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SVAR pä den upgifne Frågan

om GIKT^
Hvilkét vunnit det utfatte Tr^mium,

* * » * $ *
* * *

Det år icke inbillning om egen tilråckelig

flvickelighet, ej heller fikan efier det ut^-

fattc Pr^miunij utan endail en tiibor-

A lig
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lig vördnad for Kongl. Academiens publicerade

vilja och åftundan , famc en ofkyldig affigt at

kunna ålladkomma allmän nytta, fom nu föran

-

låter mig at teckna några korta tankar pa pap-
per, i anledning af åtn upgifne Frågan : om Or-*

jaken kvarföre Gikt har i de fenare aren blifvit en

mera allmän fjukdom här i landet y dn tilforeney famt
hvilka dro de bdfle forfokte förvarings-och bote-medel

J'6r famma jjukdom. Jag ber, tt de må uptagas

fåfom ett blott Forfok, och icke fåfom någon
utarbetad Afhandling, hvilken til alla delar (kul-

le kunna upfylla Kongl. Academicas onfkan»

GIKT år icke någon ny fjukdom. Fran
uråldriga tider finnes han omtalad af de åldfte

Medicinfke Fader, fåfom en redan da for tiden

allmänt bekant pläga, åtminftone i de Södra och
Sudollra delarne af Europa. Hvad var Nord
beträffar , fä lårer den dä icke heller hårutinnan

Varit lottlos , ty anledningar mafte nog hafva

gifvits, ä ena fidan medeUt tåta förkylningar i

ett Climat, fom dcfs mer varit kallt och omildt,

ju mindre landet ån v.irit upodladt, och å an.

dra (idan medellt ofverHodiga gåltebud, nar de-

ras Bragebågarc, Tvimennings-dryckar och an-

dra llika uptag voro « hane. Jag vil tro> at

Gikt mangen gång pa iadant Bigt , i fynner-

hct fom dctra letvcrnct ofta hela langa tidé-ti

varade, under en jamn och fkadelig lattja, ef-

ter ett forCoffande iPoi s-6l och mera dylikt. Men
i brilt -af fulla bevis, kan mnn intet faga der-

om for viif). Under den i a kallade Unions-
tiden var Gikt få bekant har i Sverige, at Kä-
ringar och annat olardc foik redan hunnit fa lig
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ordenteliga Signeri-Formularer at låfa bort ho-

nom med j at nu fortiga andra fl i's borc*

medel mot Ich och Fodagel eller Fotänglar^ fom
i den tidfens ynkeliga Lå care*bocker ('^J före-

komma ) och ätminllone vifa at Gikt dä varic

gångfc. En fådan Låkarebok åger jag nu til

hands ) {krifven i Konung GUSTAF den l:ftes tid,

A Z hvareft

(*) SeP.J.BERGn Infrddes-T^al.p.^i, hvarell ett fä*

dant Signeri-formular finnes infördt.

{*^) Ti! éx. en liten Låkarebok in i2:mo, inter Mfctä
acquifit. Benxel. in BibAioth. Gymnaf. Lincop. N:o
XCIV. De botemedel^ fom i denna Läkarebok e-

mot Gikt förefiäs, åro togavårde at hår anföras, få.

vida altfammans beftär måft i en hop repellerande fa«

ker; men til åfventyrs kan nu den tidfens theorieoin

famma fjiikdom fom kortaft förtjena anmärkning»

Pä ett ftålle få^es om hkt oc verk fälunda : T^nna
VJerk han komher aff onaturliga "Vejko^ fom flyter ni'*

der aff hofwdet^ 0£ fallér nider i lymmerna: jlumdQm

j en lim or jlundom i annan-, oc ftundom aff Vaar of

anda 'Vejko
^ fom er j menntjkhna : ot ted bryter hen.^

n-t i kroppen moth fto,rm oc ovjeder. Och pä et annat
flåile talas vidare om defs orfak : Hwar fom ärie^

ker vin formykyth om afftonen^ han faar ickt : 0€ er

Jkadéliigist tit I margha hanaha j oc eenkannelica Jkal

kramfafoth drAga honom. Annars fins ock i fammt
bok Icth fäledes befkrifteo: let <st en foth^ fom ar

j mellan hulleth och Jkynmth ^ och rares fom en len^

mivs och er fom en Jlemmer^ 'Verkfwilafi offwer alU
matta ^ om tet blitffwer gamak. Man hade redan
nog fdrfarenhet pä denna fjukdoms i|iångfenhet och
fvårighet at bota, faO: man verkeligen trodde (ig kun-
na göra gagn med fina då brukeliga repellentia emot
Podager i defs förfta början, hvilket kan af följande

0åUe fiutas: For podagelL len fom fornymmer at

han fa i fottanglar^ han fkal flrax med ted jorjlha le-

ta ter It^kyadom til Ty faar ten (iwkdomen forjl ro'

tha fig^ jydm er han ickegod htatllerJWdriiffva &G
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hv^ireft med klara ord fåg'? , at Gikt varir da har "

i Riket allmän : Ffor jet och iverk. Tbenne Siwkr

dom dr mykijtt almdn-neligh j thejfs land cch rike

och mänge mennifkior både männ och q\vinr]or \vnge

cch gamble hajf]va henne pd citJldUigge Lemmar och

damoet ^ ^ ^ jagh fkriffiver jcke har om then jet och

\%->erck [om kommer aff pockor-, mdn om ihen [om korn-

ber aff ond och onaturligh wdJJw. Trovärdigheten
af denna utlago kan nu fä långt efteråt h var-

ken belt^nkas eller beflridas. Hvad vi för viflb

vete, år, at denna fjukdom alt fen den tiden .va-

rit här i landet fporadifk, och det fcr verkeligen

ntjfom den ikuile nu dcfla feoare årenbhTvit me-
ra allmän, ån den tyckes varit någon tid tilbaka»

Hvarutaf må fädant komma? eller mannc det

kan hårrora af den tilokning hår federmcra fkedc

pä Ständspeifoners antal , och den yppiga och
välluftiga lefnads-art hår i landet tiltagit, ej alle-

naO: hos dem, utan ock hos Borgerlkapct i vira

Stader? En fråga, fom jag prxcife icke ånnu kan
bétvara, och fom jag ej tror utan fvåroch lång-

1ig undeifokning lårer (la at utreda, i brill af

alt for många dårtil ärtordeiliga data, hvilka ån-

nu ligga infvcpta uti mörker» Men jag vil an-

föra de orfakcr , hvarnf Gikt i allmänhet allad-»

kommes, då til åfventyrs någon tillämpning iå*

rcr kunn.i göras, och da åtminftonc hvar och en

Gikt-patient kan jåmfora iitt eget lefnadsfått,och

finna hvad honom cnfkildt roier.

Gikt beftår i en ganlka fin och flygtig fkårpa,

fom gemenligcn fåttcr lig i ledgång irna, bcfyn-

ncrligen pä nerverna i huden plagfam medelft

cn

(*) Se ComnirHf. Societ. rcg.j'cu?;t Got:ih\^. ad, i 75-2..

