller Bråken ( ?teris tiquillna )
våxer ganlka allmänt på torra Ikogsmarker. Et
ogrås, lom aideles förfmäs af kreaturen. Man
fo.rftar ej hår, ibm i Än^^eland, at nyttja defs afka

til Såpfiudcri oeh glasgjutning , eiier defs rötter

til brodbakning i dyr tid. Man nyttjar detta

grås endaTi til iloppning i MadralTer. Det av-

tages ej forrån det begynacr vifsna^

Ingen famlar Ho fro,

Stok och l^of på ångar borde ej upbrånnas
vid Trån, utan i gropar, och afkan fedan utfpri-

das pl mårslupna flållen.

Skogsfkotfel

Landet har tilforne haft vackra fkogar. Tro-
värdiga efcerråtteifer intyga detta, få val fom
tråd- rötter, hvilka finnas under jorden pa (kog-

]ofa ftållen De Ikogar, fom ånnu finnas, lårcr

eftertiden mycket litet fä hugna fig utaf, om
de icke blifva tilborligen fredade och i fina vis-

fa låmpeliga delar indclte»

De allmånnafte Tråd-flag åro Ek , Bok, Al,

Afp, Hnffcl och Björk. Furu (kog har ej tilfor-

ne varit (ållfynt, hvilket Tjårby Socken lårer kun-
na befanna, fom af Tjarubrånnande Hal fatt fit

namn. Gran, fom åUkar fuktig jord, fkulle hår

gärna växa. Vid Såti-^ricc Skottorp åro några

iooo;dc
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looorde Granar, utom andra Loftråd, updragnc

af fina fron.

Bok öch Al bafva i fynnerhet tycke for

Hallåndfka Jordmonen. Bok -trädet gi^Ver en
koftelig vedbrand och nyttig frukt, men det

våxer iangiamtj defs myckenhet af Lof- forquåf-

vei^ vid nedertallandet mänga växter, och om ic-

ke äilonen bUfva aldeles förtärde, infinner fig

en ftor mångd af mofs och rättor, lom råkna

Bok-notter for fin kråfcligafte foda, och då dé
gjort ånda på dem, åro de nåft Skogen belågnc

hemman nog utfatte for lieras våidfamhcter.

Allongålds - penningar falla fä ofta fom ålion

blifva. I dyr tid och hungersnod hafva fattigt

folk på viffa fiållen nyttjat fa val Bok^^fom Ek-
ållon till brod, hvilket hände är 1726. Det
bakades fom annat brod, och blandades litejt

Såd dåribland, ac betaga den våmjaictiga fmni*

ken.

Ek-Skogar finnas ånnu på några Hallen.

AI våxer ofta Landtmannen til en fortrete-

1ig myckenhet, utan at han gor fig färdcles

nytta af et få häftigt upvåxande och til hackar
fä tjänligt tråd» Barken brukar man hår til

fårgerier, och med veden gor Bonden fit dric-

ka brunt, at det ma behaga och fmaka honom
bättre. Man kunde hår, lom i Holland, lä Ale-
fro på j©rdvallar, hvilket federmcra icke alle-

Baft (kulle fi^affa hägnad och lugn, utan ock hvart
fite är kunna gifva brånfle»

Här finnas defsutom Hågg , Afk
, Pil,

Wide, Njupon-och Björnbärs -buflcar, Hagtorit
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med flera tjänliga tran, at använda lil Hackar,
fom pryda Landet, fpara Skogen, hågna åkrar

och ångar for baagltyriga Kreatur ^ och befkår-

nia dem for härda våder.

De flåfte Socknar åro redan fkoglofe j dock
idkas ånnu lika ofverfiodigt fkogsbygge dår fkog

finnes. Planteringar h^fva väl pä Krono-(togar-
ne blilvit bcgynte^ men de fkotas ej med alfvar.

Sten-gårdar och Jordvallar brukas af All-

mogen ej gerna, utan dar ingen fkog årat til-

gå. Säterier och Pråfte - gärdar hafva likvål

begynt, at vara flitigare med deras anlåggande^

J Danmark fag jag oFveralt, at for mera varak-

tighet fkul, lades mafla hvarfcals emellan Ste-

mrnc.

En - buftar fkyla en (lor del hogder och
flåctmark. Uci deras (köte kunde man (åkraft for-

tro de til planteringar ämnade Ek -och Bok- ål-

lon. Om man gjorde (ig någon moda, at ge-

nom afquiftning updrifva En - bufken til någon
vils hogd, fkulie man innom kart lid få god
tilgang pä varaktig gardsleftor,

Godt Lof- brått, fom år fä oumgångcligt
vid Bofkapens utfordring, anlkaffas pä ganfka fa

flållen. Hår tråffias likvål de til et lådant ån-

dnmål låmpeligalle tran j til ex. Sålden, fom vå-

xcr fä fort fom Pilen och gifver et ovärderligt

Löfbrätt for Faren. Afpen, fom med liten mö-
da kan förökas til många tufcndc och hvilkens

Löf år ganfka begärligt for Hållar och helfo-

famt for mjolke-kor. Björken, hvaraf både Lof
och quift atcs af Kreaturen, nar det aftages
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vid Midfomm^ars tiden. Alen, h.vars lof år en
god foda for Ivinen, men en rått iåkedom for

Faren når väta Somrar varit. Tänkom efter

hvad det fkulle bäta Landet, om hvar och en

Jordägare ågde godt och tilråckeligt Lofbratt.

Talrika Far-fkåckar och feta BoCkaps - hjordar

ftulle då vitna ora de trefna Inbyggarnes vål-

tnäga.

Torf-flcorden idkas flitigt dar ingen mera (log

år at tilgå. Men år det tilborligt, at man efter

godtycke (kal fä fa ödelägga kårr och myror?
Om i ftållet for ac hvar deltagare gråfver nu fin

egen Torf-graf och fonderftjckar måffan efter

behag, det blef altvarligen pabudit, at alla ftul-

le gräfva fin Torf på et liälle, un en graf^fkul-

le en mäfla uthärda 10 gånger längre, och dåden
åndteligen uti en f jo blilvit förvandlad kunde den
tjåna til boftållen for fifl^ar. De båfta Tprf-
måfiar finnas gemenligen på öppna, fkoglofa fålt,

och beftä til ftorre delen af forruttnad Rod-
måfa (Sphagnum paluftre), ror och rötter (•^).

Grås-Torf fkåres af Bönderna på vifia ftållen,

^en de offra ät Vulcanus, Når de hafva fkurit

bärt et tåmmcligt ftycke, kora de up det fam-

ma och fä fäd dar. De tro fig pä detta fåttec

håmta dubbel nytta af et ftycke jord.

Bofkaps^Skotfel.
Dår ängen vanhåtdas, inga goda betesmar-

ker finnas och lof-brätt forfummas, dår kan bo-

Ikaps (kotfelen icke hafva hunnit til någon får-

deles hogd. Allmänna Handlingar vitna likväl,

ac Halland fordom idkat en fördelaktig handel

med

(*) Leibnitzii Protogoca pag. 82.
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ned ra Tiudar och fkinn. Et bevis , at dar va-

rit enanfenlig och val fkott bolkaps-afvel.

Igenom Far-fkotfelcns idkeliga drifvande

ftiille man fåkraft årfåtta den brift, fom landets

fnart utodde fkogar hota det famma at tilfkynda»

Säteriet Persiorp åger val et Schåiteri> men det

år ej fårdcles betydande. Folket klagar eljeft

allmänt, at Faren i a gärna vantrifvas, ljukna och
ofta do. Det kan ej annars vara. Innan gråfet

börjar fpricka ut, utflåppas defle omtoliga krea-

tur. Långt ifrån at vålja for dem cn efter de-

ras natur lämpad betesmark, flåppas de oFca lå

^t»äi pa fidlåndvi odikade Hällen, fom pämo-vall,

där intet aniiat ån torrafte Ljungen växer. M-m
äktar Fåren hvarken for mycket vatt eller kallt

A^^ädcr, eller for middags- Solens heta itralar y

man läter dem gå ute pa feni cfter-hoftcn^ man
(kaffar dem ej under Vintertiden ombyte af vål-

bärgadt lof och ho, med et ord : Almogen värds-

loiar de/Ta ädla kreatur pä det hardaite.

Getter underhållas färdeles där (kog finnes^

DcfTe åfven fä offyrige, fom nyttige kreatur, for-

dra en noga tiUyn. Som de ej äro macgrnnne,

fa de här äfven hälla til godo ljung, mälla,bla-

bärs-ved, F^neiis o. f. v. Gethår tjenar Boiid-

liulirurna 111 fläppning, til vantar, lirumpor och
tacken.

Fortfättning häraf i näfta Qyartal.

Om



i^éi. Jul, Aug. Sept. 243

^ Om Sfindlars fångande och födande^
At

GARL CLERCK.

m Spindlar med ftål kunna kallas ha-»

fkelige, tviflar jag mycket uppå ^ mca.
otn iä vore, fä har detta ej varit dea

endi orfakerijh vårföre deblifvitaf lå fägranfliade^

Spindlarnes (kroplighet under haiidteringen,^

bar jag funnit vani mer betydande hinder til

deras JHiitorias fullkomliga utarbetande.

Jag år vifs påy^t om alla Spindlar pajard^^

Jdotet vore fullftåndigt bekante ^ mången, om
cj de flåfte, fkulle finna et ogement noje dåraf.

Vid min beikrifning om Svenfka Spindlar

fom for 4 är fedan utgafs^ utelämnade jag det'

Capitiet om deras fångande och födande, dels

fom jag anfSg det fäfom mindre nödigt, eller

nöjfamt, dels ock fordetjat någon tid och ut-

gift dårmed då befpareles. Men fo^ jag fcder»

mera mårkt defs nödvändighet 5 fä hoppas jag
KongU Vetenfkaps Acad» af vanlig ynneil for

Natur, hiitorien låter följande karta beikrifning

fä et litet rum i Deras ällkade Handlingar.
- At hosfoljande ritning Fig, 3, Tab, V, fynes

ilraxt, at en liten Cylindrifk dofa af bleck, med
glas* botten vid B och bleck- lack vid A fore*

Äållcr det redfk^p Spindlarne fkola fångas med..

Emedan deras bräcklighet år fä ftor, at den låt-

taftehandcj kan handtera någon Spindel, utan
at kreffa den famma, fä fättes dofan ofver ho*
nom, dä Spindelen firaxt af häpenhet foker ut-

väg genom glafct. Inaedlertid lyftes dofan litet

från
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från marken, och lacket fkjutes med (nållhet un«
der och fättes tilfumraaiis. Pä detta fåttet, når
liten opning tilkomrait, kan Spindelen, utan ac

blifva til det aldvaminlU rord eller fkadd , fan-

gas, famt fedan med dofan iåggas bland andra
dofor i fickan, och foras hem til vidare upfo-
(Jande och betraktande. Dofan bor hafva

J eller

4 fmä hål på fidan och pä lacket, at Spindelen
icke qvåfves.

Fig. I och 2. Tab, V. utgöra tilfammans et

cubifktrum, fom blifver Spindelens härbcrgc.

Ingången år vid fom tåppes med en kork fe-

dan Spindelen blifvit inflåpt , h vårföre ock fam-

ma ingång gores fom en liten hals: hela Ryc-

ket Fig. 2 gores af bleck, med hol i botten och
uphogdc karmar pä fidorne , med 4 fötter irxun*

der, afhvilka de irnc vid tappens fida åro kår«

tare, och de 2:ne andra längre* Når nu ofra

äelen Fig. I. fom beftår af 4 glas-vaggar och
t:t glastak, hvilket alt fitter faft i et llycke,låt-

tes up uti Fig. 2. fä bor den nått pafla inom
defs ramar : och på det defs ofra planum ej fkal

lluttaåt fidan A> fä åro z:nc klotfar, fom Fig.5 5
vifar, fåfte på inra fidan, hvilka fä paflas, at det

ofra planum blifver horizonrek: fäledcs paflar

Fig. 2. til Fig. I, fäfom lacket ät dofan.

Når detta år i ordning, och man fkal flåp-

pa den fångade Spindelen ur fit lorila trånga

härberge, i lit rymmiga hus} få tages hela det-

ta hufet i den vanftra handen, och den fid:m,

hvarell tappen A, (ittcr, vändes up, korken ta-

ges ut; krin^ tappens hals, fattes en bricka af

papp, mcdhåluppS, få Itort fom haUeas tjock-
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lek. Hela denna tilrcdning föres vidare af van-
ftra handen til brädden al: et bord, dåreit dnfan

N:o 3 år ftåld, och hvars läck redan år låfUit

tran doian, hvilken nu af högra handen med (nåli-

het och lätthet flyttas ofvan på den upvåndeop*
mingen pä Fig. 2^ Sä fnart, och ofta forr, fom
den hlla dofans ijufa botten märkes med högra
handen, löper Spindelen genom den tränga 6p-
ningen in i fit nya hårbårge.

Den forn har luil for Spindlars fängandaoch
granfkande, finner fig af foreikrefne anledning
tilråckcligen underrättad, och at cn liten efter*

tanka och ofnipg gifver honom det ofriga båt-

tre vid handen, m cn lång befkrifning.

Med deras födande år nu mera ingen fvärig*

hetj hvilket (ker fäledes : Flugor fångas i (am-
tn^ flags dofor fom Spindlarne , hvilka federmc-
ra flyttas pä famma fått, dit man vil.

Man mäfte tilfe, at ej for ftor fluga flåppes

^il en Iken Spindel, om man annars år rådder
ö«i honom. Han flvonar väl icke flugan, utan i

fin gluplihet, fpänner henne; hon äter af fin

Itorre flyrka flyger t ä 3 gånger kring mtå
Spindelen, och faller ändteiigcn fäfom danad ne-
der. Spindelen ej van vid lä läng luttrefa, fat-

tar fä fnart han kan, fåfte i hälen pä bottea;
Flugan fränar vid, flakfar til i häftighet, och i

dodsängftcn rycker benet af fin bancman. Näp-
peligen lårer underhållande af et koftfamt tjur^

fågtandc (fom ibland flutes med piänniftans lifs

fårluftj kunna fåreftålla fä mänga och nojfamji

förändringar af fkädcfpcl , fom imellan Hop-
parc-Spindkrnc och .Flugorne förefalla.

^ fOR^



FÖRTEKNING
märkningar éfver Planeten Veneris

gång genom Solens Difcus, af Pehr
WarGENTIN - - iSy

3. Fenus i Solen, Ohferverad i Torne ^ af
Anders Hellant. - iSo

A

|. Rön om Ii(]se-?lantering uti Infj6ar % af
Carl Fredr. Lund , - ig^

^. Om tilgäng ämnen for Stenhus-bygg-

nad, och om Kalkbränning i Masugnar,

af A, Cronstedt^ - ipj

Rån at fiåpa Hus af Jonderftått flagg och

murbruky upgifvity fäfom filläggning i

näftfåregäende ämne y af Anton von
SWAB. - - -

Befkrifning pä en Trojk-Machine , fom i

Vefier-Norrlandpä en tid börjat ndjian

allmänt brukas: infänd af Pehr
Schissler. - - iii

7. Naturlig Phofphorus ^ eller Rån pä Pifk

ech Kvtt
^ fom fyfer i m6?'kret, /z/ An-

ton R. Martin.

Om Spindlars fångande och födande^ af
Carl Clerck.

2C^

215

|. Anmärkningar om Södra Halland, af Jo-
han Fischerstrom, - 2SO

24J











KONGL. VETEKSKAPS-
- ACADEMiBNS

H A N D L ING A R,
För MSnaderna

OetöBÉR^ November, December^

År 1761,
PRiESES,

Herr GERHARD MEYER,
Direöcur och Kongl. Styckgjutarc.

Meridian-Skillnaden
Imellan

Ohfervatorieme i Paris och Stockholm^

hejiåmd genom Ohfervationer,

Sedan framlednc Profcflbr And. Celsius iord
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Obfcrvationcr med tilborlig noghet, har Lan-
dets Geographie blifvit mycket förbättrad. Åt-
{killiga (läders och orters belägenhet år funnen,

få i anfeende til Polhogden, fom Longituden
Öfter eller Våftcr om Upfala Meridian, h varom
K» Academicns egna Handlingar , famt tvånne af

Herr Öfver- Direfteuren Faggot hållna Tal,
nogfamt vittna.

Dock år ännu långt ifrån , at alla delar uti

ct få yidftråkt Land kunna fä noga låggas un-

der deras råtta himmel, fom det behofdes. Och
hvad de redan beftåmdc orter angår , år ock de-

ras bclågenhet mindre fåker uti Longituden,
in Latituden, emedan den förra år långt fi^årare,

at med lika noghct utforfka. Dcfsutom vete ri

allenaft famma orters belägenhet' til oftcr eller

vader ifrån Upfala Meridian : dårforc , fa

långe fkillnaden imellan Upfala och några orters

Meridianer utomlands ej varit bekant; har man
cj vetat rått noga Sveriges bclågenhet, i anfeende

til andra Verldcnes delar, falt de Svcnfka or-

ters belägenhet fins imellan ån vore gifven.

For den orfaken år nödigt , at foka råtta Meri-
dian* (killnaden imellan några Svenfka orter och
de utlåndfka, hvilkas Longitud ifrån den af alla

nyare Geogrpiphcr antagne forfta Meridianen,
fom gu* genom Ön Ferro, redan år gifven,

Obfcrvatorium i Paris år otvifvehktigt en
af de til Geographifka belägenheten haft beltåm-
de orter, Därfore, når råtta Meridian- fkillnaden

imellan famma Obfcrvatorium och någon annan
ort kan vifas, är den fenares Longitud funnen.

fag har, på dc fiftledne 12 åren, haft til-

fillc
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f åilc , at på Obfervatorium i Stockholm gora

mänga fåkra Obfervationer, Tom tjäna at iitfor-

fka defs Geographifta Longitud* Af deras jåm-
forclfe med motfvarande Obfervationer, fom biif-

vit gjorde i Upfala, har jag vål länge fedan fun-

nit, at fkillnaden imellan Upfalaoch Stockholms
jMcridianer år i minut och }p eller hogfl: 40
fecunder i tid: och iom vi hårtils trodt ikiilna-

dcn imellan Upfala och Paris vara i Tim. i m,

30 fec» har jag , i följe dåraf, antagit Meridian*

ikillnaden imellan Stockholm och Paris, 1 tim.

3 min, lofec. Men fedan den berömde Fran(ke

Aftronomus, Herr Mar aldi, nyligen meddclc

mig alla, under de fcnare i låren, i Paris gjor-

da Obfervationer pä Jupiters Månars formorkel-

fer, har jag blifvit ofvertygad, at både Upfala

eller f minuter af en grad, närmare til Parififka

Obfervatorii Meridian, än vi hårtils hållit tore.

Emedan Obfervationer på Jupiters forfta el-

ler innerfta Måne, gifva de viffaftc utflag om
Longituden , utan bråklam uträkning j vil jag

cndall hålla mig vid dem, at fä Meridian- (kiU-

nadcn imellan Paris och Stockholm.

Emot (^7 Obfervationer på denne Måne, fom
jag hår gjordt, hafva i f motfvarande blifvit gjor-

de pä Obfervatormm i Paris , fom gifva Meri-
dian-{killnaden, imellan i Tim* 2. min 19 fec»

och I Tim. 3 min. 11 fecunder. Medium a£

dem alla, blir i Tim. 2 min. fi fecunder At
undvika vidlyftighet, vil jag allenait anföra 8
par af defla Obfervationer, nämligen dem, fom
pä båda fidorblifvit anfedde for de päliteligaftc.

och Stockholm Ii id pafs 20 fccundcr i tid,

oR z Ar
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År 17^1» den 6 Septemb. obferverade jag

hår i Stockholm ^ den innerfta Jupitcrs Månes
ingång i (kuggen, kloekan - if. iV I7-

Jag brukade da och de följande j aren , til defla

obfervationer , en Reflexions Telefcop af 2 fots

långdjfom fvarar i godhet och verkan emot en

vanlig Refraétions Tub af 16 fots focal-långd.

Himmelen var klar, och obfervationen tyktes va-

ra god.

Herr Maraldi obferverade famraa for-

morkelfe på Obfervatorium i Paris med en Tub
af Franfka eller vid pafs j6 Svenfka fots långd,

kl. 14 tim. 16 m.zjC Och fom Obfervationernc pa

båda orterna gjordes med nåftan lika goda Tuber,

få behofves vid defla och de följande ingen coire-

ftion for Tubernes olikhet.Tids-fkillnaden imel-

lan båda Obfervationerne var akfå i tim. 2 m. ^of.

Den 51 0<51:ob. famma år, oblerverades med
famma Tuber, bemåltc Månes ingång i Jupiters

fkugga, hvilken (kedde da kl. i Stockh. var iz- if.

37^ Men i Paris 11. li. fo. På båda orterne var

ganfKa klart. Meridian-lkillnaden blir efter des-

fa Obfervationer i tim. 2. m. 47. C
Den 16 Nov. famma är, (kedde Immerfio-

ncn hår kl. 10. 30. 48. Men i Paris, kl. p. 17.

ff. Skillnaden år i t. 2 m. 53 f Herr Maral-
di brukade denne gången en Tub af inemot 20
Svenfka fots långd.

Ar i7ff, d. 30 Martii, lildvog fig Emer-
fionen , då klockan i Stockholm var 13. ip. 44.
Men i Paris kl. iz. 26. f6. fkillnadcn år i t.

2 m. 48 f. Min Obfervatioii den gången tycktes

vara en af de fåkrafte jag gjorde.

Samma år, den 16 Junii, fkcddc Emerfio'
nen
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tien hår,kL lo, jf. 47. i Paris kl. p. 33, 4,Skil-

nadcn år i t. 2 ro. 45 fec. Jag brukade då en
god Refraftions Tub af 24^- tots långd: Herr
Maraldi tyckes defla fenare åren måft hafva

nyttjat en af 10 fot, faft han det ej altid uttryc-

keligen nåroner^

Ar i7f<5, den ip Maj i, fkcddc Emerfioncn
hår kl. II, if. 47. Men i Paris, kl. 10, 12. f4.
Skillnaden år i. 2. fj. Hår var oforlikneligen

klart ^och vackert»

Ar 1760, den 2oAugufti, (keddc Emerfio-
nen hår kl. p.6. 37. och i Paris, kl» 8. 3. 43. Skill-

naden år I t. 2 ra. f^, C
Samma år, den 12 Septjcom den innerfta Ju-

piters måne utur fkuggen, då klockan hår var

p, 16. 30. men» iParisS. 23. 3p. Skillnaden år

I» 2. fl.

Medium af defla nåra fammanftåmmande ut-

flag, gifver Meridian-{killnaden imeflan Obfer-
vatofiernc i Paris och Stockholm i tim. 2 min.

fö (ecunder: hvilken lårer vara inom i eller hogft:

2 Secunder riktig, och kunde med flera (kål

be dyrkas.
Når I Tim* 2 m. 50 fec, reduceras til gra-

der^ finnes Stockholm ligga 1 5 gr. 42 m. 30. fec^

Öftcr om Parififka Meridianen. Och fom Ob-
fervatorium i Paris år belåget 19 gr. f3 m. 4f
fec, olter om forfta Meridianen, fom går genom
ÖnFeiroj få blir Stockholms Obfervatorii Geo-
graphilka Longitud 3f gr. 36 m, ly lec, ofter

om Ferro.

PEHR WARGENTIR

Be
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Beråttelje
Om

Coffé-plantermgen och Handelen utt Te^

men eller Lyckliga Arabien.

Af
CHRIST. HINR. BRAAD,

Super* Cargeur vid Kongl. Svenlka Oft-Indifka

Compagiiiet.

A t gora någon befkrifmng at detta Tråder,
lårer vara mindre nödigt, emedan, utom
hrad at Herr Sillander i Kongl x'\ca-

demiens Handlingar for är i7f7 biifvit införd^
flcre utlåndlke Botanifter den delen tilråckeli-

gen uttordt. Jag årnar dårfore i kårthet hår al-

lenaft nåmna något om defs cultur i Arabien, och
huru med bonorne dar forfares, fedun deåro fam-
lade: hvarom jag gjorde mig noga underrättad,

då jag var dar i Landet» Och fom det något fkil-

jer ifrån andra Auftorers beråttelfer, torde når-

varande rader uplyfa , hvad fom i detta åmnc
ånnu ej kunde vara af andre utfordt.

Coffc-trådct år mycket faftigt, och fordrar

mera våta och fuktighet, ån vanligen de andre

Arabifke växter j och emedan hela fjo-traéVcn af

Yemen, ej beflår af annat ån cn (leril f^nd*

okn, hvarcfl. utom några fä Palmtråd, fom kun-
na tåla den faltige fuktigheten hår vankar, man
knapt ferannnngronfka^ få valjas til defs planteran-

de fädane ttållcn i landet, dårcil vatten ofverflodar.

I
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I fynnerhct åro hårtil tjånligaft de, två til tre

mil ifrån roda Hafvct belågne bårgen, på hvil-

kas toppai alcid finnas källor med råttgodt vatten*

Omkring defle kullar planteras tråden trappe-

vis utfore, och fä långt de kunna, ned i dal-

dcrne , och vatnet ledes ledan i cn Spiral runde

om plantagen, fä at hvart tråd blir vatnat, va-

rande en liten grop omkring hvar ftam , hvar-

uti något ftadnar, och får tid at fuga fig in i

jorden. Tråden vatnas vanligen om morgonen
innan Solen år uppe, hvilken annars fkuUe tor-

ka marken for fnart , och fortfares dageligen

därmed ifrän Septemb. til Aprilj dock om jordmon
cj år alt for fandig, gor det hvarannan dag til-

fylleft. Sedan ådran runnit cn half eller | tima,

Itoppas den til, eller ledes en annan vågj men
for Coffé tråd , lom våxa i dålderne, och cj aga

någon fådan tormon afrinnande vatten, mäftc det

med mycken moda och bcfvår hämtas ifrån an-

dre ofta aflågsne ftållen.

Det år aldeles ogrundadt, at Araberne få-

gas forvålla i ljumt vatten alla fina bönor, for

at hinJra andra at plantera denne våxt, emedan
de fjclfve fä bönorna fådana, fom vi få dem til

Europa» Endaft år härvid at märka, at de våU
ja de ftorfta och mognafte honor, fom ofver-

kommas, gnida dem väl med alka, och fedan
marken blifvit förut omkaftad och tillagad, ftro

dem ur, och harfva väl ofver med jord och
g6dfcl,famt vatnatilråckeligen, dä de inom i6 til

20 dygn upfkjuta. De låta defle telningar våxa,

[
til defs de åro å i ar gamle, och under den
tiden hälla dem val fuktige, famt i fkjul emot
den ilarkafte folhettan, och fedan omplantera

R 4 dem
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dem i dålder, eller kring de ofvan omtalte kul-

lar, dår de fä ftadig tilfoilel af vatten. De fat-

tas ungefår i aln djupt, och o Cubits (^4^ aln)
frän hvarannan> och vid hvar telning plante-

ras et Pifang eller annat tråd, at ffcygga det,

medan det ånnu år fpådt, emot de brännande
lolflralar» På fomlige flållen fas ockfå Djuari

( en flags Såd ) imellan tråden, hviike fenare

utom defs fordra flandig efterfyn, måfte val {ko-

tas och godas med gete-dynga, elaka grenar af-

fkåras, och om det ej år god t, aldelcs bartta-

gas, och et annat lättas i ilållet utur tråd-fkolan,

fom til den andan altid hålles vid magr.

Fa 3:de året efter omflyttningen bår det

frukt, fom våxer ut imellan qvillarnc och bla-

den, i början litet, men fedan omnigare , ak fom
tråden tiltaga i ålder. Et träd kan (la i ico, a

Xio ar. Frukten år til utfcende lik fmå korsbår,

i början gron , men blifver efterhand rod, och
ållkas da mycket af Apor och Markattor, for det

omkringfittande faftige och fotaktige kotter. In-

emot at Båren börja fä en mörkare farg
,
up-

hores med vatnandet, at de må torka deii:o fna-

nare, hvarigenom det yttre (kalet blifver helt

brunt, och det forenåmde kottet inuti förvand-

las i en feg hinna eller et fkal, fom bibehåller

fin fStma jåmtc någon fyra^ men annars åger

liten eller ingen fmak utaf fjelfva bönan. I

Deccmbri och Januario börjar man lamla fruk-

ten, fom varfamt nedfkakas, at cj de oma qvi-

ilarne måtte fkadas, och hvad cj ncdfnllcr, plac-

k>is af, blifvande de, fom ånnu ej åro fulltorkade,

qvarlåmnadc at mogna, och famlas in efterhand.

Så fnart frukten år famlad, fprides den for 10

eller
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eller II dagar ut i Solen på hus-terraflcrne elier

på mattor at torka, lamt iträn kl. 12 om nåtterne

ofvcrtåckas med mattor, hvarpä tunga ilenar låg-

gas, at utprälTa den fota faften, fom ånnu fitter

i fkalew: når den åndteligen blifvit torkad nog,
lågges den for en dag i Ikuggen, och föres fcdau

hem at fkiljas ifrån fkalen, hvilket fomlige gö-

ra (Iraxt i däremot andre vånta, til defs all fruk-

ten blifvit infamlad : jag har åtven fedt den
ford i fina {kal til Moka. Når denne proces-

len årnar foretagas, fuktas frukten förut i 12 el-

ler flere timmar, at bonorne ej må fonderbry-

tas, och males fedan loli imellan et par qvarn-

llenar om z tots diameter, fora bräcka båren,

at fkalen falla på en fida, och bonorne på en
annan, hvilka federmcra vannas och torkas i

{kuggan; ty om de lades i Solen , fkuile de för-

lora Cm liftfga gronfka, iora fä högt vårderas,

och blifva hvita, hvilket akid anfes for et tekn
til elakt GofFé. Skalen bruka Araberne i all-

månhetat torka , ftota och dåraf koka en dryck>
den de kalla Coffé, hvilken finnes tillagad i al-

la de kojor i Städren och pä landsbygden, fom
kalas CofFé-hus, hvareft det drickes utan fockcr

och fmakar rått ilhu Det fåljes en Toman om
40 kella eller mätt ( 60: ffi:) for ^ Piailer det
gulaeller inre, och det bruna tii i j å 2 Piafter»

En annan fort finnes ånnu, fom vårderas få högt,

at det betalas mer ån dubbelt emot fjelfve Bo-
jnorne.

Utom delsatvä yttra {kal, fom aro fom en

gemenfam ftida for den dubla frukten, omgif-

Tcs hvar bona af en los tunn hinna, hvilken Eu-
roperne^ fom kopa Coffé, genom vannande lata

R f bärt-
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bårtrånla, emedan den med tiden förvandlas til

ct ftoft; men Turkarne, fom hitkomma från Le-
vanten, packa CofFét orenfadt, och fora deras bö-
nor gemcnligen fe grönare och frilkare ut, tros

denna hinna confervera fårgen, faft det år tro-

ligare, at den olika tranfporten, mer ån något
annat, år orfak hårtil.

I fordna dagar voro Araberne fl litei: rådde

om finc CofFé- plantager, at de altid tillåto Eu-
ropcrna utföra få många plantor de ville > men
fcdan de til fin ftorfta Ikada funnit, at Franfo-

fer och Holländare betjänt fig af denne efterlå-

tenhet> for at Tranlporcera och plantera dem
på Öarne Mauritius och Java, och därigenom
mycket minikat utforslen frän Arabien, hafva

de nu forbudic all export af plantor, och tillä-

ta åfven icke, at man tager något af frukten ,

fom ligger i fina yttra fkal.

Man finner Coffé af flcrc fortcr och olika

godhet i Yemen : det (kiljes efter jordmonens
befkaffenhet och godhet dar det våxer. Den
båfta forten kommer ifrån Houdena, en ort i-

niellan Moka och Betelfacki, Denne fiftnåmde

plats år nederlaget tor det måfta Arabifka Cofré,

dar både Européer och Turkar infinna fig> at

uphandla och packa det farrima, hvilket de fe-

narc affånda til Hodeda, en hamn vid roda Haf-
vet , hvadan det går fjovägen til Judda , och
Tidare med Suez-fkeppen til Egypten, eller med
Caravanerne til Damascus. Europeerne forafit til

\

Mokiboch lalladetdär in i fine hemgående Iktpp,

hvarutat nu for tiden ganfka få komma: däre-

mot fordom f til 6 af dem fågos hvart är pS

Moka
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JMoka redd. For zo år fedan var ärlige Expor*
ten af Goffé ifrån Lycklige Arabien til Turkiet

och andre Länder inemot 30,000 Bahar, hvar

B^ihar om 870: ffij men nu tror jag knaptofvcr

hälften utgår, hvilkct gjort prifet mycket lågrc

ån det varit, och ånnu aftager mera hvar dag.

CofFets bruk år ej uråldrigt i detta landet: det

tilflirifves en Styck Sadly^ at forft hafva patannit

defs bruk, hvarom Araberne beråtia en få iang

fom otrolig faga. Det ar likväl vifsr, at til dels

miwne ånnu den Itorite Mosqucen i Moka kallas

Sadly Mesjidj och når nägre Araber famlas at

dricka CofFé , foiTummade iällan,, at hx\^Å,^ Stycka

Sadtys Själ en god plats i Paradis, for det han t-orft

uptakt en fa härlig dryck. Samma onffcningar

har man berättat mig å{venledes brukas badc
i Syrien och Egypten.

At Coffé trådet fordrar en ovanlig varma,
lårcr^ kunna flutas af det Arabifke Ciimatets het-

ta. Ar I7f6, däjag var i Yemen, flod qvickfilfret

pä Farenheits Thermometer, vid (lutet af

Maji i Moka, 90, å pz grader ofver fryspun-

ftenj men i Bctelfacki, fom ligger 100 Angel-
ika mil Nordligare, llod han uti fria luften pa
cn ofvcrtåkt tcrrafe, loii dl 102, grader, fom
fvara emot grader på våra Svcnfta Thermo-
trar. Hogrc har jag cj funnit honom på någon
annan Afiatifk ort, dar jag varit, och har jag

i aldrahetafte Mänaderne, i Surat aldrig obfcf
crat den ofver 90 åpoi. I början af Junii Ma-
nad var Therm. p6 grader i Moka, och 100 i

Beielfackij i fluret af Julio i Moka pf å 9dpåFa-
^renheits, eller

j fi grader på Celfii Thermometer,
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och i Augufti Månad pi ä pf grader. Luften
år mycket lorr, och Ungs fjodranden hade in-

tet regn fallit pä 3
är, torr ån i Augufto ijf^i

dä nagre ll^uiar nedkommoj men marken år fl

upfyld af fålra, at den intet kunde infuga pä
mänge dag^n- dctnedfallnc vatnet, utan det bicf

Itäende i hälorne, och en fkorpa at falt fat te fig

lika fom en tunn is pä dcfs yta. Om nåttren

under fommar-mänaderne faller likväl en ftark

dagg och längre inåt landet innom bårgen, hat-

va dc flåndigt fmä regnfkurar, varande utfeendet

af landet dar fä tåckt och fruktbart, fom det

långs vid fjofidan år ufelt och flcriit.

Min kärta tid och infkrånkte grånfor nödga
mig at fpara til et annat tilfålle, vil Gud! dc
fiere anmärkningar, fom jag under mitt villan-

de i detta landet famlat, både i föregående och
andra åmnen

,
hvilka, når jag hinner lyckeligen

anda min nu foreftäende refa, torde kunna brin-

gas i båttre ordning, ån omftåndighetcrna hic-

tils velat tillåta.

ANMÄRKNINGAR
Om

Södra ' Halland
^

Senare ftycket.

Af
JOHAN FISCHERSTRÖM.

Bofiaps fiåtfelen,

^l^^ofkaps afvClcn år hår hvarken fä ftor eller
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"å gagnande, fom i Skåne. Kreaturen fä ej til-

rackeUgc rommarbete^ och om vinteren få de

i] eller nog tihickelig foda. Bondens lilla for-

rad af ho gar fnart åc , fårdeles om en lång och

bård vinter infaller, da mången ofta får gripa

til halmtaket» Et allmänt fel 5 få val i denna

Landsorten, fom pä andra ftållen, år at man gåraa

Lägger fig til et Itorre antal af Kreatur, ån man
rikeligen och fullkomligt vål kan framföda^

Håftarne få gårna det båfta höet. Hem*
mans-äboerne kunde vara hulpne med en ?:dje-

del mindre miolke-kor ock likafullt hafva mera
mioik, om de rått fkotte defsa ovärderliga Krea-

tur» De Kalfvar, fom årnas til afvelens fort-

plantande, borde fä behörig tid di fina modrar.

Korna borde altid förunnas et godt och utfokt

foder, aldrig om vintertiden få dricka iskallt

vatten i Sårpning af hofro, agnar, afpe-lof, hum-
le-blad, rof-kal-och rot-blad m, m, borde altid

ftå färdig til deras tjånft. Stenig och bårgig

mark, fom i Halland icke tryter, kunde igenom
nåfsel- plantering gifva det härligafle bofkaps-fö-

der, fårdeles for mjolke-kor. Man kan aldrig

nog fjäfa for få indrågtiga Kreatur,

Svin hållas allmänt 5 men fom de på många
Milen ej flitigt ringas, få gora de flor fkada

pä gråsmarkerna. Bonden tror knapt, at de kun-
na underhållas utan dränk» Han vet icke ät

famla Svin-fvingelen, ( feftuca fluit. ) Fråkengrä-
jfet fequifct. ^uv.) knapptång och rötterna af

Nåck-blomfter, fom tillika med agnar, rofvor,

kålblad och Ronnbår 5 kunna t i ana til deras un*

jderhåll,

i

. Sena*
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Senafte Bodaps-fjukan hufcrade ilia med
Landets Boftap. Vid åtfkiliige Landrgods dod-

dc rent ut, fä at de döde Kr«atur i llora gro*

par Iiopetals mäfte nedergräfvas. Om vid deisa

iiallen tjänliga Lufc-ror inrättades, at befordra

fårrutnelfen , (kulle innom en liten tid Kreatu-

rens ikada genom Saltpeter- Sjudning af jorden

blifva crfatt och återvunnen.

Jordbokcn utvifar, at Halland fordom idkat

Bi>ftotfelen med altvar» En del af fkatten ut-

gijordes tiltorne i honung. Bonden var dårforc

nodfakad, at lågga fig til Bi- afvel. Hans vana

var den tiden, at Michelsmåsfo afton fara in til

nårmfta Stad, med huftru och barn, och dar plå-

ga Cg med mjod-drickande* Det var efter den

tidens ordfpräk, at dricka ftyrka i benen. På

de få ftållen, fom ånnu hafva Bi-afvel, Ikotes den

på vanligt fatt.

tiusmedel for Bofkaps-fjukdomar,

Jag nämner allenall några, och fom jag tror

af andra ej åro antecknade :

Når Oxar och Kor ej kunna idifla, gitvcs

dem fonderhackadt ifter och vinrura.

Man tror, at Flådermofs aga mycken kraft

i allabanda Bofkaps-fjukdomar, h vårföre de fli-

tigt famlas , torkas och forvaras

Niir Faren befväras med uifot , tvättas de

med Enc-ciler Eke-barks lut.

Når mjölken tjocknar, blir feg och elak,hicl-

pcr det gcnail, om Hypericum ferforatum kokas

i vatten och mjölk kanlcn darnud tvättas.

När Hällar fä den härda fjukdomen, fom

på flutet vilar (ig med fvara bölder, fägns de kunr
botas
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botas med Ekc-rottcr, fom tagas Norr om trä-

det. Den yttre barken aflkaks, och af den nåft-

foljande tages några gopnar, hvilka, kokade i

0I5 gifvas at det ljuka Kreaturet.

Når häftig fjukdom påkommer Boflvapen,

anfer Bondhuftrun for godt> at vrida Hågg-qvi«
ftar omkring hornen ; den af viga fiåm ut It.

Jagt, jyjurfäng.

Landet har tilforne ågt mycket ftorre for-

råd af ville-bräd, ån nu finnes, Rä-djur åro fåll-

fynte; men Harar åtas ofta. Orrar finnas i tåm-
melig myckenhet. De hälla i Martii Månad fit

våfande fpcl. Åkerbons (kulle hår finnas til ot-

vcrflod , om de icke ofta fåldes a torbuden tid.

En vacker hop ofverfandes ärligen til Danne-
mark. Hela efter-hoften ftjutas viii-ånder utan
moda. Kramstoglar tagas vintertiden i donor.
Hägrar och Vill-gåfs vifa figfkacktals om vären.

Storkar komma vid famma tid ifrån de Sodra-
lånderna, Svanor hedra orten dä och då med
fit befok. Den koftbara Eidern ( anas mollifii-

ma ) träffas hår åfven. Man kan ftundom raka

pä hans mjuka och fpråkloga bo.

Falkar, hvHka väre förfader icke fkattade

for den minfta egendom, fångas til anlenligt an-

tal, eker tilftänd, af- de ifrän Tyfkland och Dan-
nemark hitfånde Jagare. De bläaktige åro dc
förnam fte af defsa efterfokte Rof-foghtr.

Sparfvar åro ej de ofkyldigafte jbland ika-

|ide-djuren. De gora hår tåta anfall pä Trägårdar,

Sådes-äkrar och barape»land. örnar åro ej fåll»

ijfedde, och Hökar gora mycken ficada pä Höas och

I
Kvk lingar.

i Råf-
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Råfvar bafva i fenare åren forökt fig an-
lenligen. Når de plågas af utfot, åro de fä iicet

forlynte, at de midt om Ijufa dagen fmyga fig

frnr/ til Bondgardarne, Dä och då ler man flcymc

af ivVon Hårmelin, fom under gamla broar och
gardesgärdar tagit fin boning. Visflor och Mull-
vadar åro mera bekante*

Uttrar fnappa bart mycken R{k i infjoarnc.