Z.//.gutiin^. 1752. 4. 123.
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cn häftig vårk 5 fom da derigenom upret^. De iTs

flygtighet (konjes nog tydciigen af de 6fvermät>

ton halliga flyttningar, den iblind gor fian dca
ena lemmen til den andra, Pa ett ogncblick kan

ju Gikt- materien flyga t. ex. tran foten til hufvu-

det, från ena armen til den andra, härifrån tii

magen, o, f« v. Innan riktiga Gikt-paroxyfmcii

hos en Podagricus upvåckes, märkes någon tid

förut 5 at utd an ilningen genom huden blifvc r

Ikarp , få a t de fom hafva Silfverfpånnen i hals-

dukarne, få da ofta fe dera fvårtadc, iikaioro de

hade intagit fvafvel. Derpa upkomma merendels

altid indigeftioner i magen, mihOcad appetit, biiii-

ringar, fura eller rotaktiga uplligningar : utdunit-

ningen genom huden tager federmera af, fotfvet^

ten minlkas, m. Vidare diger antingen fom
ett vader ner åt lar och ben, eller kooimtT genail

någon liten ömhet i fotknylen, eller i ilorcaen,

eller ockfä ibland uti hålen. Hårpå gores fål-

lan någon fynnerlig aktning, forråo den fjuke,
merendels någon nattetid, upvaknar af en (tickan-

de. Ådrande och bitande vårk å förenämnde ilåi-

len , fom i hogfta måtto plågar , anda tils mot
morgonen (lållet börjar falla i fvctt. Strax ef-

ter varken^ början kannas ryiningiir , oro och
feber. Den lidande foten år under fvaraile var-

ken kall, anda tils fvettningen börjas. Redan
från morgonen och hela dagen ofver fvullnar

det ftållet dar varken flår, dä en llåndig och
jåmn fmåmulring af vårk kännes , och vid n-un-

fla roreife (licker och (kår det til, at ftundorn
fraa ryckningar dåruti upkomma. Skårninga'- '

oka fig dock gemcnligen mot aftonen, vid lar?^

ma tid febern exacerbcras , fom dock mot ioril i

A 3 mo-
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morgonen årer igen lindras, da fcderrrera föl-

jande dagen biitver lika fom dv-n föregå nde.

Men mor akonen konDmer dä gerna cn eller

annan (tickning i den andra foten, och mulrin-

gen i ljuka fo.cn exacerberas nu åter jämte fe-

bern. Om natten kommer famma våik i hifka fo-

ten fom i den ljuka, och den foi haller fig alde*

Ifs pa fannma falt. Så fntrt detta fkedt, bf5"ia

alla Hickningar i förra foten uphora, då fvuli-

naden fmåningom dun (lar bort, och den foten

blitver frifli. Med andra K>ten tilgår det icdan

efterhand på emhanda fått. Sedermera ymfar
fig varken emellan bagge totterna, tils efterhand

Giktmatencn, undantagandes fjtlfva Gikt-fr^Set,

antmgen genon) Ivettning, ciier på annat iåic j

fått fly ur kroppen (^'J.

På dctt.i vis forhaller fig g<='rna en ordentelig

Podager, fall: man undertiden kun bli varfe ni-

got undantag i anfeendetii fjukdomens långdcch
värkens ymfandc fötterna eraellm. Men otålig-

het, elack pKÖtfel, eller andra fel, gora ofta, ac

Gikten antingen ej kommer at flå (ig til fotterni,

cl!cr ockfå verkeligen blifver vand ifrån dem, dä

han antingen nitager andra leder , eller flår Hg
på inelfvorna. 1 förra fallet, da han ymfar fig

fran ena leden til de n andra, kroppen ofver, kaU
le vi honom flygande Gikt^ men i fenare håndejfcn,

eller då han lämnar Icdfrna och flar tig på inma-

ten, döljer han fig gerna under namn af ai:dra

fiuk-

(*) Ja^: har i torc.;aende bcfkritning f6'[;t Naair och
FörtarcMiher , utan at (hi<äe binda ini*4 til hrad an-

tingtn SvDiNHAM eller andra Auäurer i umrna
åmne antöit.
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ijukdomar* Flygande Gikten år merendels be-

Ivårlig med det han år få oordentelig och ge-

menligen ganfka ihångfen. Det lidande Hållet

både fvåller och utdunilar, men likafullt mårkes
mera Gikt-materia vara qvar, tiiråckelig at up-
våcka ny vårk och ny fvullnad pä ett annat ftåi-

le af kroppen. Hela åtfkilnaden emellan orden-

teliga Podagern och flygande Gikten lärer der-

fore beftäderuti> ac utdunftningen i fötterna år

mera ftark , famt läledes mågtig at åfladkomma
fnarare och fulkomligare erifis.

HiPPocRATEs mcnte Gikten bårrora af galla

©ch flem , fom kommit at lågga ng pä leder-

na 5 men månne då icke all Gulfot ikuUe bli

cct nödvändigt torebod til Gikt? H:r Liger,
cn Franfos i vår tid, hårleder all flags Gikt i-

från någon mucilago och fegt våfende (^)'y men
månne fådant icke år alt for hypothetifkt och o*

vifst ? Andre både åldre och nyare Scribenter fo-

rebåra hvarjehanda andra orfakcr dertil(^**^,hvll-

ka jag nu nodgas förbigå, til undvikande af vid-

lyftighet. Jag vil allenaft fom korraft anföra hvad
jag af forfarcnheten funnit fororfaka Gikt,

i.Arf. Alt ifrån Galeni tid, hafva Medici
gjort upmårkfamhet håruppå, då de funnit, at

A 4, barn,

{*)Traite de la Goutte ^ Paris lyys. 12. f, 62.

(**) Til ex. H. F. Teichmeyers mening, at få val

Podager fom Sten förnåmligaft härröra af det ften-

doft, fom under målningen notes af qvarnftenarne,

och fedaa blandas med mjölet. Cfr. P. J.Marper-
GERS Mijcellanea curiof. Ill, Sammlung^ Drefd. 4:10

fag. 117.
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barn, födde af giktaktige foråldrar, ha fatt Gikt,
fäfom det fåkrafle ar£ Deras Gikt bryter dock
cj gerna ut, forrån kroppen hunnit tii fin fuila

våxt, efter 3o:de året > och blir då merendels

Podager, dock med undantag»

2, Smitta. Det händer ej fållan , at man tråf-

far Fruar, gifta med giktaktiga Månn, fom- in-

om få är bli h' i t fmittadc med Gikt. Poremeblif-
va af fångvårmen opnade, fedan de rehcherat?

af utdunflningen , hvilken , underhållen medelft

tacken och lakan, verkar fom ett flags bad» Hår-
af händer faledes, at Gikt-materien, fom föl-

jer med den fjukas utdunftning
,
infupes genom

den frifkas porer, och nerfmittar denfamma.