Om man vifste at fånga dem lefvande, och in-

rätta dem at bara hem fifk, (^) flculie fådanc
Fiit-Jagter vara få nyttigc fom nojfame^

Sjvar. Strömmar, lifherier*

De mänga härvarande flrommar, åar, bac-

kar och infjoar, hafva merendels blifvit ofver*

lårnnade all den åverkan och virdslofande, fora

okunnigheten kunnat åftadkomma. Alrnogen
undrar ofver Fifkeriernas aftagande. Det förtjä-

nar ingen torundran. Uti Lek-tiderna fer man
med mifsnoje, huru ovariamt dt bårtfnappa tu*

fcndtals ram ftinna modrar och dymedelft förgöra

otaliga fofler. Då ligga de nätter och dagar

ute pa fjoarne och likfom tafla fig imcllan, at

foroda dcfsa eljcfl outodeliga vifthus. Öfvcrhe-

ten har förordnat, at foglarne (tola vara befreda-

dc i fin lek: hvarfore icke Fifkarne åfvenfå?
Bom flora och fina notar, fom bårttaga en myc-
kenhet omogen fifk, tillåtas i fmå fjoar? Jag tror

cj nt Forordningen af den zo Martii 175 1 lårer

tilborligcn cftei-kommas, fom befaller, at vindva-

kar och öppningar ^bora aldrig forfummas uci

grunda och dybotniga fjoar, da flark vinter in

taller

() K, Vet, Ac. Handl. 175-2. p, 139.
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faller. Jag vet ej om någon bår forfokt^, at fån-

ga Svålgfifk med ref och krok efter GRifesiSMA

fwattet.

Til Saltfjo-fiÖceriernas defto båttre idkande

blefvo alla Rote-bärsmän, år 1735$ ^^yctade til de

St dem luvilie platGir Vid Stranden, Rotefial-

lavne måtte for dem upfåtta nödige hus och Kro-
nan beilod anfehliga medel til båtars och Filkc-

redikaps anlkatfandc. Skada, at def]a goda an-

Halter icke hade onfkelig verkan. Vid i-'3p

ars Riksdag förklarades, at man ftulle forhålU

fig, fom 80 § i Refolutionen uppa x^ln^ogcns

Bcfvår (af famma hj formar. Hyttorna åro få-

ledes nu for tiden förftorde j Fifkerie-båtarne och
rcdfkapen forderfvnde.

t . Eftraj Skreay Sondrofns och Skumeslofs ^otlin^t

hatva god lägenhet til Sirandfifke.

I
Marivin tagas af Bönderna uti dårtil inrät-

tade garn» Huden och fpäcket beredes igenom
kokning til Tran, den de bruka uti Hna Lam-
por, och til vekar tages kärnan af et fl ägs fåf

([cirkus paluftrls), Marivins-koctet gifves åt Svi-

nen, men 1 dyr tid och hungers nod hafva åfven

jVlånnifkor fått hålia til godo en få ofmakelig
fpis.

Sina Ek- flockar g6ra de af Pöppel-pil, fom
flyter lättare på vatnet, och tager icke fä gar-

na forrurnelfe til fig,

Flike redfkaptn^ fom;år rysOor^ not öclt

garn^ förfärdigas afutländOc Hampa, hvilken de
förmena vara liarkare ån den inhemika, Sömli.»

ge fårga dem i kokad Ale bark, hvaraf de blii-

va Ivarte och for Fiiken mindre fynlige. Rep
och tag af Svinhår anfes hår for de tjånligade at

nyttja vid Fifkerier.

; S Skålar
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Skalar kunna ftundom (tjutas pa (Icnar i

faltfjon. Man harcj formårkt några Skål- (Icnar,

fom blifvit la hogc , at Skålen ej kunnat klånga

fig up, eller fom kommit at (lå på torra landet.

Jag vet ej hvad fåkcrt bevis kan af Tådana ftenar

hämtas til någon vattu-minfkning, hvilka då dc

ligga på los och fandig grund, ma(ic vara under-

kaftade många förändringar af ftorm, isgångar

och jordbafnings (kakningar.

På åtlkilliga ftållen har fjon vallat fig til

fruktbar jord, dår marken likfom gungar når man
går åfvanpåj åter dår Landet år lågt och botnen

los, har vatnet tagit fm (kada igen och gjort

åt(killiga inkråcktningar.

Landet har många fårsfar och ftrom-fall.

Uti Laga^dn åro j:nc, det ena up ofver det andra,

fa at det ofvcrfta ligger några och 40 alnar hö-

gre ån hafvet. Hår har tilforenc varit et gan-

Ika rikt Lax-fifke^ Straxt vid islåfsningen löker

Laxen ftranderna, ftråckandes (ig långs efter

dem, til defs han finner upgång i ftrommame.
Man kan (luta hvad Lax -fånge varit i Hal-
land, når man gitvit Kronan i Lax-rånta 5000
ftycken Laxar, N"u har det mycket afcagit. For-
nåmfta orfaken år vål den, at de blifva oroad: i

fin lek, och at man utan anfeende fångar Lax-
yngeln. De Hora Laxar kunna h:afva ofver

20000 Råmm-korn uti fig, fåat Laxens afkom-
ma (kulle blifva til et otroligt antal, om man
icke igenom Honornas bårtfnappande innan råmm-
läfsningenår förbi, fjelfvilligt förgjorde Millio-

ner lit.

Vid lialmjlad ar Lax -fanget nu for tiden Ii'

tet
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j

tet lottande, JStlfsa^ä forer tnyrken fand med fig^

få at Ström loppet blifvit torftappadc , hvarfore

Upgängs^Laxeri intet gärna vandrar dit at Når
Ick-tiden år, foker Laxen lindallé drömmen ^

at få mycket lättare fä ränimen ifrån lig, hvii-

ken mjölk fiffcen lått eftertoljer odh med fin

mjolkc befrodaf.

Hår finnas ?:ne Kongs-Lax-fiften.

Man fångar Laxen
, pä åtfkilligt fått, (^)

Dtfn rökta Laxen, fom åf i få allmän högaktnings
handteras fälunda» Sedan den blifvit vederbör*

ligen faltad , tvättad och få anfad , at den fer rätt

klar och väcker ut 4 bindes han up at torkas

« et dygn, dock aktas val for Solen. När den
i Fvic (kinn torr rokes den vid kall rok af En-

ris och Barck-fmulor ganfta längfamt S , 10 til

13 dagar ^eftet defsrtorlekj man aktar grant, at

de ej blifva for mörka,

Utur Saltfjon hämtas med Nötdragning
^

Tårft, Tungor 5 Flundror, Hvarfver, Lax-6-
Hngar, Hvithng, Sill, Krabbor ("FaunjSv. 124^^

VAc flagen Uti Irt-fjoarne åro i fynnerhet:

Brax, Gäddor, Abborrar, Mort, Sutarc, Hård-
rtackor och Foreller. Is Gäddan leker i januarii

Månad j Fro-Gäddan i Martii j Gris- Gäddan och
Mörten i April. Råg Braxen leker forlt i Maji^
tnen Korn-Braxen garna Urbani-dag. Abbörren^
Sutaren och Rudan leka uti Junii- Månad.

Al fångas ofveralt. Dcfs lek (kal Väfa i

Maji Månad. Gemene man tror, at Alen geftc-^

S 2, reras

Il Man kan låfa dårom i Rkhardsjom Hifl. Beikrifn.

om Halland. T. 2. p» 177.
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rcras af vattnets flemj menat den år vivipara,

dårooi år nu mera ingen tvifvcl.

Ingen Fi(k far hår njuta mera fred och fri-

het ån Nejon ögon murena, arted.gen.6 ) Fifka»

re, fomfect dem til tufcndtals hånga falt vid (le-

narne, kalla dem Sten-fugare. De anfe ^em for

oåtelige. Landet kunde hafva en vacker inkom ft,

om man pa Tyfka vifet forllod at handtera och
inlägga dem. ^

Rudor finnas i dammar vid Säterierna, Man
har med dem hår mänga uptåg. Än läfsnas fjäl-

len på n^ägondera fidan, ån bartklippes vid vifs

tid et ftycke a^ ftjårten, hvilket Ikal fårdcles be-

fordra deras våxt* Deålflca Leraoch gråfig botn*

Nygråfda dammar bora antingen klädas med grås-

tårf eller befSs med hatra. Man bor hafva en

Moder-damm, och et par andra at fläppa bara

Hannar uti. Man brukar, at (lundom kalta til

Rudorna kulor, gjorde af måfk ochbiå-lera. Val
tjocknad fur-miolk gor dem fårdeles feta och
låckra.

Karp år rar och fållfynt. Underligt , at man
vid Säterierna icke med alfvar bcflitar fig ora

ct få dyrt Fifke-flag. Holländaren godcr fina

Karpar uti nåt, lom med fuktig måfsa upMngas
i Kallare. Karpcn får hafva hufvudet fritt u-

tom, och på detta fåttet födes den i flera dagar

med hvetebröd dåppadt i mjölk.

Pårle-filkcrier hafva tilforenc blifvit idkade

uti Laga^jlslofs, Bonnari/ejVcinge^Renneslbfs^EdenhergUf

SkJcdala^MofiorpSyY^ich Q^uibillc-dar y tillika med Nis-

fa-ftrom i mellan Ry och Fcka, och Ralstarpah^xck,

Uti Hafslojs-Sochi, Alladelfa hade et vackertfor-

rld
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rad af Pårle-musflor 5 men igenom olofligt fiOcan-

de åro de nu, utom Laga-d^ merendels utodde.

Pårle-fifkerierna i Riket hafva undergått hvar*

jchanda oden. Konung CARL XI:tes befall-

ning af ar 1691 , at de fkulle vara Kronan tilhori-

ge 5
uphåfdcs val igenom Forordningen af år

1713, men ftadfäftades fedan på vifst fatt for-

medelft Påbudet af är i?^^ Kongl. Stadgan af

ar 173^ den 28 Junii uplater alla pä Skatce-och

Krono-grund befintelige Pårle-fi{ken på 3:ne år

til vifTa Entrcpreneurer.

Ändtcligen förklarades igenom K.Com« Collegii

och Stats- Contoirets bref til Landshofd, Herr
Baron C. RaLAMB, under den 2 Oft, 1739 och
den 17 Martii 1740. at Pårle-fifl:et i Hallands

Lån, (kulle på proi anftållas for Kronans egen
rakning. Början gjordes ftraxt. Man bekom for

året 1 740 icke mer ån 8f ftycken Pärlor. Ar
1741 upfifkades ur Laholms-elf ^5 11. båttre och
5-7 ft. fåmre Pärlor. Ar 1742 vankade ej mer
ån 33. Ar 1743 blef intet Pärle-fifkeri företaget

formedelfl: Riksdagen. Ar 1744 fick man ej mer
ån 6 ft. Pärlor. Huru det gick år J74f vet man
ej, men med det året aFftadnade hela Pärle-fiflce-

riet i Halland , läfora ej lönande de dåruppå gjor»

de omkåftningar. Angående Pårle-Musflornas
fortplantning , natur , iefnads-fått och fjelfva

Pärlornas generation, har jag tilforne haft den
åran at yttra mina tankar for iCongU Academien.
tom benäget lämnat dem et rum ibland fina vit-

tra Handlingar ("^

)

\ Ibland roårkeliga Sjöar, bor den vid Säteriet

S 3 Perstorp

I

(*) Kongl, Vet, Atad. HandU ^7S9^ 21» qr/art.
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Perstorp aga rum^ fora har en dubbel bottn ,

h vårföre ingen fifk dar kan fångas, ty vid min-

Ha oro begifver den fig uti ncdra väningen, dit

hvarken noc eller nåc kan hinna» Bönderna, fom
cj tro, at en (ädan omllåndighet naturligt vis kan
forkli^vas, hatva fallit pa den mycket ohyggc-
liga tankan , at Nåeken eller nagoc annat förnämt

Sjo troll dar har fit hogfate.

Frifkaoch vederqveckandc källor träffas ofta,

fårdeles pä Kalländfia-åfen. Bala Helfo-brunn i-

Tonnerfio-iockn, åger mycket fortroende.

Märken til ätfkiliig väderlek och årstid kunna
hår tä aga rum.

När Fifk-Måfen fkrikcr om vare n och far

ofver Landet, våntas helt vifst (lorm och ovåderj

famma öde har nian at hefira, når Lommen fkri'!'

ker och far ofver fjon j åfvcn nar Spindlarne fpin-

na med ovanlig drift.

Når l iimmelen är ofverfällad med fml plåt-*

tar, väntas regn. Likaledes när Inlederna göm-
ma fig under bladen och när Bien och Myror
hålla fig nära vid lina vSningsrum.

När en llark Solrök continuerar ofver 3:00
dagar pä äfen, förmodas en läng torka.

När Nötter fäs i myckenhet, vankar litet korn«.

När Alkan bullrar i Mars Manad, fpår man
til en torr Sommar.

När Lofven falla bittida frän Trän, våntas

en Inar vinter.

När Ronn-trädrt bär mycken frukt, gor
Hallännmgcn Gg förfäk rad om en ^ät hoft.

Bdrg, Stenar, Örter. Infe^er.

Hallands-äs utfträcker fin länga Bårgs-rygg,

fom
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fom en Amphithcatre , och tjänar likafom til en
formur, at bcfkydda växterna for hårda våder.

Landet år af vatten nåftan aldcles genom(körit

imellan Åthra-d och denna vackra Sfcn, På den-

na fenare kunna de vinna tilokning pa fina anmärk-
ningar, fom fäga, at vårt Jordklot af början va-

rit Hafvets botten. Bårg och Dalar omfa om
hvarandra. Af de förra åro fomligc ojåmna, an-

dra flåta^ andra af en nåftan Conilk fkapnad.

En del fynas hafva undergått torftoring igenom
någon flod.

Utom det märkvärdiga Bårget i Vdxtärps

Sockn, fom Herr Tuneld omtalar , finnes ec

dylikt i Karups Sockn, kalladt Klacken, hvilkct

åfVen inuti hyfer tecken efter fpis och bankar.

En ofantelig Sten, fom fallit juft for ingången,
hindrar, at ingen kan komma dit. Bönderna få^

ga, at därinne finnes et Guid- bord, hvarpå ligger

en fvart Hona. De berätta åfven, at i^rån detta

underjordifka rum går en våg under Afen anda
til Skåne, at förbigå flera Hiftoricr. Eljeft fy-

nes på detta Bårg, få val fom pa et ånnu högre
i HasJIöfs-Sockcn^ kalladt Hålle, aldelesofanteliga,

lofa och i hopar kring ftrodde gräflenar. Huru
åro de diikomne, om icke det fkedt igenom nå-

gon ftorflod? Padcfsa 2:ne Bårg låt jag år 175-7

anftåila nog kåftfama brytningar, dels f5r at

fä Veta om de omtalte lola ftenars Bårgs-lag vo-
ro åtflcilde ifrån fjelfva Hållebårgs-artcn, dels

for at få nå^on kunfkfip om Bårg-och Jordhvarf»
vens befkafl^enhct. Om det förra år jag aldeles

étvertygad; men om det fenare kan nu ingen
ting anföriis,

Atikilligc Gräbårg åro utanpå holgde med
^ S 4 jord
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jord och växter, Hållebargs-arterne åro af mån-
ga fiag. Jag får ej upråkna dem hår.

På Akrarne finnas losliggande ftenarafquartz,

Spat och fandften. Af Kalk-tpat har jag hår

fåtc til lo läifkiltde Species j en del hafva fkonä

figurater, lom likna Mufslor och Snäckor. Vid
ftranderna och å-bråddarnc träffas Flintor af alla-

handa förändringar 5 famt Echiniter af rått tåcka

Varieteter, dock måfl: uti Flinta Sma Bclem-
niter och GlofFopctrx famt Skolpften af Nautilcr

( Mus. Tesfin. p. 8(5J finnas i jord och fandhogar.

Vid grop-qvarnen i Karups-Socken har jag rSkat

Musfle-ftenar , fmå Coraller, Oftraciter ocn Pe-
cliniter. Hvit Flinta i Corall (millepora) fooi

cndall pa Goitland varit funnen, hittade jag et

fkont (lycke vid Hafslof, Där finnesåfven Mom
af jårngyttja med dy.

Sanden vid ftranderna beftår merendels af

hvicaktiga Falt-fpars och Skimmcr-gryn. Nifsa-

Ärommens bräddar bcftå^af en hoglandc Sandbac-
ka, hvaråft blå Lera ligger hvavKtals under Tan-

den. Un Karups-Socken träffas en Polyzonifk

Lera, hvilken åfven fom den vid Falun (^) vi-

far ogonfkenligen at hon fatt fig efterhand och
pa flera fårfkildta gånger. Dar finnas åfven hela

backar af ren kalk jord Bleke ) hvilket torde

utmärka , at Kalkbårg finnas i negden.

Metaller hafva hittils icke blifvit forfpor-

de i Hall.md, Man bcråitar val at vid ar 1704
någre Sachfifke Krigs-fångar tilkånna gifvit at de

i Ahrltads Hårad fett något Silfverltrek , men
det

(*) J BröwaJlii Bet, om VatiumhiJlH, /. 171.
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det blef därvid. Landets fkogs brift 1are r icke

tillåta några mineral -upfinningar. Vid Enarp

har varit anlagt Glasbruk j vid Jlslöf Pappcrs-

qvarn, Stiernarp ti Saltfjiiderij men de åro

ej bibehällne. Rydo Järnbruk i Torups-Socken

har ånnu Kniphammare och Trä-drageri, och

gores dår anfenliga tilverkningar af allahanda

Poler-fmide, medgrofreoch finare Ståltråd. Te-
gelbruk åro anlagde pä åtfkilliga flållen.

Flora utbreder val icke hår all den fägring

och prakt, fom hon vifar på Skanika fåircnj dock
finnes hår en hel hop vackra växter. Jag blef-

ve for vidlyftig, om jag i ordning feullc upråk-

na dem alla. HerrOsBECK, fom innan kåre tän-

ker utgifva en omftåndclig befkrifning ofver fic

Paftorat, lårcr förnöja det allmänna åfven uti

denna omftåndighct» Jag vil allenafl: nåmna,
at Eryngium , Cnicus > Eupatorium y Hyoferis y Jaftme^

Agrimonia och Tenecio Jaeob^a^ kunna här raknäs i-

biand de raraftej men Gemfta Pikfa, (om år fa

obekant i andra Lands-orter, våxer i S. Halland

til ftorfla myckenhet ibland Ljungen. Den år

vid forfta påfeendet nog ivår at Ikiljn från Lotus

corniculata.

Växter, fom utvifa faltaktiga källor, åro få-

fängt efterfokte j men många finnas hvilka kun-
de tjåna den fattige Almo^en til brod och föda

i dyr tid. Til exempel rötterna af Eplohlum an-

guttif. CfOnvallarla plygonatujny Calla paluftris och
Jritkum repens, När bpannemålen ilagit fclt

, haf*^

va de fattige hittils icke vetat annat råd , ån al;

med måfk, agnar, Ljung knoppar och fonder-

målen halm utblanda fådcuj for at kunna uppe-
hålla lifvet^

j

Sy Chani"
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Champignioner våxa til myckenhet i Karups
Socken.

Til Fdrgmng brukar Almogen följande vax-
ter och trå-arter:

Tro(kc-bark fRhamnus frangulaj färgar
' ylle krapp-rodt, om den aftagcs Midforamars ti-

den. När den fatt torka et ars tid, gores lut af

Bok-afka och biotes barken p dygn däruti, fe-

dan lägges garnet dit uti en kcttil, lom man
par dagar låter fta vid elden, utan at koka, och
é% år det färdigt»

Ylle fårgas grönt med Rortap^ ( arpndo
phragmitesj med Trofke-bår och bla Klockor.

Kråke-ris fEmpetrum^ tårgar Citrongult.

pen yttra barken affkalas, den dårnaft torkas

och med det alunade garnet hopkokas til dcfs det

vpnårfin råtta fårg» Eljeft fårgasgult med Porfs-

och Bjorkc-lof, åfven med Appci- Vide och Af-

Yenboks bark.

Blåbår ( vaccin, uligin.^ fårgar både ylle

och Linne violett*

Barken af Verrel-torn fRhamnus caihartJ
fårgar YHe brunt.

Barken af Pfall fSalix caprea) blandad med
AlcUark, fårgar Lingarn fvart.

En-måfsa fårgar ylle gult, men med Sten-

masfa ('Lichen Saxatilis^ blir det purpurh\rgadt.

Med en af dy och jårn-ochra bland:\d jord

frSn Växtärps Socken, tårga Bönderna fina ylle-

tyger beckfvarta, da de därjämte taga Alc-bark

haltparten mindre. Uti denna fvårca kokas ty-

get tils det upnar den aflundade fårgen,

Infcftcr finnas liar til en fårdclcs myckenhet.

En fumpig jordmon tyckes i fynnerhet gynna
vif&a
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vifsa flags ymniga ftamalftring. Gryllo-Talpa,

fom här kaiias Skorre , har med några Tyfka O-
rangerie-Trån torft kommit til Säteriet Skottorp;

Et ohyggeligt kråk, fem endaft kan vara ange-

nåmt tor en Naturens åltkarc. Defs Ikapnad, la-

te och hushaUning åråfven få mårkvårdig, fom
den fkad ' växterna tilfogas år betydande» Jag
har tordnfvit honom med fot, Tärf-afta och
hvitloks vatten, I Trågårdarne gor han mycken
olågenhet, Mulbårs-tråd, fom jag hår pä orten

förft updragit af fina fron, hafva varit ganlfca

mycket utfatte for dels väldramhct.

Ibland Coleoptera åro Scaraba^i ^ CoccineU
1«, Ghryfomclje, Curciiliones och Grylli de all-

männafte flag. Når heta Somrar infalla, ftå väx-
terna likfom ofveTfålladc afAphides och Gimices,

Phryganese och Libcllulse finnas til fynnerlig

myckenhet 5 om vintertiden fer man de torras

J^arver hopetals i backar, liggande i fina Cylin-

dri(ka puppor. Hår träffas Dag-och Natt-Fiåril^

lar af de fbonafte varieteter. Nägra obekanta
och tilfornc ej belkretna, lårer jag framdeles

tiUålle at omtala.

Landets invärtes tilftand^.

Hår år ånnu ej någon faft grund lagd , hvar-
efter Jordägare bora taxeras at betala fina utfkyl-

der. En allmän Jordmåtning vore ganfka nöd-
vändig, cljeil kunna (katterna icke jämkas efter

Hemmanens beflcatFcnhct. Den fom ofver fin

förmåga betungas med utlagor, måfte ofelbart

blifva både räd-och nåringslos.

Södra Halland åger innom fina grånfor Sta-

derna Halmllad och Laholms uti den förra råk-
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nas och uti den fenare f 7 Mantals fkref-
nc l-^eiioner. Har råknas 4 Härader, ij Pa-
ftorattr, ^(5 Socknar, 1 Kongsgårdar, 18 Frål-
fc Säterier och i699iti Hemman. I fenare å-

ren har Hemmantalet vunnit n^gon tilckning af
de på AUmännings jordar anlagde Torp och
nybyggen.

•' Som naturliga formeringen grundar fig cn-
dafl: på ofvei fkärtet af de föddas antal ofver dc
dödas; fa kunna följande exempel utvifa, at in-

vanarncs antal ej är i aftagande, men at Natu-
ren fjclf år benägen for deras tilvåxt. Uti Hafs-

lofs och W ax torps Socknar åro ifrån ar 1747 til

och med ij^ö födde 613, döde 440 > uti Ka-
rups och Skummeslofs Socknar födde ^2.8 och
döde 273 > uti Renneslöfs och Ysby Socknar
åro på lika tid födde 415) och döde 297 Perlo-

ner. Häraf fkönjes huru Folk-åldringen (kulle til-

taga på en ort, fom har tilråckeligt utrymme ,

bvarföre förökelfen där måfte gå fortare, om
icke fattigdom och dyr tid få ofta plågade Landt-
mannen» Svårigheter, hvilka hindra Folkmyc-
kenhetens tiltngande , arven få vål fom krig och
fmittofama fjukdomar.

Den frihet fom Allmogen under Danfk Re-
gring hade, at idka utrikes fjöfart, förivagade

Städernas handel, och var en hufvud-orfak lil

Landtbrukcts vanhåfd, emedan denna frihet an-

lags för lättaltc vägen at förtjäna fig födan. Landt-

bruket förlummadcs och har nu iå af (Ig kom-
mit, at Landtmannen öfvcrhopad med mifsväxt

och utlagor > cj annat kan, åa blifva modfald,

trög och tländig.

Qyiii-
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Qyintolkens omtånkfama flitighet kan al-

drig nog berömmas. De loka igenom väfnad^

fpåne och ftrump^ftickande erfätra hvad Tom bri-

lier, formcdeUt et fvagt Jo> dbruk. Strumf» ihc*

kände idkas i fynnerhet ganfka flitigt, åfven af

Manfolken om vinterqv lilurne. Har tiivcrkaS

våfnadcr af Lårft, Blaggarn, Valmar m. m.
fä vackra 5 Tom de kunna begäras at dem, (om
näftan ej haft annan LårorT?ä(i:are, ån niciniig

fkickeiighet^ Boras boerne upkopa hår ak hvad
tilverkas kan. Härigenom far Allmogen nägot
underflod, iom likväl icke vil vara tilråckeligt

när Sådefi och Linet år dyrt Fm Friherrin-

nan^MARiANA Co)et på Domestorp, har af näfs-

lor låtit bereda et vackert Lin och u[ göra det

til fpånad.

Den år i(58f inråttade Cavallerie- indel nin-

gen 1 Halland af 4 Compagnier, indrogs år ijii^

Räntorna anflogos dä til Bätsmuns-hall , men är

17S6 blefRotering i ftållet inrättad. Efter det

Sr 175P upråttade Contraftet, blctvo 5 til 4
Krono-hemman fimmanfatte i rotetilen båtsmans
utredning. Utaf dcfsa fåledes roterade Hemman
biefvo 564 (1. Båtsman, hvilka fordeltes i 2.:ne

Compagnier, hvaraf S. Hallands utgör ijf. Defs

Stader Halmftad och Laholm hålla
j
enligt Coh-

tra&et, 10 ft. Båtsman.

Til rhifsbfuk och ftadeliga plågfeder kun-
nä riknas, ofverflodigä Bröllop, Graf-och Barns-

61, då Guds gåfvof omårteligen forflofas och fol-

ket fårtiöter flera dagar i oordentlighct. Tjån-
flehionsYjelfsvald , fotn begynner orvcrfkrida al-

la gråhfor^åfven få val fom Brånvins-tilvärknin-
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gen. Senafte forbudet var få alfvarfamt, ar cn
ftor del fålde fina Brånvins pannor > och voro
vid flutet af är I7f7, 2^5^ Lifp mark. Kop-
par ( fom til io ftyfvcr mnrken utgör en lumma
af 329P2 Dal. S:mt.) af Kronan inlode måll af

Brånvins-rcdfkaper.

Knapt lårer någon Landsort, af lika begrep,

kunna framvifa et ftorre antal af ofysfdliitte och

på bygden omkringvandrande Tiggare. Kan
man nog beklaga, at fä mänga grenar af fam-

hållet fkola få lefva i onyttighet?

Smittofama ljukdomar forfporjas fållan-

Rodfot år ftundom gångbar om Sommaren Frås^

fan år hår ftark gånge om våren. Utom en p5
många Hållen fuktig jordmon, år vål hfk-ätan-

det i lek-tiden, då Fifken år vek, mindre fma-

kclig och ohålfofam, cn orfak ,at mSnge på fina

ftållen faftna i en långvarig fråsfa,

Hus'Curer, (om hlv brukas ^ åro många. Jagyil
allenaft anföra några, fom årofäkre ofkyldigc ochj

få mycket jag vet, at andra ej beflcrefne»

Ormbett botas, ora et glödande jårn hålles

ofvan ofver fåret. Coluber Chevfea gor hår myc-
ken fkada. Det Indianfka fättet, at kalla kiut i

fåret och fatta eld dårpä> hvilkct aldelcs forffcin-'

grar giftet (^) borde fSrfokas

Hals-fvullnad fåges hjälpas med Album Gr£^

eum^ intaget i varmt dricka. Ät binda Svale-bö

kring hallen, gor åfven god värkan.

Ring-Ormar fordrifvas med Smor-Uka, mert

ofta torkar det tor myckcc^
Tand-

() Mtm$irc$ de VMäd. R, des Jr, 7*. X, IÖ95./. 2^0
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Tandvärk lindras, om ct klufvic Gall-åplc

ISggcs vid Tanden^
Coccioncll hålles hår for at vara hjårtftjT'-

Jkande och fårdeles god for alterationcr» Man
lager f til 6 kom i fånder*

Torrvårk i lederna farfvinner, om de vid cii

cld-brafa fleru gånger fmorjas med Citron- fafc: fl

fram t man cj kommer at mifstaga fig pä Gikt^

ty dår år denna curen farlig.

Brannfår botas genaft, om litet varm talg

drappas på ftållet.

Rolen cureras med Tyfk hampa och fkra«

Ead Krita j hvilket med Watt Såcker-papper om-
indes ^ därjämte bora Hylie-blom (ter drickas

fom et Thé.
AUahnnda fmå Svullnader fordrifvas ganfkä

lått med Often af 6l-ofl,

Kallbrand Ikal hämmas, om varm Ko-godlcl

ftraxt pålägges.

Onda betet, kallar Allmogen en olidelig vlrk

5 finger-åndan, fom år hår ganfka mycket gång*

fe. Den fom plågas dåraf, tros vara ftucken af

Gordius aquaticus och brukas häremot fonderftott

Spanfkgrona (^).

Hushälls-grep

Ort: lagd i Mumla, får aflgetiåm fmafc^ och
conferverasfor mafkar. Somlige lågga deni Biork-

laka. Sill

C*) tror nåftan at Mafken år ofkyldig. Jag hade
2!ne ft. i glas några veckor och handterade dem utan
(kada. Några bitar kött jag gaf dem, blefvo ej an-
ftuckne. Stephan Blamardius lårer dårfåre hafva
rått, fom i fitt Lex. med.p. «46. fager, at denna fin-

ger- våi k hårrörer „ex humore acri & mah*gno„ och
botas denna paronychia, om Gordii fonderlkåras och
Jåggas pä det fkadade (lålkt.
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SilU fom blifvic något ankommen, hjålpes

,

då den lågges i upblott Ale-bark , fedan Idyfves

och rokcs. Sfnakar federmera Tom Bockling.

Gäsfen ikola vara i fåkerhet for Råfven, om
deras hufvud ofverfmorjas med beck.

Hons blifva häftigt fmålifeca, om man gif-

vcr dem fmä kulor af fondermalna Bok nötter.

Dc berättas varpa ogement, om de tå excremen-
ter af Harar.

Granar våxa hadigt om dc ofta vatnas med
fåp-loder, fom blifver oFrig vid klad-tvåttning.

Afpen, fom år fä fortretlig i Trägårdar, fl:ai

efter beråttelfc utodas, om man bårar er häl fiiedt

nedföre i trädets kårna och lägger dit något falt,

hvaraf Trädet Ikal do och rötterna fortorkas.

Medel til Landets uphjdlpande.

Hushållningens tilltånd lärer af det foregå-

ende nogfamt kunna inhämtas, men hvad vil

man vånra nf en Almoges eftertänka , fom hvar-

ken har tilrackclig kunlkap, anvisning eller up-
itiuntran. Här fordras Öfverhetens kraftiga Ite

ätgård och då fical man fnart få hugna lig ät dc
Jyckelignfle förändringar. Kårr och måsiar ut-

dikadej ftenb ickar upodlade; fandmarker til frukt-

farna garden förvandlade > Bärgaktiga orter til

(kogs-planteringcn invigde. Ljungmarker befre-

dade och utodde tårfmäisar fädesbårande

Naturen harforfedt Halland med många ftrom-

fall. Qiiarnar, Stamp verk j med flera dvlika in-

rättningar, kunde beqvdmligcn anläggas. Om
In-

() Staden Warberg har redan lämnat prof dftrpå, ii

Gutheif. Ala^as, A';:? 34. 55- Jr I7<g,
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Inbyggarncs naturliga flkickelighcc och hug for

dylika anläggningar blcf cilboijigen upötvud och
upmuncrad, hvud fordel fkuUc icke v»anas?Här
göras bord

5
ftäp och ilolar rått vackra, i To*

riips- Socken förfärdigas Slädar med karg flaia^

dd, fom äronog beqvåmc, Vågg-ur är åfvcn tt

af Allmogens ciltag på ätftiUige iläilen. -Lägger

jnan härtil Quintolkens utmärkta flitighet med
vafnad, fpanc och Ibump - Hickande , larcr rnan

nogfamc finna^i at folkets naturliga {lcick<?ljghec

förcjäaar ac med all ömhet underhjelpag,

Blefvc någon inrättning med (lorr Fiflce i

Nord-fjooi (kulle folkhopen i Staderna Hilmftad
och Laholm tilväxa, Handels-rorelftn och fjo-

farten uplifvas, foljakteligen all utflyttning af

fig fjelf uphora. Fåfängt tanker maneljcft häm^
ma denna flcadeliga ovana, forrån Invänarne med
riktiga näringar blifva fysflofattc, De hatva ca
fårdeles luft for fjofart, men utfigten hemma
tyckes dem ej vara nog fördelaktig, darfore fo^

ka de fin lycka qnder cn annan himmcL Är
det icke befynnerligt, at på hela Halländfka fi"

dan finnes knapt et enda Fifke - läger ? Tank
om vifsa trakter utftakades hela fjokanten up-?

forc til dylika Fiflce- lågers anläggande^ fhvilkg
icke borde fä befattii fig med något annat, åri

med Fifkcrier^ hvilka formoner fkulle icke häri^

f;enom cilfkyndas både Landsbygd och Städar?
genom Nifsa^ftrommcns uprensning (kulb ieka

alicnaft Lax-fifket vid Halmftad anfcnligen for,

mcras, utan torde det ock vara mojcligt at äftad*

komma fart ända in i Vetteren och f å vidare upp*
at. Huru Ikulle icke Handel och rorell^ igenom
fådana medel befrämjas? Borde icke Si;äderna
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igenom Lag förbjudas, at utfå något flags Såd, pl

det all mojelig flit matte användas , vid Trägår-

dars fkotfel, vid Mulbårs - tråns
^

Fårge - orters

och Tobaks - planteringar ? Belägenheten vid

Halmftad och Laholm är aldcles tjänlig til fä-

dana åndamal. Når (kola de blifva verkftålde?

UTDRAG
AF

Meteorologtjka Dag-Boken y hällen i Up^

fala dr I7'y7 y

Af
B. FERNERoch FRED. MALLET,

B§. I.

arorneterns ftorlla och minfla h5gd i hvaf
Manad.

Jan. p. f. ra» 2Lf,92 Vådret lugnt Mulet
20, f. m, 24,^3 SO. 2t Urväder

Feb. 2. e* m, 2f,pf N. i Klart

14. f. ni. 24,66 SW.2 Klart

Mart, 8. f. 2^,5-9 N, 3 Mulet
24. c. m. 24,f7— SW. I Regn

Apr. 6. f. m. 25,87 — — Lugnt Klart

14. e m. 24,84— ^ SO. I Regn
Maji f, c. en. 2^,71 SW. i Dimba

26. f. 2f,04 W. 2I Regn
Jun. 13. f. m. 25.85 Lugnt Klart

25. cm. 2f,3o N\V. Regn
Julii II. f. m. 2 5,8p Lugn Klart

16, c. m. 2y.j5 — S. I Mul. i S.

Aug,
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Aug. 7. f*. m. 2^,7f Lugn Dlmba -

Z3. e. m. 2f,(Z ^ S. 1 Svom.
Sept. 2,1, f. m. löjzf™-- Lugnt Klirc

30 f. m. 2f,io— N. Ström.
O^i:. I5>. f. m 2f,Q3 j Klart

27, f. m. 24.80 SW.
3 DnfmoL

Nov. 30. e, m. 2f.77WådretNÖ. 2 Små fno

7, e, m. 24,70 JNO. I Diiggreg.
Dcc. 31. — 26,3 3 W.. Klart

if f. m. 24,97 SW. I Mulet;
Barometerns Medel-hogd detta Sr, 2f, 35,

^
§. 2. Thermonjeterns ohferverande Medel-

hogder om morgnarne vid Solens upgäng, och
'^l i.oetterajiddagen. Mårka -4- betyder ofvcr
Frys-punden 5 och under,

.. o ^ ^
Morgon Middag

Jan. ifran d. i til d. 10 7,^ ^,8 grad.

Febr, I — — ro — 9,3 _ ^5,4
• 20 3,2 H- 0,3

• , — — 28 — o,5r+ 2,(^
Mäar4?i| I — TO 8,3 — 3,8

II 20 — 7,r — 1,7
^31^ 0,3 + 4,8

.April I—_jo + ^
Il 20 + 2,1 -4- 7,8
2.1 30 Hh 4j -f. ,2,0

Maji I JO + ^ jo,3
II- 20 + 1,2 -h 1 1,4

... 31 4- 6,4 + 13,0
JUÄåi I -10 H- 9,3 20,fjl-__.20 H- 10,0 4- 2 5,p

21 30 -h 8,9 ^
T 2 JuUi
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Julii ifrån d, i til d. 10 4- u,^ -4- zi,y

II 20 4- 14^6 -H ^4,o

3 1 31 + 1 f58 4- 26,6

Aug. I 10 -h if,P 4- ifjf
II 20 4- 9,4 4- I r,o

21 Ji 4- 1I53 4- I7i4

Scpt. I 10 4- P,i 4-

II 20 4- P5<^ 4- 185I

21 JO 4- 2,1 4- 1 1,2,

Oft. I 10 o,7f 4- f,P
II 20 4- 2,8 4- 7,^
21 51 — 0,5 4- 3,5

Nov* I 10 — O5I 4- 2.,p

II zo 4- i,Of 4- 2,6

zi JO 4- 0,8 4- I5O

Dcc. I 10 — 1,5 — 1,1

II 20 — 3,0 — 2,}

21 ;i — 7,7f — 7,;
Hela årets Medcl-Hogd, 4- 2,22 4- 7,8

- Medel-Varma 4- ^,01 grader

Detta års ftorfta köld — 2^,f d. j Fcb, f. m.
Wt. N. klart.

- Storfta Varma 4- 30,2f den 21 Julii c,

m. SW. ly llromoln.

3
Hogdenafregn eller fmåltSnå, fom uppå

cn quadrac-aln blifvit lamladt, for h varje Manad.
Geom. Tum. ^,140

Januar. i,)"3
3 Juli o,p6p

Febr. 1,030 Aug. 1,670
Mart, 0,150 Scpt. ^t^JJ
April 2,3ff (Jet. 0,651
Maj. 2,780 Nov. i,0f2
Junius o,if :> Dec. o,ff4j~
Hela års hogdcn • - ijjjij

§• 4.
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5. 4- Väderleken och Luftens befkafFenhcr,

Uti Jan. Mulet hela Månaden, ut(>m d. i. 5.

7, 29* Kölden ojåmn, ftarkaft d. 19 med W. och
lugn. NW. d. I. 1. S. d. 2. NW. d. ^.

d.6.SW. 7. -pS.d. 10. II. N. och NO.d. 11,

17SSO. d.iS.O. d, 19. SO d.20. S, 21. NW.d.
22, N. och NO. 25 - - 27. W, d. 28 2p. N. 30.

31. Nederbörd allenaft i flutet af Månaden med
urväder.

Uti Febr klart d. i, 1. 3. f. 14. if. id, 17.

21. 2f. de andra dagarna niulit. Kölden Itark i

början med N. To d. 8»P- i }. lindrig kold och
to filta hälften N. d. i - -4.S.d. 5. 10. 11,

S. 13. 13. W. NW. 14, ^ - 16, S. SW.
17- 16 Ö. d. 27. NO, 28, Måfta nederbörden i-

frän d. 7. til 13,

Uti Martio Mulet alla dagar utom d. 13.

ip. 20. 2<5, to d, 2. 3. fedan kallt til d. ip. dä to

Yarade til Månadens flut, allenaltat ^ nätter vo-

ro kalla. Vinden obeftåndig til d. ^. N. f - - 13.

S. 14. O, if. N. 16. 17. S, 18. W. SSW. IP -

24. NW. 2f. W. 26 SW. 27 31. (torm nat-

ten imellan d, ip och 20. Ringa nederbörd.

Uti A PR» Få kalla Morgnar i förda hålhen,

klart d. 5'.6,8.p, 10, iG, 17.20.21. 2f - - 30, dock
blandadt med mulit väder och regn. d. 2 och 24.

måda nederbörden d, 26. til flutet vackert väder,

och tåmmcligen varma dagar. SW.d. i. 3, ö. d,

2,NW.4. G, SW. 7. NW. 8 S, p.- -12. SO. S.

13.22.W. d. ip N.23. 24.S. SW.2f.2p.NO.30.

Uti V^Ajo Sållm klart, och allenaft 4 froft-

nätter. De 2 lifta d igvir varma. Stark neder-

börd d. 3 och 4. fedan rnätteligt regn utom d. 24,
T 3 O. SO,
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O. so, d. N. NO, 6 — p 10, II. N.
NO. i2-*i7. Ö .8. v/.
W. if.- - 28 bO. S. 30. 31.

Uti Jun. Nog klart ifrån d. 6 til d. 20. Var-
tna dagar i början, Cå ock ifrän d. 10 til d. 21.

Sedan (valt emot årstiden. Ringa nederbörd.

S. SO. d. I . - .
f. N . . - 8. W. P - - I K S.

12 . H.NW if. S 16 - - - 21. N. NW. 23 -

.

?o. d. 20. och. d 21 lindrig afka, NB, Samma
dag obferverades, at regndropparne, fom i början

follo tunt, mt^ddelte Eleélricitet til den uppä ta-

ket uplatttt Jåm-llängen, hvilkec ock andra for-

lok bcltykt.