^. Vdllujtig Ufnad, Jag forflår med denna fl ags

lefnad, at man atergod och mycket födande mar,

dricker fin ymniga fats vin, lefver derjåmtc i god
niaklighc.t, utan fårdeles kropps-rorelfc eller lin-

nes^bry. bållan eller aldrig får man fe Gikt hos

någon Bonde , fom foreri tarf/elig lefnad och fo-

der fig i fin anletes fvett. Den mat han åter, e-

huru han i fig fjelf kan vara nog ofund, lålbm

hårftet flafk, oft, falt och rokt kott, m» m. an-

vändes likvål til en fund foda, blott genom defs

goda och (ladiga rorelfe, Dcremot en fom fo-

rer rik-mans lefnad, han både åter och dricker

for mycket. Så långe han år i unga år och iHr i

växten , få användes den ofverflodiga födan til

kroppens ökning j men fen han blifvit fullviixr.

famlas blodfylla, hvilken efterhand låggergrund
til Gikt eller andra fjukdomar» FSr hnn å\ 6-

pcn Gjllcnådcr, få undgår han merendels Gik-
ten, ia länge den håller fig ordcntelig. Men
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det hånder ock af en vålluftig lefnad, at man
åter mera, ån iom förflär både til at foda kropr

pen och underhålla blodfyila, Öfverfkottct blif-

ver då idel rruditeter, dä Naturen ej åger ilyr-

ka at afUmilera det. Vi fe ju dageligen vid de

foraamares bord, hurudan matordningen dar nu
tor riden ar. Hvar dag åtas malt llarka kraft-

foppor, fårdeles af Ox-kott, hvarpä åtas 2, 3 ä

4 kott^råtter, utom filk, bakelfer, geléer och
mera dylikt, alt mycket födande läker. Under
måltiden drickes ett eller flera flags Viner järnte

muftigt Dricka^ och flutet af måltidtu blir fota

Deferter, fom i en ofverproppad mage gemen-
ligen lä lått falla i fyra. Vi mate aldrig dofis af

maten efter det hånfeende, om han ar mer el-

Jer mindre födande, utan vi följe appetiten fS

långt han räcker, och kanfke ofta längre. Der-
pätilbringas gemenligen eftermiddagen under dis-

courerarf4e i en Sopha, eller littjandevid et fpel-

b-ord, eller ock kanfke ett partimars flumring,

med ett ord 5 utan någon fårdeles roreife, och
fedan vid aftonmåltiden år mången i flånd at gora
måfi: lika godt mal igen. Hvem fcr icke, at cru-

diteter nödvändigt håraf måfle upkomma i ma-
ge och tarmar, at hvilka fmåningom något fupes

til bloden, fom fedan efterhand lägger grund an«

tingen til Gikt eller andra, ofta de fväralte, ljuk-

domar. Det iåmre folket i Staderna fora vål icke

ofta rik-mans lefnad 5 men i jåmforcife mot geme-
na man pä landet, fä fora de åndå ett pä fitt fatt

våliuiligt lefverne. De hafva ftorre tilgang pl
kott ån Bonden, hvilket tillika med ialt fi(k och
dylikt de ock heldre vål ja, for det gronfaker fal-

la fig gemenligen mera dyra, åfvenfom ock mjölk
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faller fig gerna antfng^-n for dyr, for at bli deras
hvardags-fpjs, eller mindre i fmaken , å-n bränvin
och 61, hvilkct de pl Stads-krogarne dricka bå-
de for- och eftermiddagar. Når dä derjåmte li-

tet nog arbetas, emot hvad de i ungdomen va-
fit vane vid pä landet, fa kan låtteligen ilutas,

hvad hos mången deruppå vil följa,

4» T6rhylmngav , Dageliga forfarenheten vl-

far, huru ofta Gikt .infinner fig hos folk, fom
blifvit mycket förkylda. Jag har fjelf derpå
fcdt åclkilliga exr—»pel. Ar Rhcumatifmer der-

at upkomma, ve: hvar månniOca at omtalaj men
månne intet Rheumatifmer, illa fkotta eller for-

fummade, kunna r/mbytas uri riktig Gikt? Så
tror jag aldeles, fårdclcs hos dem fom åro blod-

rika och fora valluflig lefir.d. Af fådant llug

menar jag i fynnerhet den Fluts Gikt vara, fom
måfl om VåniJen angriper en hop folk, och
hvarpå iag i fillledne Vår fåg ^rne exempel. Den-
na Gikt kommer med rysningar, Itark feber/en

olideligvaik 1 lederna, fom .ir ganlka flygande,

ymfandcs fig frän den ena led; n til den antira*

Stallet fvulinar mycket, rodnar, och ar ofta få

omtj at all roreife derutinnan är ogörlig.

f. Ldngfamma Ncrvcufa Tturnr, A t Frofs • fe-

brar ofta lämna Rhcumntilmer efter lig, ar en ob-

fcrvation frän Ballonii tid t^*). Nu för ndcn
flr den ofkyldiga Kinan merendels fkuldcn, fi li-

an felet altid ligger antingen hos den Läkare, lom
henne

(*) GuiL. BÅLLOsnlt^r. de Rhiuyr.ati/mo^ Paris 164a.

4. pag. 276.
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henne illa foreftrifvit och handhaft, eller hos den
Apothckare , fom utgifvit henne odugelig och
forfalfkad* I langfamma Nerveufa r]ukdomar li-

der kroppen pä mångfaldigt lått. Den lUndiga

yrfel med fubfultus tendinum och de convuluvi-

ike roreifer, fom flera veckorna bortåt racka, ut-

märka, at feber-materien matre yara ganfkafkarp,

och fåledes mycket torfvagandje for hela Nerv-
fyftemct Fa, crifls blir omiidef i dcfTa flags Fe-

brar fä ömårkelig, at man Rnapt blir någon an-

naii varfe, ån at tungan affkaias, och den ljuke

repar fig. Ofta äter kan det vål hånda, ar uri-

nen- fkär fig, uphollnmgen 6kes 5 och der kom-
mer god fvettning, hvilken per iyfin fmaningom
håi^er febern^ men cn få inrotad feber-materia

har da redan fåll få djupa rötter 5 at den (cdan yt-

trar fig fiundom i fvära Rheumatifmer 5 flundonj

i Torr^^ärk, och ftundom ock fä i rena G-ikreii.

HiPPocRATEs märkte redan i fm tid, at GikE
kunde komma efter längfamrna febrar

6, Hårti! lår jag lågga följande bi* orfaker-*^

^, 'Ungdoms yra j for mycket vidlyftig icfaad i,

ungdomen, i mat och dryck, färdeies dä ofver-

flod komiBji: at göras med forfaKkade Viner

i

Fruntimmers omgånge, nattvak, m. m, /3 Fotfvetts

dämpande^ - y. Vanliga hlodflodnlngars afflåd?tånde ,

fom Mänads-reningen hos Fruntimmer ' *'^j5 Na-
feblod i ungdomen, fom utan andra påföljande e-

vacuationer afiladnar('^*^}5 flytande Gyllenåders.

up-

n Aphortfm, Seä. J. 63,
(^*> Cfr. HiPPOCR. Jpknfm. Seä, 6. 29.
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uphorande, m. m. i^, Moderpajfwn och Mjdhfjuka^

hvilka ofta omfida* fä förvandla fig, at de flå fig

til lederna ochextretniteterna, görandes Rheuma-
tifmer, ja ock fjeUva Gikten, dä altid de förra

' (jukdomar lättas^

Bäfta forvarlngs-fättet emot Gikt beftår wim
tvifvel deruti, at i gorligaile måtton uncvika al-

la orfakerna. I fynnerhet bor den vara fårdeles

varfam , fom finner fmå flytande trädar i fin nyfs

kaftade urin 5 hvilket, efter Hippocratis lär-

dom år ett fåkert tecken til Gikt, och afD.
Clerk vidare beflyrkes befynnerligen om
han tillika finner fig fkyldig til i» 2. och gidjc at'

de ofvanberorde orfakerna^ En fädan borde da

genafl minika af i fin flarka födande dié-te, njuta

.måft vegetabilific föda, foka dagelig kropps-ro-

relfe, opnaädren pä foten om h:]når tillikablod-

full, om Somrarna dricka nägoc tjcnligt mlne-

raliflct vatten, och om Vintern, efter D. Clerks
rad, intaga hvar dag läkemedel med tväl. Men
årfarenheten vifar, at ganfka fS föka fadana för-

varings-medel i god tid, utanupfkjuta heldre alt-

fammans tils fjukdomen briiflit ut, hvLU't6re jag

fkyndar mig at i korthet fä omröra Botemedlen
for Gjkt.

Gcnafle vägen at bota Gikt vore ofelbart den,

at uptäcka något medel, Ibm fpccifice agerade pä
IjelfvaGikt-materien och denfamma dämpade och
annitileradc, Sädant menar man D» C-nöffel

i

(*) De fttitura Homirjts^ ScSt. g. 10.

C^*) Se JoilN" V Kl^Gi Z S ' OhfervatioMS on tbe Jijeafes

of tbe Army, London 1753. S:vo. pjg. lyS.
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i fin tid vetat (^J, faft det kommit at do bort

ined honom. Af hvad natur denna Gikt-mate-

ria år, år fvart nog at med full vifshet kunna få-

ga* D. Stbvens, Pinelli, m. fl. mena henne

vara fnarare aicalinfk, ån fyrlig : DrrPRiNGLs-
tyckes deremot vilja fora henne til fyra 3 men D:r
Cajetannus Tacconus menar at hon år bagge
delarne. Theod. Kerckringius anftålde ver-

keliga Chemifka forfok pä den vinflenslika gytt-

ring fpåtten lämnade hos en Podagricus, hvars aN
la cxtremiteter blifvit indurerade af Gikt-knolar.

Håraf fick han genom eld enSpiritus, fom var

emellan Spiritus Tanari och Salis Ammoniaci,ea
olja och falt fom liknade dem fbm fäs af Vinfteii

(^^), Men fä denna underlokning, fom den der
ibland anftälles pä den ur Giktknolarne famlade
materien, leder, i m.itt tycke, til ringa npta, ty
refultatet? vil intet bevifa annat, ån huru våravåt-

ttor forhälla (ig, dä de blifvit indurerade : Natur-
ligt år, at utflaget flvall bli alcahnilkt. Giktkno-
lar åro ju intet annat, ån påfolgder af en Oikt-in-
flammaiiou, fom ej kommit at fordelas, dä ftag-

fterande våtfkan af Gikt- materien fatt den cgcn-
fkap at gå til ett tertium. Sjelfvefta Gikt-mate-
•rien, hviiken bor utrotas om (jukdomen fkall bo-
tas, kan åndä vara af en helt annan natur. Mera
mårkelig hällerjag den Cafus,fom D:r Pye

anfo»

(*) ChRIST. ArciSSEWSKI Epiftola ad JoANNEM DE;

Laet de Podagra curata per Dodorem Andream
Cneuffelium. Åmftel/ 1643. i^*

Spicileg. Anatomicam. Amftelod. 1670. ^:topag,

66.

(***)Se Medical öbfsrvations andln^HtriesXtOni, 17S7^

I
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anforer. En 45 års Man plägades af Gikt ^ och'
hade i 1 1 veckor forfokt vcg' tabihlka diéccnjmea
fom h'.in likväl fick dcrpa nägon attaquc, tog h<in

til n-i animaiif]:.i diére igen. ^Någonrid derefier

fick hän en (Vår anllot i fötterna» Juli fom haa
Hg uti fvacafte plågan, flog varken helt qvickttil

benet, cfcer en half minut til låret, och derifrån

ftrax til magen, dä all vårk i undra delarne up-
bordc» Derefcer fick han en k räkning , fom
cvacuernde en gron vattenaktig vätfka, men få

{karp,ac den fjuke hknade henne vid mineralifk fy-

ra. Sä fnart detta var ofver, forfvann llrax hela f]uk-

domen. Pä lika lått hände hortom i flera Gikt-
paroxyfmer. Det fcr lä ut, fom Naturen bos
denna Patienten urtömde pä en gäng, det fom an-

nars hos andra plägar (ke efterhand genom fvett-

nin^ och urinen. Jag fluter ^f denna håndelfe,

at Gikt' materien mätte beftå af en flygtigj Ikarp

och kanlke fyrlig vitlka^

Under ciet Glkt-paroxyfmen paftar, år ej mo-
jcligit ::t bruka andra läker, an iäd^na, iom hälla

Gikten vid lederna, och bereda Gikt - materien

ril at fnart kunna fly ur kroppen. Men alt hvad

fom kommer an pä radicaie curen for Gikt, mälle

brukits emellan paroxyfmerna, då naan dcnträn år

bkfven fri.

Under hvarje paroxyfme bor man, ia myc-
ket mojcligir är, foka at tä Gikt-matcritn ntf

åt ff/Ttcrna. Där är ItArkare urdunllning, ocli me-
ra lätthet for materien at äfludkomma Ivullnad.

Ju iorr fvulinad koinrr.er pä Gikt-tlalict, Jcl> torr

"iiuätus vurkcii, ty matenen biu' dä utgutcn : Cel-

iuiofi
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lulofa, och dar diluerad med de våtftor fom ut-

göra fvullnaden. Är det iå, at materien helt och
hällec utdunftar, fl gar paroxyfmen ofvcr for den

gängen, tils ny materia hunnit at famlas, rilräc-

kelig at upvåcka en ny paroxyfmc. Men kom*
iBer någon materia antingen at regurgitcra i bio-

den tilbaka, eller årnågoji Gikt-materia i blodeii

qvariiäilcn, få upvåckes genad dermcd ^n ny in-

fultus. Man har dertore ett vakande oga pa den
feber-rorelfe, fom följer hårmcd» Är febern alt

for härd, lå bor han dampas med åderlåtning, cli-

llirer, nitreufa pulver och andra kylande medel.

Är åter febern for liten, lä år baUncen borta, fom
(kall hälla Gikten vid extremiteterna^ deraf kan
lålcdes låtteligeji fke regurgitation af Gikt- mate-
rien, eller kan ocklåhånda,at inflam.mationen ej re-

folveras , och altlå icke bortdunllar , utan at

hon går likafom til en egen fla^s fuppuration,

hvaraf federmera blif-va Gikt-knolar» Senare hl-

let hjelpes i fynnerhct med Veficatorier på lidan-

de Itället, famt Hjorthorns falt fatureradt med
Renfkt vin, hvaraf ett matfkedblad tages i fånder.