Uti juLio mad klart och ftark hetta ifråii •

d. f. hela Månaden igenom. Ganfka torr Vä-
derlek, varma blalier ibland. Såden bärgades 6f-

veralt d. åndteligcn ymnogc llair-regn d. 30
med dunder. SW. W. d. i - - - 8 W. p. 10

NO. II - . 15. S.SW. 14 - . 16. W. NW.I7,
-20, S. SW, 2 J. - - 50. ö» 31.

Uti AuG. I boqan klart och heta dagar. D,
12 och til flutet matteli i varma och regn ibland.

S. d. I. - ^ 8 N. 9. SW. 10. N. NO. u. - -

22. S. SW. 23. - - - 31.

Uti Sept. Ömfe klart och mulit, litet regn

i början. Sedun upphals - vader til d. 29. Nog
varmt tor årstiden, allenaft 5 froft nåttcr vid

flutet S. d. I. - - 5. N. ^. - - g. Lugnt i nå-

gra dagar Ö d. n. W. d. ij-.NO. d. ig. SW.
24. N NW. 2f. - - 30.

U'i OcT. Mera mulit an klart. Vackert
Hofl:v.\der, lagom regn. Några nätter froft i boi-

ian, flera vid flutet, N W. N. d. i - -
f.

lugn 6.

7. NO,
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7, NO. ö. S*' - - II. lugn 12. T 3» S. 14. N"»

if. 16, SW. 17. N. 18. - -22. W. 11. NO.O^
34, 2f. S. 26. NW, 28. 2p, SW. 30-31.

Uti Nov. Sålkn klart. Tidigare neder-

börd och yrfno, täta froftnåtter i början» Ifrånd^

1 5 til d. 29, lindrig väderlek och tiog regn, kallt

vid tlutet. S. SW. l. - - 4. NO. N. f.
- - •

S. 10 - - 13. NO. 15 - - 16. W. 17. S. 18 21.

W. zi. S. 2?. 24* SW. 2f.26. 27. N.^8-30^

Uti Dec. Jåmt mulet utom d, ti. 22, 31,

Lindrig vinter: doch (karpare d. il, 22. Z^. 2f. 31.

t6 6,y. if. NO.d. i-^ 3.0. 4. f. S,6, 0.7. NO,
8 - II. S. i2--if. N. 16,17. j8.N,ii).-3f^
SW. 22. 23* S. 24. W. 25.28. SO. 2P. 30. W, ?u

RÖN
I Natural - Hlflorten ,

Af

J. C. WILCKE.

I. Befkrlfning pd et litet Vattukrdkj funnet

fd unga Grodor

f

Ibland andra Obfcrvationer, hvilk^ jag hade

tilfålle, at for någon tid iedan anftålla med
det Kongl, Vetenflcaps Academien tilhori-

ga dubbla, och af ÄngeKka Konftnårcn Cuff
efter defs forbåttrade Gonllruébion, förfärdigade

Microfcopet, ville jag afvcn därmed älkäda blo-

dets och Våtfkornas omlopp uti filtar och djur.

T 4 Detta
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Dettä nojfama Pkienomenec kan ibland an-
dra åfven rr yckt t Ikt och vi; fkonjas på unga
Gro Jors Ma] i tro ) runna och genomfkin-inde
ftjarchinna* Vatikorne Itromm:-! med lior haltig-

hec igenom de fina rören. Eirter (om Diuret
bbfver martare och ftjårthinnan torkar, hlifver

nna rort-lfen fmaningom langlamare, och forby-

tes til lika långvariga lyckning^r eiler pulfatio-

ner. Sjclfva Canalerne blifva då forfl: rått ty-

deliga^ och blodkulorne franifkrida cn bftcr den
andra långlam t uti de finare rören.

1 det jag harpa fåftade min upmårkfamhct,
blef pg fom oUaft varie et litet Kråk, fom
håller fig pa dcTsa unga Grodor , och formodc-

ligen hitintils har undga':t de Naturkunnigas o-

gon, men likväl tycks förtjäna at ihogkommas,
ibland andra Animalcula Microfcopica. Jag
torde fä lof^ at därom lemna en kårt bcråttelfe^

Stj^.rten af Grod- ungarne var i den flållntng,

%X blodets omlopp tydcligcn fyntcs ^ med glafcc

N:o fom cfier någorlunda gjordt ofverflag

vjf^r Diametern af Objcci:'me vifst ioo gånger
fto re. Jag blef därmed fom oftall varfe, at imå
cirkelrunda kroppar, ihindom långfamr, llundora

fortare rordc (i.!^ ofver Synings-fåltet. I början

anfågos defse for famman-gytringar af någon cx-

travaferad blod eller våtfka. Men deras quicka

rorelfe rogde fmirt, at de voro lefvande Kråk

,

hvilka kr5po eller fumrao på ytan af Grodiljårten.

Defsa Kråk voro helt runda , utan vidare

Icmnar eller llruftur, rTab. VI. Fig. r. ). De lik-

nade invårtes andra genomfkinande kroppar, hvar-

utin-
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Utinnanundcr microfcop vid ftark Iliuminationfuii'*

nos otaliga incgulåra fvaria punder eller parti-

clar, hvilka likvål hår, iom uti andra kfvandc

kråk, tyktes aga en inbördes rorcHe dadjiuret ro-

rcr ågl Mera kunde dårpä ej ficonjas, fä långe

Kjåkec upholt fig pa Grode-ltjårten.

Menfedandet efterletadcs och igenfantsutt

det klara vattnet, fom medirolgde Grodan och
fåiter fig vid glaslkifvan, marktes ogonfkenlu

gen, at defsc Cirklar ågde lif. De fummo af och
an uti vattnet och vande fig at alla fidor, Dc
liknade då, (om forr, runda Ikifvor, med den at-

fkillnad;, at nu pa dem fynres tvånne Conccntri-

Ika Cirklar ikring randen , något mörkare ån
det ofriga. Sjelfva randen utikring var ock li-

tet ojämn, och hade Imä fina ipctfar. F\g.

Af de fårfliilde ilållningar och Ikapnader

de vifade fig uti under rorellen, kunde jng finna,

at de åro halfrunda, eller ihaligc halfv.i kulor.

Når de kropo pä Grodan , eller lägo Iblla i vatt*

net, fyntes de altid runda j men när de fkullc Gm-*

ma framåt, llålde de fig pä kant , och voro dS
hafva Cirklar f Fig, 3 ) eller half-kuior, med li-

ict utbogd rand, fäfom en The-kopp, ( Fig. 4J
Dcnn?^ Itållning och (kapnad antogo de akid då
de häftige fummo fram och tilbakars uti vattnet.

De tycktes likafom fiika och jaga efter rof, al-

tid med opningcn förut, likafom en fift-häf fö-

res dä något därmed urur vattnet iiptagcs. Når
de vände fig om, fkeddc å^t häftigt, och blef
man under vändningen varfe den hel rundu flcap-

naden. Ibland rullade de häftigt ikring fin Me-
del- pun6t 3 och tycktes detta var^ deras lått at

T f hojk
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hoja och fånka fig uti vattnet. Men då de ihre-

do framåt, llälde de fig äter pä kant, til en half-

rund figur, Fig. 5, 4.

Når defse Kråk , eller halF-klot - maftar
gafvo fig ut ifrån Grodan och funno tjlråckeligc

vatten, voro de oFvermättan qvicke och oroli-

ge. De foro om hvarandra fram och tilbakars

i alla direéboner, och när de möttes åt, und-
veko de hvarandra varfamt och- gjorde en hten
krok. Ofta (lotte de dock ihop uti farten, och
rullade dä iiägr.i ilag ikring. De Ikyndade ug
at återkomma ril Grodan, hvaråd de långfamare

fpatferade , med ätvånd opning, formodeligen
hdllo de fig fafl: raed de fina fpetfarne iknng
randen.

Sällan efterletades defsa Djur forgåfvcs, dock
uppeholt fig ftorfta myckenheten dåraf pa det

flåller, hvaråft ftjerten floter ihop med den run-

da kroppen, och värderas måita tilhåll uti den-

na hila viken, hvaråft ofta 12, 10 och mera på
en gång fyntes. Formodeligen lockas de hit, af

det ymnigare vattnet, eller ock viftas de maft

på fjelfva Grodans kropp, hvaråft de icke for

defs morkhet åro fynlige.

I brift aF Micrometer uti detta Microfcop,
kan deras egcntcliga ftorlek icke utiåttns. Gla-

fet hvarmed de bad fynt^s, vifar objederne vifst

zoo gånger ftorre i Diameter. Efter ognamSttet

var Diametern af defse Cirklar hogft en Linia,

och år deras egenteliga ftorlek i Diameter fålc-

des ^i-^ Linia. Synings- fältet intager vid pafs

linia, hvnrforc' ock en fådan fiö var tilråc-

kelig tor fä fmå filkar at fimma och vånda fig,

:
' At
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At fe Qch finna lif, och fri egen r6relfe u-

ti fä fmå djur^ hvilka icke aga några dårtil tjän-

liga lemtnar, ej eller andra märkeligen deras

fkapnad dä de faledcs rora fig, år rått underbart.

Ty af det antorda kan ej annat dömas, ån at de

åro iiiäligc haU-kulor, beftäende af en homogen
Materia. Den omtaltc mörkare randen, kan ock
endalt af denna (kapoad hårrora> ty alla klotrun-

da kroppar, hålft ihalige, fåfom Ima luft-blälor,

rcprelentera fig uti Microfcoper, hvilka uplyfas

nedifrån, fom fm^ ivarta ringar. Om åcisc krålc

altid och pä alla ftållen finnas på dcfsa unga
Grodor, vet jag ej. Men u:i det tråiket jag

fångade defse, viftades de allenaft pa delse Djur,

ty uti fjelfva vattnet pä hvnrjehanda grås och
trä, fom dar fants, kunde jag aldrig blifva varfe

en enda> men pä mer ån fo Grodor fom exa-

mii^crades, voro de altid tilftådcs, afven fcdan

Grodorne undergått deras andra förvandling, och
börjat fä de foifta bak-fottren, Hvad namn
defse krak borde fä, kan jag ej afgora De lik-

na til Torelfcn något Kloi-iTjafken , til ikapnad

Mcdufa, torde ock vara et flags Polyper, hvil-

ket jag Håller dårhån.

//. Sätt at fdnga hvarjehanda fmd Vatten^

Infe^er,

Jag brukade härvid et ganfka lått och be-
qvåmt fått, at fänga de omtaltc Grod-ungarnc
uti vattnet, hvilket åfven kan tjåna andr.i at fän-

ga hvad flags Vattu Infeéter fom förekomma^ In-

ttrumentct hvarmcd detta fker, ar et glasrör,

hvars ofre and^i år jåmt afilipad, defs nedre an-

da ätcrnägoc fmalare ihopdragen. Tuninien på-

lägges,
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lågges, och dårmed igentåppes ofra åndan, hvar-

pä den nedre delen fk jutes ned i vattnet, nåra

intil det man vil taga up. Den inneflutna luf-

ten utellånger vattnet, hvilket på en gang rufar

in, och lliger högt up i röret, fä (hart ofra ån-

dan opnas, iamt medforer da likafom en Ibom,
alt det fom dåruti fimmer. Det qvickafte kråk

undflipper ej denna fnaran, utan medföljer ofkadt

inuti röret. I Tamma moment fom detta iker,

pålägges åter tummen, då vattnet ej kan falla

tilbaka, utan kan med denna håfvarc uplyftas

och flåppas uti tjenliga kåril, til närmare granfk-

ning. Den nedra vidden 'och ftorleken af rö-

ret lampas efter de kråk, fom dårmed fångas (ko-

la. Konften år icke ftor, men ringa ting åro ibland

nyttiga for den, fom dem behofver.

///, Anmdrkning om Snäckors-Parnings-fdtt»

Vid nu befkrefne arbete at fånga Grod un-

gar uti tråfket, blcf jagden 2p Maji varfe tvan-

ne Snäckor, (^Helix, Linn. S N. 614. Fn. Sv.

13 n«) hvaraf den ena hade fåftat fig vid (kaiet

af den andra. Det fom djrpå gjorde mig up-

mårkfam, var cn hvitgul Mafk, fom tycktes haf-

va infmygt lig uti båda Snåckhufen, liietiöh^er

fjclfva Snäckorna, fom båda vore aldeles urkriimp-

jie, och hvarigenom defsa Snäckor tycktes vn-

la UiopFåffade. Denna Malkcn var utom (kålen

ikringbogd til en tums längd : fjelf var har tre

linier bved och ^ lin. tjock, famt hade många
ränder eller leiikar, liknandes nällan en Binnike-

Mafk, och kunde fåledes pä intet fått hallas

for någon del eller km af defsi Snäckor. Så-

fom jag gärna ville fe hvad Maik egenteligen

4
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pä dettaiåttet vore Snäckornas fiende, drog jag

defsc atfkils, då ånnu en god tum af denna Ma^
(ken utdrogs ifrån den Snåckan, fom fåftat fig

på den andra. Den utdragne åndan var tilfpetfad,

och hade en liten opning vid fpetfen, den andra

var ånnu uti andra Snäckans (kaU Och fäfom
Snäckan härvid fjelf aldeles drog fig in uti Cit

hus, drog ock hela Maflcen fig in imellan hån-

nes kropp och fjelfva (kalct, famt blcf^ fåledes

ofynlig. I tanka at blotta denfamma, afbrot ja^
fmåningom (kalet aldeles, men blef beftort da

jag hvarkcn uti Ikalec eller fjelfva Snäckans
kropp, fom varfamt opnadcs , kunde igenfinna

denna Mafken, hvilken ja^ åtminftone trodde
finna 3 tum läng och til antorde bredd och tjock-

lek. Den var torfyunnen* Uti Snäckans inelf-

vor fnnts intet fpår til något dylikt, förutan cn
liten hvitgul, afläng, rund och härd kropp eller

Glandula, af ^ linicrs iångd, hvilken, fäiom den
hade famma färg, formodeligen var den, fom for-*

ut fä anfenligen utvidgat fig, och torde vara

defsa Snäckors todflo-lem, fom vid parningen ut*

vidgat fig til en Itorlek emot fjelfva djuret ^

hvars like ej torde finnas i hela Naturen^

Jag upfkar dårfore den andra Snäckan, men
kunde ej finna denna delen, Monnc fordenfkul

detta fenara varit Honan och den förra Hanen?
och monne med defsa Snäckors parning fig pa
annat fått forhäller ån vid andra, fom i allmän-

het hållas for vara Hcrmaphroditer.

Når defsa Snäckor fattas i vatten och gil:-

ya fig utur fkalet, finnes under fkalet vid ofra

^jclcn af Snäckans kropp, en blåfa, medenhalf-

rund
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rund opning, hvillccn bläfa de kunna utfpånna
,

och tillika opna famt med en fphinfter igendra-

ga, utan at något vatten gifver lig dårin: Den-
na bläfan år iior fom en hafselnot, och opnin-

gen en linia eller mer i diameter. Och år detta

Itållct hvaråfi den omtalte delen vifade fig.

Jag har cfterfedt uti SvaMxMERDAms BMa
NatHr<My hvaråft Anatomien af defsa Snäckor be-

ftrifves. Så mycket jag finner, har han icke be-

fkrifvit deras parnings-fått, ej eller de förut be-

Ikrifne (kräk pä Grod * Ungarne. Mig ovitterli-

iigen torde dock alt detta vara bekant.

BERÄTTELSE
Om

En fdllfam fkada eller et Styng genom

Foramen Ovale
^

JOH. GUST. WAHLBOM

Ar 1760 uti Januarii Månad, var en Bonde
pä Öland och Runftens Socken, hvilken

uti fina hushålls -årendcr, klef uppa en

ho- (lack, men vid nedergåcndet, Aitte han fig pä
fatet at åka ned. Tjenltefolket hade nedan for

Hoftacken, lemnat en Ho- krok, med hvilken,

fafom vanligt år, de brukade at draga fram fit

Sjelfva kroken varafjårn,
3 qvarter läng,

en
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cn tum tjock, och fpetfig med en hulling pä
andan af en tvår-hands långd, fom (lod uti en

fpitfig vinkel tii 5
tvårfingcrs diameter frän fjclf-

va ftlngen. Uti jårnftängen var et tråfkaft af

ii alns långd. Denna kroken ftod bredevid ho*

fläcken , fa ftåld, at jårn-fpetfen vandes upåt.

Når Bonden med full force frin bemåltc

Stack nederåktej kom kroken at ga in något ho-

gre ån midt på och innan til på högra låret, i

tjockafte kottet, imellan Caput Secundum och
Tcrtium Mufculi femoris tricipitis, i den dire-

éhon, at han tråfFad:^ Mufculos obturatorcs och
foramen oflium innominatorum Ovale : gick i-

genom det famma med flda.n force , at margo
cilcr Kamus inferior offis pubis, åt hvilkcn fjelf-

va hullingen var vand, något krafsades, paiTer

rade fedan^ fom man kunde tycka, imellan in-

teftinum redtum och Vcficam, hvilkcn ock blcf

Ikadad, igenom pclvis, få at fpetfen ftannade

emot bafin oflis Sacri. Efter fkaftet, eller trä-

sängen var fä lång, at den rakte ofver et godc
qvarter neder om foten, måfte karlen falla i-

kull och blef fåledes liggande, til defs man bar

honom in i fit hus. Bloders rinnande ftiiladéi

af fig fjelf, emedan han ej fkadat några flora vafa*

Pä 5 :dje dagan fördes han lådan intil Staden,

oeh blef uti min närvaro underfokt af tvånnc
Chirurgis, Regements Fåltfkåren Granbom och
Stads-Fåltflvåren Pfejel , dä hullingen befunt5

vara våndinåt Perineum och Blåshalfen, och få-

ledes ofver ramum inferiorem oflis pubis, famt
llången vid pafs i aln indrifven.

KarleO

i
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Karlen var af fä fund och god confticution,

iLt ingen Tvär vund feber, eller andra iVåra iymp'

tomcr tilftotte, hvarfore man allenail behofde

opna ådren^utan at gifva in Medicamenter.

Sedan man Ikurit up lärec anda til foramen
ovale, hnts dock vara omojcligt, ac få huiiingen

tilbaka lamma våg igen, ty för It fatt den fä hogc

uppe och fedan (kulle han då häfta ofver CoUum
vcfiese och ramum inferiorem oflis pubis j han

kunde cj eller vridas, emedan Patienten då kla-

gade ofver en olidelig fmarta, lika lom man vil-

le flita ijelfva penis och collum vcCicsc ifrån

honom»

Efter dc forllc dagarne kunde han både lå"

ta (5t vatten och excrementer,ordinariis viis, men
fcdan fuppuration börjades, flot urinen åfven uc

åcnom iäret> et tydeligt tecken, at Vefica rar

Lidad} men antingen vid fidan, af ftångens fpcts,

cUcr circa colium, af fpetfen på hullingen, kun-

de jag ej utröna.

Vi afvaktade fuppuration, for at fc om den
(kulle facilitera uttagandet, men den blcf ej IVn-

ncrlig ftark, och kroken fatt lika taft, fä at man
ej kunde få honom up eller ned, til höger el-

ler vånlter. Tråfkafiet måftc vi med glödande

jårn afbrånna, ty det var både ofs och Patienten

til mycken olägenhet» Sedan forlokte vi genom
oräkneliga Inventioncr, och många nya Intlru-

mencer, med hvilka vi kunde gå up i peivi, at

fatta fpitfcn af hullingen , til at lä täcka och le-

da honom, at han vid utdragandet ej (kuUe häf-

ta eller faltna, men alt var fruktiolt. Med ct

•rdj vi kunde hvarkcn uptanka eller verk-.

ftålla
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ftålla något fått til defs uttägning, hvar vid oft

I

mötte omojeligheter,

I « Vid ftarkt dragande^ hvilket fomlige emot
min Vilja forfokte^ kunde man af rorelftn, na*

gorlunda doma, at fpetfen af hullmgen llod på an*

dra fidan af perinarum^ dock ganlka djupt^ cUef
högt uppe. Det var fålcdcs cj annat ofrigt, e-*

medan Patienten tyktes bafva tåmlig goda kraf-

ter, och kunde til flut gä litet uppe, dä hail

ledde fig vid lången, än at afvakta hvad tidett

ville gora, i tankaj at fpitfeii af hullingeri (kulle

fjunka (å längt ned, at man for den kunde gora
opning, och med tjenligt Inftrument afbryta den
famma, hvilket ock til flut lyckades

Patienten tordes fåledes hem, med tjenlig

Inftruftion for Dijcten, och formaning, at ej la-

ta några okunniga och driftiga forfoka defs ut-
dragande.