En allmän regel inunder Gikten år, at dricka

mycket diluerande dryckar, tornåmligaft af Flä-

derblomma och Dulcamara, hvarigenom vinnes,

•at utdunflningen hålles vid magt> dä altid något
af Gikc-matcrien följer med^ På Gikc-ilåiletvil

jag rada at intet annat lågga , ån blott en yllen

lapp^ Den värmer lagom > och dermcdelft brin-

gar det angrepna ftållet til fvettning, jår^it^ det

han lindrigt frotterar fkinnet, opnar fvecthälen,

och år iåledes nu båfta vårkftiliaade mediet. Gan-
fka farligt ar, at med repellerande iakcr foka ftiha

vårken. Sådant har koflai; mångens lif* Ty om
mail
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man antingen genom kalla fakers påläggande^
hvarril de gamle i (in tid rådde, eller genom fpi-

ritucufa fakcr, eller ock genom v^erkeligen re-

folverande medel, m, m.,drifver Gikt materien
fran det ft. Het hon en gang intagit, Hl lindras val

varken dar, men materien flyr då på n^got annat
llålle, upvåckandfS där famma fymptomcr Men
flår fig Gikt-materien på vifcera nobilia, fä kan
ju antingen en hallig dod elier de iVåralte Ijiik-

domar upkomma^ hv»li;n på intet annat fått ftå

ti] at hjelpa, ån at medelft Veficatorier, Sina-

pifmer och andra retande f^ker utvårtes, famt
med hjorthorns-falt orh Rcnfkt vin invårtes, fo-

ka få Gikten til extrcmitcterna. Hvad det eljell

ar for fara, at med Opium, få utvårtes pålagt,

fom intaget, lindra vårken, behofver man ej me-
ra uplyfning om, an blott iåmfora det HrrDoét.
Tralles \^*) derom fkrifvit. Jag år' annars af

den tankan, at den måfta riktiga Gikten kan brin-

gas til Podager, om man, från fÖrlla början man
får Gikt, genaft med veficatorier eller andra re-

tande faker vånjer materien cil fötterna. Men
jag undantager härifrån den flags Gikt, fom jag

ofvanfore (under 4:de orfaken) befkrifvit, hvil-

ken, fom figt år, tyckes vara. i nåra ilagtflcap

med Rlieumatifme , och hvarcmot jag funnit ba-

fla curen vara forlt en god åderlåtning
, derpa

hvar annan dag kylande Laxatlver af Tamarin-
der och Sennets blader, famt dcfsemcUan diapho-

retl(T:a och nitreufi faker, jåmte en dilueraiide

l\åndig dryck med Dulcamara uti. InoAi kort tid

h.itva

(*) Ufus Of'r filuf^ris y Moxfus in unorboritm medela
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hafva altid de fjuka fatt lindring, blifvit feber*

fria, och fedan efterhand repat iig.

Emellan Gikt-paroxyrmeriia bora, fom fagt

år, alla anilalterna gå ut på at radicaliter bota

Gikten. Man bor dä tii en början uphora med
ladan mat ^ fom forfarenheten viiatfkada, låfom

Flålkj falt och foktKott, gammal Oft, m. m. Mm
tiiidviker fedan alla de upräknade orfaker, fom kun-
na airtra Gikt, och al tia dello lättare kunna un*

derhälla honom. I fynnerhet år nödigt^ at eF«^

terhand anfenligen afkorta Kött-diéteii, och i ftåU

let utvälja Vegetabilifka rätter, fårika Oronfaker
och Mjölkmat, få mycket heidrej fom vi ha åt-

Övilliga fanfårdiga Calus på dem, fom bioct här-

igenom blifvit hulpna, fårdeles genom Mjolk-
diéten* All vålluft mäfte tillika bortläggas^ och
i det ftåilet valjas en mattelig lefoads-art^ be-

mängd med mycken rorelfe. Jag kåniier en he^

derlig Man, fom haft en fvår Gikt, men nu måft

blifvit honom qvitt, medelil mattelig iefnad,(>ch

med det han hvart är fägarall veden til fitt hushåll^

Är den Quke blodfuil, (å bor antingen ådren hvart

år opnas på foten, eller ock Blod-iglar fåttjaSji

fårdeles om den (juke har varit Eillen for Gyllen-*

ådrert. Derefter vil jag råda til at börja mtå
Tvål -piller^ om htilkas nytta i Gikt de ypper-
fte Låkarne nu for tiden kömroa otverens. Två-
len lofer fmåningom och afflcoljer Gikt-froet , på
famma fått fom han lofer Sten (^). Man tager

då I qvintin Tvål, 2:ne gångerom dagen, tilfatt

med bittra faker, at ej magen må något deraf Ii-

B da.

(*) Jåraf. H:r Ligers Jrmté de U Gmtte^ p. «f.z88.
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da. Jag brukar följande formul. 191 Sapon.alicanr.

vel venct. fcr. j. Rhei alex. fel. Extr. Gentian»

jrubr. Terr, fol. Tartari äa gr. vj. Liquam. Myrrh.
q.Cut f. Bolus vel Pilulac, då denne porrionen in-

tages morgon och qväll. Härmed råder jag dem
gerna at fortfara flera åren boitat, ja val längre,

om få bchofs, undantagandes den tid cm Våren,
dä de njuia en fvag bouiilon med fårfka Taraxaci
och Cochlcariae biader och Stipites Dulcamar^e
uti, famt fram på Sommaren, dä de dricka något
flags Mineralifkt vatten. H:r Liger rader, at

]ågga litet Kalk til Tvålen, utan tvifvel fåfom
imitation efter M;rs Stephens ften-lofande BoH.
H:r pRiNGLE gitvcr fjelfva Kalk-vatnet mycket
lotord i Gikt-kråmporf*^, hvarutmnan han myc-
ket kommer ofverens med H:r Alston ;^'*J och
H:r Whytt C^-^^)^ hvilka bagge vifat defsver^

kan at lofa (len. Men jag måfte tilftå, at jag fcdt

exempel på dem-, fom i flera veckors tid trukt-

16(1 fortfarit med Kalk-vatten, i affeende at der-

igenom ofvcrvinna Gikten, oaktadt de dageligen

tagit det til flera qvartercn. Jag tror, at dc g:ini-

lascur, fom blott beliod i bittra faker (^***^^
,

mera paflar flg for lådana Gikt-patienter, foni

hafva vekt och flappt hull, och vil jag tor låJana

complcxioner heldre råda til dem, ån til Kalk-
curen

() L. c. pa^, 379.

(*) A Di[fertatiot3 on QHick lime and Ltme-watcr. E-
dinb. 1754. 8:vo.

(***) An Effiiy ot2 the virtucs of Lime-water in the cu'

re oj thc Stone. Edinb. 17^5. 8:vo.