Efter en Månads forlopp, refte Regements-
Fåltfkåren Granbom til honom j at underrätta

fig om defs tilftånd. Han fant då, at fuppu-
ration var lindrig och jarnftangen til en god del

»edfunken, men ånnu ej tid at forråtta opera-

tion > låt dåri-ore, genom god hållning i jårn-

flångeii med et (lort Skrut-ftåd , affila den fam-
jtta tått utmed fåret. Härigenom vant Patieo-

ten den formon, at båttre kunna rora (ig , och fom
iagtar, gä uppe» Vefica eller blåfan, hade dä at fig

fjelf biifvit låkt, få at han nu kunde iäca U-
k rinen, ordinaria via-

I
Många driftiga och ofverdådiga Karlat vil-

' Ic ledermera hafva dragit ut detta järnet, fom
dock Patienten mäftadelen hindrade

j genom .det

begrep och Inftruftion han fått»

U 18*
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1 8 veckor efter det han blef falunda fpet-

lad, hade andan at hullingen funkit få långt ned,

at han tydeligen kändes vilja taga häl pä andra

fidan af perinceum, prope ramum inferiorem oflis^

pubis liniftri, då en gammal Soldat, fom i fin

ungdom hade tjent hos en Fålcfkår, utan at Pa-

tienten efter fin lofven fadc ofs til, vidgade ho*

let pä fjelfva huden for udden af hullingen, hvar-

igenom den ånnu kom at fjunka båttre neder.

Några dagar dårefter, gick han med en fmal

kniptång up, detlångfla han kunde på hullingen,

och fedan han låtit gora en ftadig hållning, at-

brot den famma, hvarefter han lättcligen kunde
draga ut fjelfva jårn-ftängen^

Patienten , fom hade en Sfvermåttan god
conftitution, forbants på fit fått, och fåret läfc-

tes, utan fvåra påfolgder, efter någon tid, få ac

han nu både kan gora fit arbete, åka, gå och
rida.

Sä vida mig af bekant, lårer ej lådan hån-

delfc eller flcada af Medicis vara obferveradj

mycket mindre fynes dec mojeligt, at Månnifko-
hjelp kunnat i början något uträtta vid krokens
uttagande. Patientens goda conftitution och ti-

dens utdrågt ,
hvarigenom järnet fick fjunka

och gora fig fjelf våg, gjorde den faken feder-

mera lått, fom förut utan lifsfara var omojelig.

Ehuru garna både jag och Herrar Chirurgi

varit närvarande, at taga ut kroken, for at bätt-

re examinera både hullingens gång och flere

omltändighetcr, var Bonden dock få litet tackfam
emot vår myckna moda och våra goda råd, hvar-

igenom han dock verkeligen blcf räddad och

var-
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varnad for andra operationer, at han, da tid var

til operation, hvar på vi lä långe våntat, icke

en gäng låt ofs veta dåraf»

RÖN
Om Blåfe-Sten^

Af
ANDR. xMAGN. WÅHLTN.

M. D. och Provincial-Medicus i Jånkåping,

»|en bäfta hittils bekanta Cur for Sten i Bla-
' fan, år Madame Stephens. Men når

ftenen år anvuxen, eller når en pofTc

formeras omkring honom , tror jag knapt, at

den Curen hjeiper: i fenare håndelfen lårer ock
operation vara fvårare Det år icke rart, at fc

ftenen med flera grenar anvuxen 5 men at finna

honom omgifvcn med en Sacculo membranofo,
lårer vara mera fållfynt. *

En förnam Man hår i Staden berättade mig
vid min ankomft til Orten,' är I75<5, at hans

Son, då fcx år gammal, hade året förut varit

hårdt anfatt af blåfc-ften ; men med loo Mad.
Stephens Boler blifvit få lyckligen curerad, at

alia Symptomer afftadnat. Men år I7f8 fick

jag af Fadren veta, at famma defs Son, fom
tipfoftrades hos en af defs Slåcktin^ar pä Lan-
det, fått ftcn-plågan ä nyo, och långt fvärare

ån förra gången: hvarfore Fadren genaft tog
honom hit, at låta honom bruka Jönköpings

U 2 Sur*
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Surbrun, fom fä mycket år berömd for at lin*

dra Sten- palTion. Under Bruns - driekningen

äfgick en flor hop flenti, och tycktes plågan

ibland något lindras. Jag fkred dock fnart til

Bolerna, Men i ftållet, at igenom dem vinna
någon lifa, togo plågorna dageligen mer och
mera til. Jag använde vid deras bruk fä myc-
Icen iorligtighet, fom kunde uptånkas, mentor-
gåfves. Genom röret började afgå en ftinkan-

de, tunn och mork materia, blodblandad och
traflig, och trodde jag där varauicera veficae.

Det iVårafte var vid vatten-kaftandet : rått fom
vattnet flot någorlunda lått, fade han, at något
hindrade i fjelfva röret. Urinen gick bättre

når Patienten låg på ryggen eller högra fidari^

an når han ftod. Jag fordc in Cathetern i rö-

ret, och markte en mjuk refiftance, fom ej

var flockad materia, utan mera liknade en po-
lypeux växt. Ehuru jag var omtånkt at lifa

hans plågor, tog dock en tårande tcber fa myc-
ket til, at Patienten flot Un lefnad midt i De-
cember månad. Månge trodde , det han i få

unga år ej kunnat do endafl af Sten - paflion,

och anförde omlländigheter , fom gjorde mig
nyfiken at fe fammanhanget. Jag tog darfore

Stads- Fältfkåren med mig och opnade den döda»

Jag låt forft Fältfkåren kanna med Cathe-
tern, hvad jag förut märkt i rorct. Därpå
opnades Abdomcn, och fants bläfan fphacelerad

och ganfka mycket utfpånd af et mörkbrunt
llinkandc vatten. Vi maftc fålunda opna Bäcke-
net, for at tydcligen finna fammanhanget.

När bläfan upfkars ratt framåt* halfen, och
vattnet
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vattnet blifvit med fvampar val bårttaget, fick

toan fe ftenen, fom Tab. VI, fig. ^ och 6 uc-

vifar, fittande i en holfa eller polTa, med töl*

j^nde omftåndigheter.

Sjelfva ftenen, fig, 6, fom jag förvarar.

på andan a, fom fatt ned i poflan åt blåfe- hal-

fen , men taggig och fkarp pä den halfva de-

len, ^, fon) var ofvan polTan.

Holfan fig, 6 5 var pä fidorna åt blåfan, c,

flat, membraneus, mjuk, men mycket fkor : pä
inre fidan, hålft vid defs opna och ofvcrfta an-

da, ^, fullfatt af Sten - Cryftaller och likafom

pctrificerad, men i botten, fom palTade emot
ftenens flata anda, tåmmeliga jåmn, PofTen

hade tre utftott, /, ^,af hvilka det ena, /,

gick ut genom bläfehalfen med en fmal ftrång,

ky och flutades hel tjock, blot och flarfvig, vid

if I i tum nedan om fphinfter. De andra tvä

Utfkotten lågo, et på hvardera fidan, fäfom fi-

guren utvifar. PofTen hängde ej faft på nägot
ilälle, ej eller var ftenen vid poffan anvuxen,
utan kunde utlyftas fåfom utur et foderal» Pof-

fen och defs uttfkott voro pä åtfkilliga ffållen,

m-) m-, putrefccradc, hvaraf den ftinknnde ma-
terien kommit. I blåfan utom holfan var grus,

til 2 qvintins vigt. Om det kommit genom
ruttnade öppningar, my m \>3i polTan , eller an-

nars, år ovifst, det gjorde likväl den Ijuka

mycken fmäita.

Således blef man Tarfe efter döden fådana

omflåndigheter, fom man fv ärligen förut kunde
forcllålla lig. Huru en fadan polFe formeras, år

år fom et la hons -agg ftor, aldeles glatt

U 3 mera
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mera bf fynnerligt , och torde gifva mycken up-
Jyining om Scenens råtta Generation, hvarom
jag cn annan gäng får utlåta mig.

ANMÄRKNING
Vid Herr Do5lor Wahlins Obfer-^

vauon om Bldfe-Jieriy

Af

ROLAND MARTIN,

Förutan det, fom Herr Hoxtstet fa vac-

kert upgifvit i Kongl. Franfka Chirurgi-

fka Academiens Handlingar, I, Tornen,
om ftenar innom fin egen hinna inneilutne och
deras generation, torde det icke vara fvårt at

begripa, huru en feg flemaktighet, fom uti

någon af blåfans fkrynckler (amlar fig omkring
en famling grus eller fammangyttrad ften, kan
efterhand blifva alt fegare och lolidare, famc
mer och mera utdanas , til defs den omfider

blir en art af hinna, lik den, fom mucus inte-

flinorum kunnat gora uti en bekant cafu, da

Patienten vid llolgången trodde fig ha kaflat

ifrån fig alla fina tarmar, emedan han fant def-

fa af muco inteftinali omnigt genererade hin-

nor ligga ibland excrementerne. Jag påminner
mig for 2ne år fedan funnit en dyhk innom a-

fpera arteria, alt brcnchia utfore, blefven hinn-

aktighet hos et barn, fom jag i Herrar Afief-

forcrncs Strandbergs och Darelii ofverva-

ro
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ro opnadcr efter döden, på deras begäran. A c

fådane af muci confolidationc omkring blåfe-

ftenar blefne kifter, verkeligen åro bekante, vi-

far Parson i CinDeffription de la vejfie, hvars ord
dårotn på et Ilåile åro följande: ^ lorsque le

'veloute ne pousfe pas d'envehppe pour couvrir les

fierres y elles peuvent cependant etre couvertes de Id

^niucocité , qul fe dourcit en forme de memhrane y la-^

-quelle ed adherente ä la vefftey ou en efi jeparé.

Dylikt anforer ock Herr Boehmer i fina

Inftitutiones Ofteologicas Cap. I §, XXX r V.
idår han antnårker, at oflium lapidefaétio år li-

ka få mojelig, dä naturen aberrerar, (om at al-

la partes fiif-mse i kroppen ifrån början varit flui-

dac. En obfervation at beftyrka detta, brukar

han, hvilken vilar, at calculi tunicatiy åfven på
anJrc ftålicn ån i bläfan blifvit fundnc. Utlåtel-

icn år, efter hans egne ord, följande: aliquando

'glanduU lapidefcunty alitsque in partibus ^ vifceribus

'calculi generantur y ex quibus inter prseparata uterum

"^ffervo humanum y in cujus interiori ^ låterali pari^

tte haud parv£ molis concrementum capfula membra^
macea inclufum obfervavi»

Den af Doélor WaHLiN anförde cafus, å-

ger dåriore fit varde, emedan han beftyrker få

rara håndelfer.

Ttterltgare tdlåiigmng ifamma åmne^
^Af

OLOF ACREL,

D"t plågar ofta banda, at bllfc- ftenar lig-

ga likiom uti holfor, fom icke annat

åro, ån utdäningar af blåfans egna bin*
^ U 4 nor

i
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nor, innom och nedan for bias -mynningen 5 for-

oriakade af blåfans håftiga fam mandragningar
vid urinens uttryckning och af lianens egen
tyngd. Men den håndelfen 5 fom Herr
Doclor WIhlin anforer , at Itenen legat u-
ti en egen holGi , fom fig omkring houom
formerat, år långt mindre allmän, och dår-

fore mera märkvärdig. Dock har man tilfo-

rene några fådana håndelfer upteknadc. Utom
dem, fom Herr ProfelTor Martin anforer,

finnas trcnne dylika omnämnde uti Wateri
Difputation de Obfervatis rarioribus cirea genera-

tiofiem Calculorum in corpore humano ^ fora utgafs i

Wittemberg är 1726, hvarcft ock ritningar pl
fådana holfe-ltenar meddelas. I famma Difpu-
tation citeras åfvcn Boxetus, in Anat, Pra^^
Lib, III. Seä. XXIIL Obf. IV. hvaråft uti noterne til

§. 4. fagcs : Calculorum maxima jars ejusmodi cuf

taneo caret involu^ro y nee nifi rarijfime obfervatur,

Accidit yeroy ut in vefica teriax ea materia non fem^

per in durum corticemy [ed in mernbranaceam folum

fubftantiam conyertatur y ab imbecilliore rcmijjiorcque

calare , impediente quo minus lapidefcant^ Donatu§
in Hiftor, Mirab, L, IV, Cap ^ o y berättar om en
anlenlig l^or blåfe^ften, hvilken hos en dod
man funnits ofverklådd med en tjock hinna,
jikfom af et A4-rkinn.

Defsa holfor eller hinnor kring blåfe ^ fte-

nar hafva dock ingen riktig fibreus eller mem-
braneus fammanfattning , utan fom de af den
ftclnade och fammanlimade muco veficx åro til-

komne, behålla de ock likheten däraf. Me-
rendels gifva de tilkänna, ^t blåfan år lar och

kraftlos i en hog grad.

RON
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RÖN
{}m cn dubbel Lif-Moder ,

nyligen fun*

L nen i en dåd finnas kropp.

Af

O. ACREL,

HÖS cn Huftru af 56 års ålder, fom nyli-i

gen blef dod hår på Lazarcttec ,

har jag funnit Lif - modren , Uterus ^

dubbel. Och fom det år en fällfync håndelfe,

lårer Kl. Academien tillåta mig, at dårom go»

ra en kart beråttelfe.

Hon hade fodt tvanne barn, fom ån lefva.

Sonen år nu pä io:de året, ock dottrcn pä det

ljunde. Efter fenare barn -fången, började hön
klaga ofvcr fveda och vårk uti fodflodelarne

:

Månads renin^arne blefvo alt mer och mer om^
niga och plagiama, hvarigenom hon mycket
afmattadcs» Ändteligen förvandlades Reningar*

ne aldeles til en blod -flod (H^morrhagia uteri)

hvilken nödgade henne, at ifrån landet begifva

fig til Stockholm , och foka hjelp på Lazarcttett

Igenom underfokning fant jag (trax , at hon
bcfvårades och drogs med moderfall ( Prplapfus

nteri)^ och at lif- modren var fcirrheus. Man
kunde utan fvårighet märka, at ofre d^len af
moderhalfcn , fom år närma ft Orilicium , var
hard och ftor^ fom et litet hons-ågg, hviiken
utan at hafva bruftit eller at vara far, vid min-
fta kryftning foU ned och hängde \xx genom f6c|-

flo- lemmen.

y f Peft
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Defsutom kåndcs med fingret, åt åfven
nedre delen af Moder- munnen var fvuUcn och
fcirrheus : dock var den ej flyttad ifrån fit na-
turliga ftålle. Vi blefvo med torundran varfe ,

at bagge defse fvulfler gafvo ifrån fig och hk-
fom fvettades mycken blod : i fynnerhec den tor-

re, hvilken når han ej h6it!> tilbakars , alcid häng-
de ute, och dä aggades af linnets gnidning, u-

rinens fkårpa och den yttre luften , hvaraf han
fått en mork purpur-Fårg. Pä honom var in-

gen flack, utur hvilken ej ftåndigt fvettadei en
tunn och fkarp blod.

At nu fä defsa delar någorlunda i ordning
igen, befalte jag huftrun ligga på ryggen och
med låren något högre» Jag låt hanne bruka
åtfliilligt, fom (kulle draga bloden ifrån de for-

fvagade delarna, och forminfka den alt for ftarka

blodfloden: nämligen åderlåtning på armarna,
famt vårkftillande (temjierantia ^ anodyna) läke-

medel 5 hvar til jag ock fant rådeligt , at lågga
några refolverande och lindrigt dyrkande. Det-
ta fkedde ej utan nytta > ty Patienten gaif i for-

ftone godt hopp om bättring. Sedan hon i 3

veckor legat i fådan ro och flillhet
, började

hon må bättre och gä uppe, dock med tjänligt

band at hindra Moder-fallet,

Men glädjen varade ej länge; Trenne dagar

fedan hon börjat gå uppe, ofverfoll henne en in-

flammations - feber med få Hor matthet, at jag

befarade en for handen varande gangrxne: hvil-

ket ock utgången vifade.

Pä tjerde dagen, blef tilftåndet vårrej pul-

fen fvag och ojåmn, buken iUnn med cn kall

fvett
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j

fvetr dfver anfigtet och händerna: marken^ fom
förebådade en oundvikclig dod, hviiken ock på
fjette dygnet ifrån febrens begynnclfe infanc fig.

Kroppen opnades; Medicinae Licentiaterne,

Herr Petter Unge, Skåningen Herr Nils
Dahlberg ÖllGothe i Herr J.Ekman, Ska-
ninge-, Herr Skr agge, famt Chirurgise Studio-

fi, Hrr Witkoph och Dan. Wehser, bagge
födde i Stockholm i Hr. Gohl, ÖrtGothcj Hr.
Himmelman ifrån Gottingen, med flere , voro
närvarande. Vi foreftålde ofs, at få fe Lif-mo-
dven och de angråntfande delar inflammerade.

Vi funno ock verkeligen många tecken til rota u-

ti under - litvet : Et illa luktande var upfyldc

hela bäckenet , och en del af inälfvorna flcto

dåruti : Moder-banden, i fynnerhet de bredare,

lamt de fä kallade Al^ vefpertilionum, voro ock
angrepna af rota , och hade mycket förlorat af

fin (kapnad.

Kongl. Acadcmicn lårer dårfore ej undra,
at Figurerne, Tab. VII. och VIII. ej åro nog
fullftåndiga och tydeliga. Academicns Ritmå-
måflare Herr Ingenieuren Orre , har afritac

defsa delar, fådana, fom han dem funnit- Clito*

ris, Nymphse, och några flera dårtil hörande

delar hade mig ovetande blifvit bårtfkurnej man
hade val kunnat med konftig hand på Ritnin-

gen återftålk dem j men vi hafve af vördnad for

fanningen, ej velat i något mål gä ifrån Natu-
ren: hålft emedan uti hufvudfaken intet år for-

loradt, ty hvar och en, fom år något hema uti

Anatomien, kan dock vid forfla ognakaft på rit«

ningarne , och vid deras jåmfSrande, tydcligen

fe, at Lif-Modren är dubbel^

Dca
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D n berömde ProfefTor Eisenman, hvi

kens trogna undervisning jag någon tid und
mina refor nyttjade, har år I7f2 funnit, och i

Strasburg låiit uti präktiga koppar-plåtar Hicka
cn dubbel Urerus; men den fkiljer något ifrån

denne, fom jag nu härden åran at upgifvaj ty

dår voro ock tvånne Moder-flidor , en for hvar^

dera Lif-Modren, fom ock bägge hide riktiga

Jungfrudoms-märken orubbade: bågge Lif-M6-^

cirarna lågo ock dår järnte hvarandra , formodcw
ligen af orfak, at hon aldrig varit hafvande. Men
hos den Huftrun, fom jag nu omtalar, var alle-

naft en Moder ilida, och de bågge Lif-Modrar-

na lågo från h varannan fkilda, emedan hon tvån-

pe gånger varit välfignad med Lifsfrukt.

Jag lemnar til Phyfiologos, at af denna och
flera dylika håndelfer påtänka, huru mycket lät-

tare fuperfcetationer kunna tima fig hos qvin-

nor, fom af naturen blifvit iorfedde med tvån-

ne, ån hos dem, fom allena fatt en Lif-Modcr
lig tildelt.

Tab. VII.

Den högra Lif-Modren. a. Den högra

Agg-Stocken, M, Tuba Fallopiana dcxcra. ccc,

pn del af högra A la Vefpertilionis oeh breda

i>andet til famma fida.

4. Fimbrix af högra Tuba Fallopinana,

^e, Öfra delen af högra runda bandet.

/. /. Sades-adrorne til höger, eljell kalla-

de Corpus pampiniformc.

B, Den vanltra Lif-Modren. g, vånftra ågg-

Itockcn. i)h. Vinflra Tuba Fallopiana. /V/. En
del af Ala Vefpertilionis och vanltra breda Mo-
der-bandet.
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h Fimbri» til vånftra Tuba Fallopiana* //*

Riinda bandet til vånfter, mnt. Vånftra fådo-å-

drornc.

C. Moder- flidaii , betåckt af yttre intcgutnen--

tcrne och plexu cavernofo.

Z). Öfra Scirrhöfa IVulften, lom håsgde utgni

fodflen. Anus^

JF. F. Yttre bctåckningarne.
- G* \Ln del af inteftino reä:o^

Tab. VIII. Fig. 1.

A* Moder-munnen.
' B, Scirrheufa fvuUlen uplyft

C. Den ncdra fcirrhen gent emot df n ofrs.

i). Anus. £, Perin^um. JF. Integumeftta
externa 8c pars pudendorum.

G. G. Skrynklorne^ fem fynas tydeliga, da
Moder-flidan år up och tilbakars trykt^

Fig. II.

Forcftåller den allmänna och de enflcildta

Moderhalfarne med Lif-modrarne opnadc.

J, Gemenfama moderhalien. a, nedra llppen
af Moder-munnen.

f B. Högra Lif. Modren, k halfen til högra
Lif-Modren.

C. Vånftra Lif-Modren* c halfen til vanftra

Lif-Modrcn,



3*o8 1761. Od. Nov. Decemb.

Beprofvadt fått^ at hrånna Tegel titi

Kol-2\/l'dor
y påfunnet och mgtjzet

Af
GERHARD WILLEMOT.

Conduåeur.

Når vi anfe vara Skogars markeliga afcagan*

dc, och tillika betånke, huru ftor till-

gäng på Skog våra Bårg - verk och vårt

kalla Climat fordra j hafve vi orfak ut befara

fvåra tolgder for framtiden , om ej ikyndeUra
hjelp däremot fokes. Det lärer fordenfkul vara

cc ibland de angelågnafte ämnen i vår Hushåll-

ning, at vara omtånkte om Skogarnas befparrng^

Den vinnes på tvånne fatt: det ena år, at man
til byggnad och andra behof, det minfta foni fke

kan, bor bruka åmnen af trå, men i deras ftälie

använda Sten: det andra, at man, dar trå ej km
umbäras, foker draga den måfta nytta, fom mo-
jelig år, af cn gifven myckenhet trå.