(***) Jåmf6r H:r John Clephane's vackra afhandling

härom i Medk. Objerv. and Inquir. Vol. Lp. 1 16.
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curen, oaktadt den fvåra befkyllning, H:r Ray-
mond gifver dem , i anledning af en håndeife med
en 60 års Marquis, hviiken vål genom amara
ilapp fm Gikt, men i det (lållet fick cn andetåp-

pa, Tom efter hans dod tycktes vara fororiakad

utaf en fåck der fants på Aorta, full med en
materia tophacea (^), Vare fig härmed huru det

vil, isL målte jag dock tiUtå^ at jag fedt flera Ar-
thritici, fom at amara funnit fig väl. Jag har då

altid brukat folja?ide compofition : ^t Rad. G n*

tian.rubr. Anlioloch.rotund. Herb. C^ ntaur.min^

Chamaedr. & Chamaspit. ää unc* j. Mr. f. Pulv.

hvaraf et haift qvintm tages morgon och qväll,

och det hela aret oiver^ Men både Tvål-curen
j

och curen med amara, fåfom ock H:r B Fuuns
cur> beftående af Rad. Polypod. Bardan S ^rfa*

panlLHermodadyi.ää unc. iv. Raf. Lign* findi

unc i), fom medel ft vin och Vatten kokas til de-

cod:(^^)^ äro alt fåfänga medel, fä framt icke

mattelig lefnad i mat och dryck famt tihåckelig

kropps-roreifc kommer dertil.

Öbotellg Gikt k.\\hx jag den , da antingen ål-

dren ar lå hog, at tj ki öppen har tilråckeliga

krafter at hålla Gikten vid extremiteterna, eller

ock at alla extrem i teter åro få upfylda rned Gikt-
knolar^at intet vidare rum år for Gikt-^m uerien ac

fälla fig på Ty i bagge fallen mäitenodvån-
B 2 digt'

(*)Se DoMiN. Raymond det maladtes qu^tl efi dange'^

reux de gusrir^ /. //•/>. I9f«

(**) Se Verhandd. uitgegeev, door de Hallandfe Maai*
fshappy der tetenjch,U HaarUm. Iwied^DteL IJfS

Exempel fes boi> KerciCring./, r.
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digt Gikten antafta (jelfva vifcera, och göra dar

dodeliga fjukdomar.

Non fingendnm aut excogitandtim, fed in-

njeniendum, quid Natura faciat^ aut ferat.

Baco.

Af
PETER JONAS BERGIUS,

Med. Doclor , Hiftorix Naturalis & Pharmaceut.
ProfelTor i Stockholm.

Rön och Befknfning
Om

• En for Bi-fkåtfeln hSgftfkadelig

MASK och FJÄRIL,
Af

ADOLPH MODEER,
Landtmatar«.

Bi-afvelens nytta ochfkotfcl i vart kara Fäder-
nesland lärer mycket bade vara torellåld

och påyrkad (a). Den torra , eller nyttan,

är torut, genom dageliga fårfarenhctcn och be-

hofvct, ovederfageligea klar> men den fenare,

eller

(a) N. hkOCKs Svttjjka BiAotf. Gap. XII., M. Tris-
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1

cllcr fkotslen, torde ånnu, i vifla mil, behofva
närmare granfkning och uplyfning, h vilken, ian-

Teende til kunfkapen ,
beftär, lika få mycket i en

riktig utofning och handterande af hvad hartil

horer, fom uti alla tilFälliga ikadors motande och
botande, de dar annars kunna tilFoga Bien och
deras rorelfer mer eller mindre forfång och omii*
der undergång.

Onekeligen fattas ofs alt for mycket Bi, och
jåmvål i vetenfkapenom deras vårdande. Så gag-
neligit det dårfore år, at hårutinnan årnå behörig
infigt, fä behageligit- lårer ock Koogl. Vcten«
fkaps Academien iäca fig förekomma, om jag nå-

got, ehuru ringa, dock til formodadt almånc
gagn, uti den lenare delen formar bidraga, dä
jag foker

5 at, i tydelig korthet, befkrifva et

tvä-årigt och af egen upmårkfamhet håmtadt ron

om en for Bi-fkotjlen ofvermätton Jkadelig Majk och

FjäriL

§. I. Uti alla de Svenfka fkrifter om Bi, fom
jag ofverkommit, hvilka ä andras, men fornåm-
ligall ä egne, ron och forfok fynas vara grun-
dade, har jag ej funnit det minfta om denna Malk
och Fjäril utfordt, ehuru de innehålla et vidlyf-

tigt antal af Biens åtfkillige flere fiender fbJ:,ibland
B 3 hvilka

VALDS Traäat om Bi pag. 92. Broocmans Hushålh-
bok i 3 afdelningar. Baron Hårleman i fina Kefor

pag. 22. fl, 10. 28.130. Hagstroms Ref^of.JdmteL
^Tankar dm de ratta och fanfkyldlga medel til Sveriges

. 'Välmåga I, Del, pag. 41. C. CaRLESONS Hushalls-Le
xicon. H. Exc. RiksR. Bar. Lowenhielms Tal for

Vet. Acad. om Landtikötfel pag. 44. m. fl.

(i) Kock /.r. p. 51, 33. AfhandU om Bi af D'AuBEN-
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hvilka denne dock oftridigt år den farligafte,

hvars kännedom och noga beOcrifning få myc-
ket mer år nödig, fom det år befynnerligir, at

den, fafom det mårkeligafte fkadcdjur, redan

i ViRGiLii och Aristotelis tider, äfven fom
af CoLUMELLA f^J, vant känd, men åndå hit-

tils kunnat dölja fig for Svenfka ögon, utan at

någon defs minda egenflcap blifvit for vår itora

hubhälls-verld uptåckt. Man räknar billigt det

f«>r intet, hvad H:r Broocm an allena påmint (d)

och Hrr Kock hårom (agt (e)^ neml., om jag får

anföra defs egna ord : at Mappar af Bier,s om Vin-

tren famlade orenlighet växa påföljande Sommar tH

deras fördarff och detta år aitj foga mer finner

man uti det Svenfka utdraget af Coleri Oeco"
nomifka bok.

Ser man då efter orfiken, hvarfore denne
Mafk och Fjånl härtils ej blifvit for ofs bekant,
fä torde fådint i fynnerhet kunna tilråknas ea
ftor brift pä almånnare kunfkap \ Nuural-Hi-
ftoiien, urom det myckna vi lakne 1 ficlf/a ve-

tcnlkapen om Biens råtta ans och vårdnad.

Af främmandes fkrifter i detta hognoJiga
ämnet finner mm vidare, at de icke foibigatc

mernämnde Mafk och Fjäril: Den årfarne Co-
lerus

TON Da^. 24 Trievatd 1 c p. ^5. E Lundgren
cm BiO(ntl' p ^i. LlNN>£I Sk^n/ka Äf/jp. 119. Bar.

ER I Oeeonomia Sven*
flci ed t I D p 375. 2.D.'X Cap.

(f) Reaumur des Infeåci Tom. III. p. 246. 247.

Id) L c '* 3;dieafdelniDg §.9.

(f) L,.c.p.25. 86.



i7<^x. Jan. Febr. Mart. 23

X.ERUS f/^ talar dårom nog tydelig it, fa (I hm
dem icke befkrifver.