Det enfaldiga påfund, fom jag nu har den

åran at upgifva, larcr formodeiigen bidraga til

Skogarnes befparing på båda fättcn ,
ty det vi-

far, huru man kan nyttja famma quantum ved

til tvånne behof tillika, nämligen til at århålla en

vanlig myckenhet Kol , och dårjåmte bränna

Tegei, fom fedan ijånar til ny befparing af 6kog.

Jag har verkftåldt det på följande fått.

En torr och högland plats utvåljes til kol-

botten, hvilken ^ores djupare midt uti, och hö-

gre vid bagge lang- fidorne, hvilken docering

låmpas efter milans bredd. Härigenom undvikas

kilar.
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kilar, fom eljcft brukas at binda veden tilhopa

uci de vanliga lågg-milor: teglet faiicr tåtarc

tilhopa med veden , i afom ifrån en fluttande

plan: hettan får utofva llarkarc verkan på Teg-

let : milan tillkyndas jämnare gäng, mycket klub-

bande undvikes, och milans värd blir mindre

bclvårlig.

Sedan behörige vafar åro lagde nåft bottnen,

lågges et hvarf trmd ved, fedan et hvarf klufvea

Vr-d , den trinda fidan ned och den flata up..

Därpå lågges et hvarf Tegel
,

ej högre än ca
Ilens tjocklek. Imellan hvarje Tegel - rad låg-

ges et trindt och tvä klufna trån, flätan närrnaft

teglet. ÖPver detta Tegel - hvarf lägges ved,
likafom under varlagdt: dar ofvan pä andra te*

gcl- hvarfvet, och fä vidare, anda up emot fpet*

fen at milan, hvaråft en rad tegel fäctes perpen-

diculairt, med ved ä dmfc fidorj fä lagande, at

under denna rad 5 anda ned til milans centrum,
blifvcr ej annatån ved, ifrån bvilken hettan dra-

gés til alla Hvarfvcn^ På gaflarne, eller vid

andarna af den lagda Milan, refes ved, hvari-

I

bland Tegel åfven låttes* Sedan jämnas Milan

1
med ved, rifas och ftybbas efter vanligheten,

, dock fä, at opningen imellan bottnen och Mi-

I

lan pä läng-fidorne hålles ren, til defs hettan

I

fulleligen trångt äg til den undra veden
, däop-

,
ningen kan tiltåppas efter omftåndigheterne.

I

Når Milan fåledes år färdig , liknar hon cn
omvålfd Båt* Hon påtändes uti båda andarna
tillika, kölar ganfka långfamt, behofver ringa
fkocfel, tager ingen fyll, gifver hårda och grof-
va Kol,, i fynnerbet af den lagda veden > men af

ésn reda blifva Kolen mindre. Uti underfla

hvarf-
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bvarfvet nåft bottnen har val någon okolad ved
iunniis, famt brandar af den rcila veden ^ men
til ingen fkadaj ty det har kommit til nytta uti

en ny Mila. Eljeii; kan det forekommas g^nom
öogare aktfamhet hos den Ibm värdar Milan,

Af atftilligä anftålda forfok har jag funnit
j

at pa detta fåttet erhålles efter et llafrum Gran-
ved, 4i aln långt, 3 alnar högt och brcdt, 50 4

^2 tunnor Köl, famt 110 ft. val brände ftor-te-

gel, hvilkas cubifka innehåll fvarar emot 540
ftycken af vanligt mur- tegel,

jag har låtit gora teglet få ftoft, och defs*

Utom format det til lå åtJkillig fkapnad, fom K*
Academien af de upviftaTegel-ftenar fcr^ i afn

figt, at därigenom iåtta Stenhus-byggnad for AU
anogen 3 til hvars tjånd detta Tegel- brånnings«i

fått förnämliga ft kan landa. Ty ju ftorre Te*>

gel, defto mindre fogor blifva på en mur. Rapp*-
ning utan och innan lårcr formodeligen kunna
undvikas , i anfeende til teglets hårdhet och dår-

pä befinteliga glafering. Når tcgelftenarne åro

af olika fkapnad, kunna de valjas efter omllån-

diighetcrne, och då blir teglet mindre forfpiidt,.

£n vanligt fker> då igenom flenarnas afhuggning

och pafsning mycket går fonder och förvandlas

til grus» Sä ftont Tegel kunna mycket flarkt

med hvarandra forbindas. Blifver Teglet ac*

curat med fina fals-hol flaget, år mindre konft

at mura, ån timbra et hus.

Den långfta Tegel-fortsn tjänar til byggna-

der af cn våning med ej ftorre bredd -in p eller

10 alnar, fåfom til Bonde- ftugor och uthus. Den
ftorfta forten af dcm^ hrilka äro ioaala åt ena ån-

dan.
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dan, tjänar til Sträck- murar på (lorre Byggna-

der: den mindre, lik den förra tii (kapnad, duger

til hvM och tjockare (kilje-murar : de tvånnc
iS| ofriga iorter valjas til tunnare mellan-våggar.

Materien hvaraf Teglet beftår, och fåttec

, at flå och torka det, år i alt lika med det van*

v liga, utom följande omltåndighetcr, Forfl blan-

if das litet fonderfkuren halm uti Tegel åmnet.
•1 ^:o bor Materien ganlka val bråkas. 3:0 torkas

o[ det uti en dårtil befynnerligen inventerad Lada,
i hvilken jag, om fä ådundas, fårfkildt fkal be-

^1
(krifva: däruti torkar Teglet, utan hinder af

våta eller Sol-hetta, ganfka fort, få at man på
fjerde dygnet fatt Hälla det på anda»

Tegel, fom jag pä dctfÄ fåttet låtit tilreda

och bränna , har legat är "och dag under bar
himmel, och dåraf ej funnits undergå någoa
mårkelig förändring.

D. 4 Nov. IJ614

ANMÄRKNING
f^id föregående Ron^

Af
ANT, von SWAB,

Det är vifst, at bränd lera genom inbiten

rok blir beftåndigare i luften: Det Hol-

iånd&a fä kallade blå Takteglet , fom, fe-

dan det år fuUbråndt, får kallna i tiltåpt ugn,

uti hvars cldftad fura Ale-rotter biifvit inkalla-

X dc.
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de, tjenar til bevis häri. Orfaken år, at Piniogi-

flon aF röken repellerar vatten, fom af brånd

lera eljefl: infupes och fmaningom lofer den^

Dårfore brukas åfven at dojrpa Tak -Tegel i

Tjär-våja, fom fas vid Tjår-ugnarne. Men at

phlogifton må kunna gora denna verkan, lårer

vara nödigt, at Leran förut eller tillika fullbrän-

nes, ty man ver, at phlogifton, ehuru fixt, ehu-

ru inbråndt, annars med tiden utvittrnr, och
ger vätfkan ingång, det ock forfok med Kitrcr,

at tjära pro ba{i, utvid» Jag gar in i Herr Au"
6tors idée angående Tc gcl-brånning i Kolmila.

Orntankan år ganflva artig och fynes leda til myc-
ken nytta i Bcrgslagarae. Jag håller allcnall: af

förenämnde grund betinkeligt at flå Teglet ilor-

re ån det vanliga! jag ville fnarare hafva dec

mindre, at få myckÄ bättre kunna gcnombrån-
nas. Sä ftort Tegel, fom hår omtnlas, made i

en Kolmila ej vidare ån i ytan kunna fullbrån-

nas. Om hus dårat utan rappning fkulle bygg.is,

och antingen genom luften eller någon viiid^im

åkomma ytterila fkorpan (kulle fkadas , lyncs

vara til befarande, at det inre Ihart kunde mor-
na, af vatten löpas och bårtfkoljAS, hvilket ge-

nom tiden och erfarenhet kommer at afgoras.

Rönet fynes imedlertid aldcles förtjäna rum i

Handlingarnc*
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Hvit Rotta^

Bejknjven

Af

^ BENGT BERGlUS,
AfTeffor i KongK Ahtiquit AlrchiVO.

Fcirgeri i Djur-riket år val icke tilråckelig

til alla Djurs Utmärkande öch igenkån-

j
nande, emedan ätfkiiliga Slag gifvas^ hvil-

kas färg år på många viji Ikiljaktig, och del ena

JDjuret inom et och fartimä Öng knapt år det an-

dra likti Icke dels mindre blifVer den ofta ert

betydande ömllåndighct bland Djurens känne-

ttnårken, enar den antingen årbelLandig och jånint

enahanda^ eller andrår lig pä fårikilda årstider

med enahanda förhållande.

Hvad Rotte-flågtét i fynnerhet beträffar
j

få vete vi , utom Mus pörcellus eller de få kallade
' Marfvwem intet flag dånbiand af fkiljaktig färg*

Den aOvCgrå utgör atminftöne ct mårkeligt kån-

iietecken pä Mus mufcuhis eller de fmå Hus-mofseni

hvilket fes i beO^rifningen lEaunaSvec,

Når dä något djur finnes^ fom til florlek

^

-IkapRad öch åtbörder, år det liftnåmnde nog liktj

men af aldeles olika fårg , tyckes fkillnaden Va-

ra nog betydande, ehuru jag likväl icke aldeles

driftär mig gora det til et nytt flag af Rotte-
flågiet.

Et fådant flag har jag for nägön tid fedail

•träffat och lom jag ej tedt det vara Uptaget i

Herr Archiat* och Ridd. Linn^i ^äuna Sveciu

X z eller
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eller i defs fifta edition af Syftema Natur<ey har jag

hållit det vårdt en noga upmärkfamhct, och vil

nu ha den åran at for Kongl. Vctenfkaps Aca-
demien korteligen framlägga defs belkrifning j

h vil ket torde fä fke pä Latinfka fpräket, fåfom i

dylika fall merendels vedertaget.

MUS cauda elongata villofa, palmis tetra-

dadylis, plantis pentadactylis , colore nivco.

Defcr. Magnitudo 6c habitus Muris mufculi»

Caput oblongum, acutiufculum , album. My*
ftaces longi, albi. Nares , Lahia 6c Dentes ut in

congenere, fed alba. Oculi ruberrmii, promi-
nentes, yf^w rotundatjs, eredtae, nuda;. Dor-
suM 6c Abdomen, totumque corpus, plane nivea.

Pedes: TihU anteriores hirfut^j palm£ fubnudn?,

tetradaclyliE , rudimento digiti quinti : cnlcaneo

punftis 5 ^allofis, emincntibu8> 7V^/> pofteriores

Jubnudae^ ^/^«/^ pentadaclylse : calcaneo punftis

3 callofis, JJngviculi breviflimi, acuti, albidi.

Cauda villofa, longitudine fere corporis.

Sådan år den hufvudlakeliga belkrifning, jag

fann detta djur tilkomma, dä jng om fommaren
ar 17Ö0 hade tilfålle at betrakta det lefvande^

Det liknade, fom fagt år, i det nårmaftc dc
vanliga fmä Hus-molsen, men. defs targ var al-

dclcs hvit, med åfven fä glånfande har, fom nå-

got Hermelins fkinn, dock finare och myckec
mjukare. Defs ögon voro åfvcnledes utmärkte^

ty dc voro carncol - roda och helt klara, närde
andras däremot åro fvarta och mörka. Alen defs

vidriga lukt kom alJcics ofvercns med de andras.

Annars var denna lilla Rotta fä litet obchagelig,

at hon fnararc var vacker, om icke pä fit fart

täck ,
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tack, fä at jag dårutaf marker, a t det år den fu*

la fårgen , fom til en ftor del gor andra Mofs få

ohyggeliga.

Jag hade denna Rotta i nägra månader lef-

vandes, innefluten i en laglig glasburk, dar hon
ledan var van viftas, når jag fick henne til

mig. Hon låt dar val fe åtlkilliga af fina åtbör-

der, men mindre tilråckeligen for at kunna nog
utröna defs rätta natur och hushållnings - fått

,

fom hon brukar når hon ar ftadd uppä fri fot.

Defs måfta bemödande gick nu dåruppå ut, at

flippa ur fic fångeHe, och hade hon hvarjehan-

da uptåg med någon Bomull dår låg i burken,
den hon med mun och framfotter torde up fä

långt hon råckte , och fokte fåfta vid glafet

,

juft fom någon affigt fkullc varit, at dårpå fe-

dermera klifva up til locket och gnaga fig ut.

Alt i mellan åt var hon fom oftafl: iyflofatt med
at putfa fig och bringa håren i lag med tungan j

men pä hufvudet ville hon ha dem fram, ty hon
började med framfoten bak om orat och ftrok dem
alt fram ner åt nofen, flickandes dä gerna fötter-

na efteråt. Hon marktes ej fynnerligen rådd, at

hon fpratt fort undan, når man häftigt råckte han-

den åt henne, fäfona andra Mofs plåga, utan be-

håll merendels fin förut hafdaftållning : ovifst lik-

väl, om hon likafä gjort, når hon nyfs blifvit

fångad. Men underftundom , når något utmed
henne bulradc, var hon upmårkfam, och holl dä
up bågge framfottren, och råckte ut nofen. Hon
kunde tåmmeligen högt hoppa. Defs måfta få-

da var hvetebrod , notkårnar och rufsin. Når hon
fatt ftilla, hackade hon underftundom tänderna.

Hoti, fof med haltopna ögon, och hviladc ofta i

X 3 cn
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en klorlik ftållning, med hufvudet under buken,

få at bara det ytterfta af öronen fyntes. Men fi,

alt detta torde knnfkc vara allmänt med andra {lags

Mofs, i lamma belägenhet ftadda. Det djuret

jag hade var en han, hvilket tydeligen iyntes at

defs membro mafculino, fom det tåmeligen långt

Uträckte, når det togs utur glasburken ogh holli

\ni handen»

Det år mågta befynnerligt , Jit detta hvit^

Rotte -^flag fkal vara iå ganika fåilfynt, at det

undgått de fläfta Naturforfkares granlaga upmårk-
famhet. Hos en och annan Au^or finner jag det

nåmndt, men allenaft med några fa ord. Jon-
ST0NUS5 Hifi. Nat. i anforer, ^t Gesnerus
fedt en i April månad fångad Rotta, fom varit

helt hvit {albijjimus) med rodaktiga och utftåendc

ögon, och mycket luden om nofen med långa hår

(rubicundis ^ p7 ominentibus ocuHs , harba multis ob'

longis pilis hlrfuta). Han fåger defiUtan, at ScA-?

I^IGPR fedt en annan, åtvenledes hvit och med
ögon fom eld (omlis igneis ^ candore infignem). Haq
lägger ock til, at en Albertus träffat några ftyc-

ken hvita, hvilka varit ganfka kåttjefulla, gch i

bvilkas excvementer han jkal funnit fmä hvita fte-

par. Denna filta omlUindigheten fag jag citer,

och fann den vara ogrundad
5^
men angående kått-

jan kan jag ingen ting fåga, ty min Rotta hade
ingen maka. Annars (er jag, de gamle mätte
haft den meningen om dem, ty Suidas anforer

lAvg ÅsvKog eller Mus albus fSfom et ordfpråk at bru-

ka om en fkoraktig månnifka, och Erasmus be-

rättar, at ibland alla Hus-mofs fkola de hvita

vara de kåttjefullallc. Casp Schwfxckfeld
Uptager äfvcn Mus albus 1 fit Theriotre^hi O Silefi^ /\

i 1 4.
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i i^, och fager, at hvita Mofs dl och då i hufcn

torekomma, och at pä Liegnitz floit år 1605
dane blifvit flera refor fångade, ja undertiJetl

tvånne på en gång, h vilka alla varit ganflca hvita

och h^ifc rodaktiga och (kinande ögon (colorls can"

dldljfml) oculis rubkundis ^ mcantlbus). Eljell fin-

ner jag ock i JoH. Kanolds SammL von Natur*

und Medi€in-'^c, GefchichteriyXV. F^rfiich, 2$ 5, och
Supplem, IV, ^i. hvita JVJofs omrörde, fäforn

pä åtltiiliga orter 1 Tyftland och Schlefien fedda,

dock utan annan belkrifniRg på dem, än at de va-

rit oforlikneligen hvita (vonmv^'ygl^k^^kh^T Weifse].

Om och huru ofta detta hvita Slag funnits

tiUorne hår i Sverige , ^ kan jag ej mecj nog vifs-

het fåga, ehuru jag likväl af en gammal Borgare

hort berättas, at han Ijelf då och då Ikolat fedt lå-

dana Mols här i Stockholm år 171 o. Sä mycket år

vifst, at ätikilligaaf det (laget blifvit vintren e-

mellan 17^9 och 1760 både fedde och til er| del

fångade hår i ftaden^ men, Jbm mig fagt år, alle-

naft i et enda hus hos en Skräddare, där dock in-

gen förut kommit at märka dem, och dar icke

heller nu någon mer %x qvar, fedan Kattor haft

tilfålle dem at utrota. Från detta hus var nu den
kommen , fom jag har korteligen befkrifvit. El-

jeft har jag ock hårt af Herr Profeflbr E. G, Lid-
BECK,, at åfven i Lund d^fsa fenare åren hvita

Mols uti flera ån hus haft jämnt tilhåll.

IT/-



31 8 i^éi. Oa. Nov. Decemb.

UTDRAG
Af et Bref från Herr BKNJAMIN WILSON,

Ledamot af Ångelfka Societeten

,

Til

THORBERN BERGMAN,
Adjun£t vid Kongl. Academien i Upfala

;

Angående några nya Rån vid EleäriciteteH*

Til åfventyrs år det Eder ej oangenämt, at

fe et utdrag af mina fiila Ron, lom c-

genteligen anga Doftor Franklins tan-

ka om glafets ogenomtrånglighet får Eleftrifka

fluidum.

En ftor glasruta polerad på bagge fidor få-

Hes uprått på ena kanten, och — tum frän defs

medelpund ftålles en Elfenbens conduftor, pl
hvilken hånga tva kulor af kårn - trå (pith) , och
Ibm ftår pä en fot af trå. Når dä glafet gors nå-

got varmare ån omgående luften , och den Cdan
Ibm våndes frän condjjftorn gnides med fingren,

få blifva bagge fidorna elefiriferade plus, och
condufborn blir det åfven, fedan han affkilt? frän

rutan. Eleftrifka fluidum flot dårföre från fing-

ren til glafet, och genom det famma til «lfenbe-

net, hvilkct blir onekeligt, om man gnider med
cn på lack fåftad Silfverbit, ty Silfret blir då mi-
nus och glafet pä bägge fidor phis. Det gifva»

dårfore omflåndigheter, uti hvilka eleftricum flui-

dum går genom glas, men vid andra ficcr det ej,

exempel är Lejdilka fialkan, Tom intet dårat gc-

nomflåppcr»

Åtfkil-
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Åtfkilnaden kommer, efter min tanka, afmed-
let, fom omgifver kropparnas yta. Defs mot-
ftånd vid en polerad yta utan beläggning ofvcr-

vinnes ej af krafts eller ek6tricitets forande når

til glafet, dä det år eleélriferadc plus på bägge fl-

dor. Men når glafet tiiborligen år .belagt och
kraften ford til beläggningen, fä kringdelar den
fluidum lika til alla delar af fidandårdet famhs,
d» å. ele&riferar plus, under det motfvarandc
beläggning afForer til jorden en lika myckenhet
af glafets naturliga forråd, d. å. eleérriferar den
fidan minus. Samma glas utan beläggning kan
bli på bå^ge fidor minus, om kraften fiyttes til

ilörre afftand, til exempel i fot, fä minlkas den
dåraf, millanvarande medel och foljakteligen defs

motitänd okes* Minus - kraften är därfore den
minlla och repulfiv

,
ty en del af naturliga for-

rådet årutdrifvit och eleftriierar plus andra krop*
par i granfkapet.

Håraf flutcr jag , at de tre olika verkningar,

nemligen glafet electriferadt plus pä bagge fidor,

eller plus på ena och minus pä den andra, eller

ock minus på bagge, komma af famma krafts o-

lika gräd och medlets vederbörliga motflånd i

hvart forfok med famma glas.