Pä Franfyfkaf^J har en Anonymus ar ly^r
Ikritvit ätflcilligt om detta Rof Infed, och kal-

lat det tres dangereuxy lamt le plus å craindre.

På Tylkafer man en (kon ofverfåttningafdea

flore Infeét-kånnaren de Reaumurs arbeten (h)y

dåruti pag. 390. detta Infe^fc kallas Feinde die am
gefährlichften find. Så har ock denne vidtbekants
Reaumur uti fina Memoires des Infeäes Tom. II 1^

8. m.m» både Mafkc n och Fjåriien yål beftrif-

vit under namn af Faujfes Teignes,

Den i Naturens kännedom ej mjndre vidt år«

farne Svammerdam har likaledes både Mafk
och Fjärilen, och den forras förfarande i fyn-

nerhet , nog val upteknat f/J, den han kallar

Wolff der Eieneyikorhe och eine [chnöde Fefi. Och
långt tilforene har Aldrovandus uti fina 7 Böc-
ker om Fnfefterna gifvic detta Rofdjur tilkänaa

med namn af Mötte der Bienenkörbe (k),

Den beromlige H:r Rosel, fom få lifligen

foreftålt hvart och et honom bekant Infeéb uti

fit vackra verk, kallad t InfeUen-Beluftigung^ har ej

heller underlåtit, at tydeiigenbefkrifva denna Fjä-

ril och många dcfs omflåndigheter('/J 5 han näm-
ner den Bienenfchabe och Mötte der Blenenfalter,

B 4 Ante-

(/) Oecon.rHTaL ^ domeft Tyik^ edit. p- 551. 539. 5*65»

(g) Traite des Abeilles p. 16- 21. ^'4. 58-61. 64.
{h) Phyfic, Oecon. Gefchichte der Bieitsfi»

0) Bibel der Natur p. 208. 2iO.

(k) Svamm. Loc. cit. p. 209.

(/; Tom. IIL pag. 243-2nO.
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^nteligen har ock var Svenfke Reaumur Hrr
Archi.itern och Riddaren Linn^eus på flere Irål-

len (m) denna Fjäril namngifvit under Mellonella^

famt defs fkadcliga egenltaper upceknat : och
ehuruvål uti dels Fauna Svecica I. c. finnes vara

fagt^at denar 176^ fränTyfkland til Stockholm in-

kommit, få härden dock, beklageligen
,
långe

hår i Kalmare Län och pa Öland fig uppehållit.

Jag har varit den forfte, memr jag, (om for vll-

bemålte Hrr Archiater hatt tilfalle at upte detta

grymma Infedl här hemfodt»

Håraf lårer någorlunda redan inhåmtas,hvad

for et otroligt Ikadekråk detta Infeärår, hvarfo-

re ViRGiLius ej ut:m fkäl kallat det durum Tir

ne^ genus, \om ock huru länge det vant bekant
for andra, men hos ofs nåilan ofedt» D^^^t har alt-

fa varit för mig et angenimt årnue, om berörde

ft:adcdju;s nogalie beft .ffenhet underloka
,
famt,

h vad därigenom utroac och anmärkt blifvit, fram-

lägga.

§. 2. De forfta dagarne i M^ji månad Ar 17^9
kan jag ej annat ån med befynncrlig rorclfc mig
ännu parnuma, då, vid Vintcrtåcknmgens bort-

tagande och rengörandet af 2:ne fädane halm -Bi-

ftåckar, fom Hrr Kock uti dtfs bvenfta Bijhdtfel

framgifvit, af ^rneramm mlåttningar, tillika med
2me an ra vanliga runda »f trä, man blcf varfe

ofvannämnde ohyggeliga Mafkar, hvilka, igenom
(Jen vid Billåck u" brukeliga rökningen, från kox-

narne eller Bikakorne helt qvicka til myckenhet

(^) //wirw. Acjci. Tom. Hl pag. g^6. Syfi. Nat. ed,

X.T.l.p. f37. 577. Faunci Svec, ed;t. i. pag. 3^8.



17^1. Jän^ Febr. Mart. tf

pa bottnarne och vid flogen nedfoUo, hvilka, jem*'

te den otaliga mängden, fom uti de utragne bru-

na , torna och forfkåmdc kakorne fuonos, iåfora

(kädelige anfeddc, genafl: blefvo dödade.

Uti Tack fodren for famma halmftåckar fore^

kommo ofver hundrade (tycken Fjåriiar, hvilka

man mcnte allena til värn mot Vintren, dårhafva
tagit fin boning: de voro ånnu lefvande och be-

hällnc 5 och 5 aldenflund man minft trodde dem
om någon orfak til Mafkarnes upkomft, blefvo

de famma aldcles i frid lemnaJe,

Någon vigtig pafolgd kunde man val icke

håraf fluta , i fynnerhct hvad Fjårilarne beträfFa-

de^ men icke defs mindre, oakradt den vanliga

forevitelfen ^-ä/ i?om ? bkfvo, få val af Maikarne,
fom Fjårilarne, åifkillige tagne , och de forreuti

en del af de uttagne kakorne, til utrönande, tor-

varade»

Ehuru denna flags Maflc och Fjäril, ej utan
orfak, blefvo härigenom något miistånkte, kun-
de dock ej en fädan genom dem likfom beftåmd
Biens odelåggning, fammanfogad med nog kan-
bar {kada^ förmodas, i fynnerher, fedan en få ftor

myckenhet af de torre, neml. Mafkarne, blifvic

undanrogd^ Man markte ej heller Kagon ting vi-

dare på Bien eller deras flackar, forr anden i5. el-

ler 17, Junii, fom tilråckeligen , utom hvad får-

Ikildt hos de tagne och forvarade Mafkarne befun-
nits, foregående fråga befvarade. Vid denna ti-

den begynte Bien i itåckarnc vara mycket oroli-

gej och fågos 3^4 dagar til anfenlig del utom
- B j- flå-
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flogen fittja , fom almånt händer då de vilja fvår-

ma, det man ock, til följe håraf, verkeligen

holl fore vara enda oiTaken til deras oro, och
til hvilken ända all upfigt ofver dem ftåltesj men
detta oaktadt , voro alla de Bien , fom vid halm-
flackarne nyfsflgos, i et ogneblick forfvundne.

Bien vid träftäckarne voro äter inglngne, och, i

denna tankan , foktc man de förlorade åfven i li-

na Hackar, menfäiångt; De voro bårca, utan at

man kunde fpana hvilken kofa de tagit. Deflc

fålunda ledige halmftåckar togos fordtnfkuld i li-

na ;:ne delar ätfkiiuc ; men hvad blefman icke då

helt oformodadt varfe? det bedrofveligaite fkåde-

fpel och den omkansvårdafte åtgång af en Ikon

Billåck: Mafke-flor fFig. ^,a) eller deras våfvar

och infpinningar, invefvade med vax-fmulor och
malketråck ( Fig, 4, k c, ) hängde uti oåndeliga

feltoner. Bikakorne voro
,

lomlige til fjerde-

dclen, fomlige til hålften,och andre nåftan alde-

les, upåtna, mer fvartbruna ån hvita. Alla le-

diga Hållen , och dir kakorne blitvit lortårda,

fägos upfylte med fammanhåftade Puppor i Ho-

ra knyten, f, 6 och 8 förenade (
Fig. 4. ^. Fig.