Likaledes åro andra artiga obfervationer faft-

ftålde genom forfok i vilTa händelfer , hvilka nöd-

vändigt bcra i akt tagas hos kroppar, fom til e*

leftrifka forfok nyttjas. Efterfättjande af en dy-

lik upmårkfamhct har orfakat mycket bryderi,

huru åtfkilliga efter utfigten oftadiga phenome-
ner fkola förklaras» Se Nollets Lettres[ur r £-»

k^ricité^ Sädane omitåndigheter åro, kroppar*

X f nas
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nas fk^pnad, häftighet eller ordenteliga flyttning,

gnidningens ftållning och häftighet, ytans forån-

dring genom hvilken plus eller minus efter behag
kan åftadkommas i famma kropp^ Lack af olika

hårdhet vifar olika verkningar. Det mjukaic
blir minus och det hårdare plus, når de gnidas el-

ler ftrykas mot hvarandra^ Men defia faker åro

for granlaga at i et bref kunna val befkrifvas» Jag
ril dock nämna et prof, huru ganfka fma omftån-

dighcter förändra et forfSk, Lack och Siifver

voro de kroppar jag vid förut nämnda forfok nyt-

jade. Lacket var Ångelfkr, rent och fritt från

fnidning, utom hvad omgående luft gjorde, och
ade [å varit i några timar» Silfret var fåftadt på

cn annan lackftång, och fritt for gnidning lika

lång tid. Sedan togs en lackftang i hvar hand,

dock få at filfret ej rörde handen. Jag lade den
platta fidan af Silfret på lacket och förde det fak-

ta en gång långs efter dcfs yta, hvarefter Silfret

fans eleftriferadt plus och Lacket minus. Då det-

ta omgjordes alcjeles lika, undantagande at fläta

fidan af filfret litet lutades mot lacket, få at kan-

ten tryckte däremot, blef filfret minus och hc-
ket plus, tvärt emot hvad förut hände.. Detta
underfoktes geqom de på Elfenbens conduä:orn
Jiängande kulor, (om eleftriferas plus eller minus
efter omftåndighcterna och förre foriokcn , (a

at altid utfeendet blir repulfion, hvilket jag hål-

ler fore vara båttre än attradion, til at finna i hvad
tilftånd en ele^triferad Kropp år, efter alla krop*
par dragas genom Eledriciteten^

Vt"



1761, OSt. Nov. Decemb. 3 z x

Utdrag utur Kongl. Vetenjkaps Acade^

mten$ Dagboky famt inkomna Bref

och Handlmgar,

Aeademiens Ledamot, Herr Bcrgmåfta"

ren A. F. Cronstedt, har infåiidtprof

af trå , fpunnen at et Lin4mne fom blif-?

vit tilredt af Meliloti ftjelkar. Trän eller gar-

net år tåmmeligen fint och ftarkt. Den ilags

Melilotiis, fom bår hvita blommor, vaser gemena
Jigen längre, anden med gula blommorna. Nå-
gra ftånd daraf 5 fom ilått pä rofen otver vinte-

ren til nåfta vår, liafva cndail genom gnuggning
gifvit detta Lin-amne. Dtx kommer an på vi-,

dare forfoK, om växten genom cultur kan blifva

frodigare och längre; om Linet genom vanlig rot-

ning kan göras finare och mjukare , famt om det

Jonar rnodan at i denna atfigt cultiveva Melilotqs^

IL Emedan våra hemtamda Ankor intcc an^

nat åroj ån en art af Änder, lom i början varii;

vilda; få år ingen tvifvel, at ju åtminllone en
del Änder med fordel kunna göras hemtamda,
Aeademiens Ledamot, Herr Probften Tibur-
tius, har i flera år gjort i-orfok med det allmån-

nafte flaget af vilda Änder fom viftas uti våra In*

fjoar, och funnit, i:o at de til ftor forman i hus-

hållningen kunna upfodas och hållas hemma vid
gården, fedan man IkafFat fig forfta ftammen ige-'

nom And-agg, lom blifvit utkläckte afnågon Höna
eller Anka. 2:0 at de kunna födas med famma fpis^

ning, fom hemtamda Ankor. 3:0 At de om vin^»

tern bora hällas par-tals i fåiikiida rum }
ty om

flera
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flera Honor flåppas til en Hanne, forlikas de ej

,

utan bita hvarandra til döds. 4:0 At Hannen
bor ftångas affides eller fläktas, få fnart Honan
får ungar, jro At ungarne, medan dc åro fpå-

de, bora i ftark hetta aktas for kallt kall- vatten,
emedan de dåiaf få kramp-drag och halligt do :

hvilken omftändighet äfven torde bora i akt tagas
]

med Ankor och Gås -ungar. 6:0 At Honorna '

vilja hafva fin frihet at varpa hvar dem lyder,
^

och at man ej bor rora deras bo, 7:0 At ehuru
de blifvit tama, och födas med famma fpisning :

fom hemtamda Ankor, förlora de dock ej, icke ^

-ens i tredje generationen, den vilda fmak och '

den farg på kottet , fom vilda Änder plåga hafva,
|

III. Herr Probflen Tiburtius tror fig haf-
^

va anledning at tanka, det vilda Skogs-fogiars
}

ungar, uti mycket torra Somrar, do nf rorft,
^

och at dåraf ofta fororfakas den faknad pä Skogs-
j;

fogel, hvilken fomliga hoftar få mycket mindre
];

varit förmodad , fom man om våren nåil förut fedc
^

myckenhet af Fo^cl i fkogarne. Han antorer
^1

dårpä til exempel aret 175-7, dä Sommaren hår
[

i Sverige var ovanligt varm och torr, Samma
|;

anmärkning har man ock ifrån långliga tider gjort

i Wefter- Norrland , hvareft man allmänt tror, ^
at tvännc orfaker mycket bidraga til brift pS

Skogs-Fogcl fomliga år, nemligen 1:0 infallande j.

Ikarp kold under den tiden Foglarnc varpa, hvar-

af äggen (kammas. 2:0 Stark hetta och torka

den tiden, då ungari^c åro Ipädc, h varat de for-
j;,

fmäkta eller do at tåril. Dock åro dcfsc ej dc pi

ende oriaker til lomliga års Fogel-brift. Un-
dertidcn händer fcnt pa hollen eller midt i vin-

trcn , at fogeln halligt likafom forfvinner utur
yj.

(ko-
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fkogarne, och tvårt om, at råte fom man knapt

finner en fjäder i fkogen , ankommer i halt et

ftorc ofverflod afallahanda vild-tbgel. Det flcuN

le fägna Kongl. Academien, om nägon viile fo-

rctaga fig, at med flit utröna orfakerne tii alla-

handa Vild-fogels flyttningar och olika mycken-
het fomliga är.

IV. Hår i Norden, hvareft icke allenaft

Sjoarne, utan ock ofta fjelfva Hafvet om vm-
teren betåckes med is, är ej fålHynt, at Hora
Råkar, eller fprickor, finnas pä ifarne, hvilka

då de åro breda, med öppen fjo imellan bråd-

darne, kallas Vakar. Det år ock bekant, at når

Ifarne fåledes fpricka, Iker det med mycket dan
och brak. Men Academiens Ledamot, Herr
ProfcfTorcn A. Gadd , har här vid anfört

nägr^-cymftåndighetcr , (om förtjäna at anmärkas.

Råkar på ^Ifarne uti Inl joar^ upkomma gemen-
ligenej forr ån i Januarii , Februarii och Martii

månader. I åar och backar gå de iållan tvårs

ofver, utan gemenligen längs efter ån; men uti

fjoar hålla de ingen vils direélion, utan ftråcka

fig mail efter Sten-ror, Sand-bankar eller grund:
hvarfore ock råkar åro allmännare uti grunda fjoar

med flenbottenjånuti jåmndjupa ijoar med gyttje-

botten. Dock tyckas Räkarne måft fororfakas

af någon häftig och mårkelig vattnets ökning
eller minikning i fjon, härrörande af hvarjehan-

da orfaker : ty i bagge håndelferne måfle Ifen

fpricka och lämna farliga vakar eller opningar.

På Alands-Haf upkomma de florfta Råkar, når
det länge biåfer Sunnan eller Syd-Wcil, famt
vid infallande Hafs-flod. Mårkvärdigaft hår-

vid år, den häftighet och våldfamhet, hvarmcd
dcfsa Råkar updrilVas. Stora jordfafta ftenaroch

klip.
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klippor, fom räka ligga vid flranderne dar Rå-
ken framgår, blitva ofta dåraf bräckte midt i

ru: marken til en tjårdedels miis affrand
,

ja ock
längre iträn fjon, darrar likafom vid en Jord-
båfning, fa at hufen (kakas cch folket foifkråc-

kes. Braket och dånet höres ofta hela milen.

Ibland flera exempel, fom Herr ProfelToren nåm-
tier, förtjänar et i fynnerhet at anföras med defs

egna ord: Ar 1740, da den ftränga vinter-kol-

den inföll i Finland, hånde fig , at jag under
en refa i Februarii mänad forblef ofver natten i

Coiwe by uti Carkii Socken. Byen år belågeil

vid t-x Sund imellan Sjoarne Culoweli och Kar-
kunfalke. Det hade då några dagar varit to-vå-

der : If^n var bar och mall af 3 alnars tjocklcki

Qm natten vackres jag och andre med forfkråc-

kelfe af en fmåll och et dan, fafom det ftorlla

Canon-fkoti; : hufet (kakadcs: donen 9 fom ej Var

Val i^tft, rycktes up: Hållarne^ fom itodo i et li-

der, fiLto fig lofc. Jag tänkte i forllonc^ at det

Var en anRöt af Jordbäfning. 1 väderleken var

ingen annan ändrings ån at en ftrång kold nu
åter inftalt iig. Men om morgonen , när jag

rcllc ifrän b) n, bicf jag varfe, at uti Ifen up-
drifvit en ttorRak, fom Ifråckte fig emot llran-

dcn, där byn ligger* Ruken hade fladnat jufl:

cmoii; cn falt bärghåll, hvarpa fjeitVa byn ock
tordr vara belägen, Pa liranden befants en los

uti "(fen fallfrufcn Sten af falnats diameter Vi-

ra fpräckt mitt i tu. Herr Profcfforen fluter

dåraf meJ fkal, at en del af de fä kallade Jord-
båffhmgar, h varom rykte undertiden gar ibland

mciiiigc man, ej rouJe härröra af annat, an af 1-

farnes foiMcri prickande. Härvid påminde fig

Koi:igl. Acadcmicn, at fur några ar fcdan inkom
cn
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cn beråttclfe, om en art af Jord-bafoing vid en
by i Småland om fommar-tidcn , hvilken tycktes

hafva härrört dåraf, at någon klippa af et Berg
i negden fpruckit eilcr fatt fig, hviiket ofta nog
k,an hånda.

V, At atflcilliga örters fron af vädret foras

vidt omkring, och ofta planteras dar mnn rninii:

hade tormodat, beilyrker en dagelig foifarenhet.

Dock åro vifsa håndelfer dårvid iä befynnerli»

ga, at man ej utan torundran kan anfe dem. En
lådan har Academiens Ledamot, Herr Pröfcs-

(oren LiöSéck meddelt. Defs ord årö foljnnde:

Den 2^ Junii är i7<^p bcfåg jag tillika med Herr
Öfverftcn och Riddaren Strussenfelt , famc
Capitainen Ländbkrg ^ den gamla och måft
raferade Kyrkan uti Landskrona, uppä hviikens

hvalf följande våxter funnös: Phalaris phleoides,

Phlcum pratenfe ^ Alopecurus pratenfis, Aira
cscruleä^ Poa trivialis^ comprefTa, Cynofu-
rus criijatus, Bromus teélorum ^ A vena praten*

(is
5

l^lantago media ^ & lanceolata, Myofotis
arVeiiOs

j
Cynogloffum officinale^ Afperugo pro-*

cudbens, Solanum dulcamara^ Tordylium an-

thrifcus, Ch^rophyllum fylveftre^ Sambucus
nigra> Alfine media

^
Myofurus, Rumex acetO'*

fa, 6c acetofella, Stellaria holoftea, Sedum ru-

pellite, 6c annuum , Ccraftium arvenfe, Cheli*

doniuo) majus, Ncpeta cataria, Gleehoma he-

deracea, jMarrubiuni vulgäre, Draba incana, Lc^
pidium ruderale, Thlafpi burfa paftoris, Sifym-
brium fophia, Getanium lucidum, Trifolium
agranum^ Sonchus oleracrus, Leontodon taraxa-

cu.m , Hicraciiim pilofelia
, Crepis tcétorum

,

(]arduus lanceolatus, &nutans^ Artemifia vuK
garis, Scnecio vuigaris 5 Achillca millcfoliurn'^

Uriica
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Urtica dioicajPtcris aquilina, Afplenium ruta mu-
raria, Bryum tortuofum, trunculitum, 6c c^efpi-

ticiniim, famt Lichenes leprofi och imbricati af

ätfkiiliga flag , fom futo ofveralt på de gamla
murarne. Alla defsa växter vuxo nog frcdigr,

oaktade den längfamma torkan 5 men lom hvait-

ven ånnu voro tåmmeligen hela, få beholts det

lilla vainet defto långre qvar. Några Rag-och
Hvece-ftånd funnes dar ock , fom formodcligea

nägon Sparf, under det han fkolat upåta axet,

flåpc och planterat. Hvcte-axen Itodo i blom-
ma och vaxte i fjelfva Kalken på hvalfvet utan

någon fy ni ig mylla. Eljeft var i dålderna pa
fomliga ftåilen af hvaltven 1,1^5 tums tjock

fvavr mylla, och dåidådes flod i fynnerhet Pteris

eller Ormbunken, Sambucus "biler Flåderburkcn,

famt Dulcamara, en våxt, fom allmänt våxer

pä vata Hållen. Denna, hvars fröhus beftår af

ct bar, har ofoinekcligen , åfven fom Flådren,

blifvit planterad af någon Fogel; hvilket åfven i

anfeendc dårtil, at denna våxt kr mycket bitter

och (kai p, famt har en vamjaktig fmak, år nog
befynnei ligt j och icke mindre märkvärdigt, ac

Pteris eller Ormbunken, hvars fructification ic-

ke fynes med ögonen, och hvilken icke våxer

på flaiten, kommit at ftadna och våxa på defsa

hvalh l^efynnerligt var åfven, at Sonchus ole-

raccus eller Miolk-tilteln hade roda, på en fkon

violett fårg Hotande, blad, och det 1 Igs icke

på en, utan på alla, fom våxte på hvaltvetj ja

atfkilligc andre varierade ock til fårgen, fom
Chclidonium på gult, och Rumcx på rodt m. m»

De luktande växter, fåfom Marrubium, Nepc-
ta och Carduus nutans, hade förlorat någor af

fin lukt. 1 den filta nurkics ock någon (kiljak-

tigiict
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tighet ifrån defs fyflvon , fom våxa nedre pa jor-

den j <å at man tydeiigen åfven håraf finner, hu-
ru Itåller och jordarten förändrar våxterne til

fin (torlek
5
lynne och andra cgenfkapcr, ar for-

tiga aifkillipa andra fiutfatfer, lom kunna dragas

af denna karta Anmärkning.

VI. Ehuru följande fatt ac fårdrifva Mull-
vadar utur Trägårdar , hvilket Kyrkoherden
Herr H. HederstroM ingifvic, ej lårer vara

foruc aldelcs obekant 3 tror dock Kongl. Acade-
mien, at dec förtjänar blifva allmännare. Man
Hpgrafver cn grop midc i Trägården , få ftor,

.at en Tunna däruti kan nedfåttas. Tunnan bor
vara. tom, och hafva allenaft en botten, hvarpa

föres et hal, få flört, at en i\mg gar därigenom,
lon fåttes i gropen, med bottenlåfa andan ne-

derät, och kringlågges med jord, fom val til-

trampas. Genom den ofra bottnen intrades en
ftång, fom nedllotcs i jorden, PS ofre andan af
ftången fåttes en V åder- Snor ra eller Skramla.
Så ofta det bllfer, och Snorran går, fororfakas

cn dallring i ftången, fom m,eddclar den med et

dån i den torna tunnan , och tunnan St marken
rundt omkring til anfenlig vidd. Nu fom Mull-
vaden år et fomnaktigt djur, och vil garna haf^

va ro imellan mat-llunderne , men hår finner

ingen hvarken natt eller dag, fä flyr han ifrån

ct få oroligt ftållc. Atminllone förfåk rar Herr
Kyrkoherden, at fcdan han förgåfves forfokt al«

la andra medel at förgöra eller förjaga denne al-

la Plantagcrs affagde fiende, har detta enda få

hulpit, at han fedan år ijfy ej funnit någon i

fin Trägård. Någre defs vånner hafva ock med
lika framgång forfokt detta sncdel.

y FÖR.
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Halland \ Oecon. anmärkningar öfyer iödrc delen, 230-
242. 258-280.

Hijiorid Naturalis ; Om Snåckors parnings-fått
, 290.

Befkr. pä en hvit Rotta, 313. fe Bptanique^
Jnfeäer, Trad.

Hus y fe Byggnings-konft.

Hushälls-l/etenfKapi fe Halland^ Aktr^ Ång^ Trdgardt*
Jkhtftl, Fijk, Mojfar.

Jagt och djurfång i Södra Halland, 261.

Infeäer \ Klotmafken befkrifves, 111-116. Et annat dy-
likt Vatto-kråk, 285. Sått at fånga Spindlar och In-

feåer lefvande, 243. At tänga Vatiukråk, 289.
Jordhafniugar; orfakade af Ifarsoch Bergs fprickande 523.
Is-frysning^ Anmärkningar dårom , 88-109. Om vakar

och råmnor pä Ifarne, 323.
Kalk; på defb godhet ankommer Murars rarakiighet,

19S-206 Sått at med befparing bränna Kalk i Mas-
ugnar , 207, 20-^, 219.

Kol-AIiior; Anmärkning dar om, och huru Tegel dåri

kan bråiinas, pg.
Köld; i Finland vid början af år 1760, 22-29. Defs ver-

kan på traden, 29-41 129-137.

Kott^ fom lyfer i möikret, 226-230.

X.r»-amne, tiiredt af Mciiloti Itjelkar , ?2i.

J\flag»et'Ual€ns mifsvisning vid On Fcrdinando, 5-9.

MedUiut^ Rio-Fiato Mineral-vaticns vcfkan emot rat-

lufot
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tufot bch andra fjukdomar, 117-128. Hus-Gurcr,
bruklige i Halland , ^^6. fe Anatomie^ Chirur^ie,

MeteoroL Obfervationer iAbo^ 22-28. I lyckliga Arabici^,

257. i Upfala år 1757, 280. fe Phyfique.M (fars upodling, anmärkningar dårvid, 5'0"54.

Mullvadar at fördrifva, 82-84. 527.
Murbruk \ Orfaken dl gamla Murars hårdhet, 207. kän-

netecken til godt Murbruk, 216-218. fe Kalk,

Navigathn\ Anmärkning om farten imellan Caput Bonse
ipei och Ön Ferdiiiando , 5:5-^9.

PerU-FiJkerierfie i Halland, 266.

Ph}fique
; SnQ-figurer, huru de med kon ft kunna åftad-

kommas, 3-18* Deras belkalfenhet och föråadrin^

gar, 4-13. Obfervationer pä de Naturliga Snö-figu*
rer, 13-19. Orfakerne til deras ikiljaktighet, 87-110,

Phofphorefcerande kött och filk, 225-. fe Eleårici*
tet

^ yordbdfningj Is, Kold^
Plantager ^ hvad vid deras anläggande bör märkas, 138^

142.
QyinMor^ fom fodt Öera fofter inom qågra veckor, 70-^

76. Som haft dubbel Lif-Moder, 75. 509.
Shgar}^ angelägenhet och fått at befpara dem, 197.

209 Deras tilftänd i Halland, 238.
Slagg vid Jårnbruk«n kan nyttjas til Hus byggnad

, 205-
221.

Snh figurer^ & Phyfique»
Sten- arter, tjänlige til hus-byggnad , 197-206. Sten-ar-

ter i Halland, Stenhus ^ fe Byggnings hnji^
Sanings-Macbine ^ fe JkerbruL
Tegel ; Anmärkningar vid Tegelflagerier , S03. At brån«

na Tegel i Kol-milor , 308»
Trdd, i Finland vilda, fom mer och mindre lidit af

fifta härda vinter, 29-33. Cultiverade Europeiika
tråd, fom uthärdat kölden, 34-41' Norr-Ameri-
canlka tråd och växter, fom mer eller piindre li-

dit, 129-157.

Tragardsjkotfel ; huru unga tråd kunna fårvaras för Rot-
tor om vintern, och ympar for folhetta om Som-
maren , famt huru Mullvadar och Rottor kunna
fördrifvas utur Trägårdar, 79-84. Vidare om Mull-
vadars fordrifvande, 327. Hvad fom bor i akt tagas

vid Trägårdars och Plantagers anläggande, 138-143.
Y 3 Tröjk'^



Regtjier.

J^rfjJk^Machme \ fe Åkerbruk.
Tvilliogar^ deras {killnad ifrån Superfoetcradc bara, 71.

76.

Tång-, nyttig at oka gödflen, 332.
Vattu-frysning Anmärkning dårom, 5-12.88-97.
f^étte» prof , 1 18 Vattufof^ it MeMctne,
Vinrankor

^
Americanfka, trifvas i Åbo, 135.

Vaderleks-mzxktn'., 19. 104. 268.

Åkerbruk'^ Forfåk med den Franfka fänings-MachineH,

41-49. Den Norrlåndlka TråHc-Machinen befkrif-

ves och berömes, 221-225. Åkerbruket i S6dra Hal-
land, 250-236

fing'Jkotfel\ huru Moflar kunna göras gråsbårande, 50-

5-5. Äng-fkötflen i Sådra Halland, 11^-11%.
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