8.) Én del Fjärilar (Fig. 9.) fom redan begynt
krypa ur delTa lina Puppor, fprungo fram och äter,

lik fom glade ofver Biens bortgång. Bicns egna

fä Puppor, och en del döda Bi, hängde har och
där uti ofvannamnde mafkenät. Honung fants

knapt i tio Bi-rum
, loger eller Pipor, och alt

vaxet af i:nc tre ars gamla Bilfackar beftod uti

cn hel mark efter fmältningen

Sc där fag man dä hvad ikada defle fmä for-

aktcliga gäller fort med lig, famt cn utgång

bclediaead med forimdran, harm och förtret!

Pä
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På detta fåttet hade åfven de fårfkildt tagne
och bevarade Mailcar, fom ofvan lagt år, uti de
dem lemnade kakor rafat, och voro åfven nu i li-

ka ftånd , fom defTe , hvilka oboteligen fått qvar-
blifva i halmftäckarne.

Uci tråftåckarne marktes ingen vidare oro-

lighet, fom endels dår4f torde härrört, at där-

utinn m, v d förut omtalte renfning, ej Bmts få

ftort antal af M. ikar , dt Is o^ k at dt ffe Bien tor-

de hafvavarit m igtigare at dem förgöra, om någrc
efter renlningtn ikuile hafva qvaiblifvit.

I anledning af alt detta, få val fora af hvad
ytterligare, pa fillnåmnde lätt genom de conk r-

verade M.fkarne, formårkt biiivit, följa vidare

de omiiändigheter , fom en riktig uplyfnmg for-

dra 'y och fäiedes forft om Ijelfva Ma{ken,

§, 3. MASFCENS (Larv^) (fFig. ij lefnad

och fgenfkaper låra bäft kunna tattas, omdefshela
ålder uti 4 perioder indehis. Han år fäledes,if6r-

flaåldren, eller då han nyfs år utkläckt, ganfka
liten och hel hvit; kunnande då, låfom bådefpåd
och kraftlos, fj forma något fynnerligt, hvarfo«

re han ock imellan vaxkakornas eller pipornas y«
tor, til fin fåkerhet, döljer fig.

Dernåft, vid tiltagandet, vågar han fig val

fram, men fpinner dock en fortåckt löpgång (Fig,

% ^5 Fig. 9. ) fom nedanföre (kal bcikrifvas, hvar-

utinnan han kan göma fig, når få omtrånger Dc
hår och dar tunt ftrödda hären begynna nu at fy-»

nas, och blifver han litet mörkare til Brgen Huf«
Yudet ^ Fig. I , och nåfta icden (^j, hvars fram*
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re kant är hvitoch klar, bellå ofvanpåaf et hårdt

£kal, och blifva nu ljus-eller rödbruna medaaie
något mörkare genomfkinliga ådror, hvilka likna

tvä emot hvarandra vånda ftrek > <.

I nåftfoljande aldren får kfoppen ofvanpå mot
hufvudet en ljus fot-eller blåaktig fåvg. Hufvu-
det och näfta leden, fom förlorar det nämnda ftrc-

ket>, blifva mörkare, och ytterfta leden T^») of-

vanpå af kroppen, famt de hornaktige fpitfarne af

framfottren, få åfven en brunaktig färg.

Äntcligen i fida åldrcn fynes ej heller på hufvu-

det I ärdeles defs ftrek i anfeende dårtil, at

der, jemte nafta leden, hvarigenom , få val lom
på hela ryggen, fes en hel hvit linea långsefter, nu
biifver mörkbrunt, men kakarne f^ .llota på fvart;

vid hufvudet har han ock i;ne fmå horn eller an-

tenn^e f /./. ). Kroppen ar annars hel flat ( la^vis)

och beftår af en ganlka tunn hinna, fyneS" nåUnÄ
otveralt ofvanpä fotfärgad , år tjockare midr på
och fmalare åt åndarne

,
tjockleken något ofver

I, och längden 3,9 til lo linier, har 13 ringlar

eller leder, hufvud och ytterfta delen inberåkna-

dej ])e
3
forfta, af hvilka tvånnc ^ga hvar (ina 1

genomfkinliga pun<Sber {d.d, \ åro forfedde med
\

par-horulika fötter med fpitfiga klor, den f.och(5»

åro bare och ledige, 7,8,9. och 10. hafva hvar fi-

na 2 kottaktiga fötter, 11. och 11. åro bare och
den I yÅt eller fifta leden har likaledes iine fåda-

na fötter, fom fift nämndes. Tvånne bruna pun-

£i:cr eller luftrör åro å hvar fida på hvar och cnled^

I förfta aldren begynner han nt ftröfva; ge-

nombärar och äte-r fig altid tvärt igenom pipor-

na ,
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na, och, fåfnart han gått in uti någon, tilfiuter

han llrax ingången efter fig med en faft våF

(Fig. z.b.), Mvcn fom han ock gor utan for en del

af fjelfva Biens ingångar til fina pipor (Fig, 2. Cé

4, 0. Går aldrig rått fram, utan gor många krok-*

vägar ur ena pipan i den andra(Fig, 2, a, Fig,

Deffa krokvägar bekläder eller ofverdragerhan med
i fina våfvar , fbm åro hvita, och fä tunna, at hati

deruti kan fynas det minlla han ror fig, hvarfore

han, ehuru träen hårat år både feg och llark, utan-*

på invåfver fä val vaxfmulor (Fig, ^.a^)^ dem
han fondcrgnagit, fom fin egen orenlighet (Fig*

\

2^,b,)^ och en fadan fpafl^ergång kan han gora fär-

I

dig inom et dygn , genom 6 pipor. Han conti-

nuerar denna gäng oafläteligen nåftan anda ifrån

fin fodfel til fin förvandling 3 den blifver vidare

och vidare, alt fom han Ijeif tilvåxer, och år in-

uti ganfka flat. Orfaken hvarfore han ej gor deffa

rått fram, år endels då han träffar någon pipa, fom
år antingen full af Honung eller nägon Bi-puppa
ligger uti, dels ock egenteligen då en annan
iopgång

(
Fig. 2.^.), fom en annan Mafk gjort

^

kommer honom i vågen. Svammerdam kallat

deffa gångvågar U c. Lmffgraben^ Reaumur des

Gallerles och Fourreaux immohtksj RosEi. verfchlos^

fenen gefpnfte och verdeckte Ivege^ öfverfåt tåren uti

Gefchichce der Bk nen R6brlem von Seide^ famt^H;r

Archiat. och Riddaren Linn^us Anglprtus,

\ Uti deffa nu befkrefne lopgångar fpringerMa-
iken ganfka fnållt, fä vål rått fram, fom bak-
långes, at undilicka fig. De tjena honom fäle-

des til forvar
j på famma fått, fom de andras Cy-

lindri meatus och cucuUi i famma flägte tjena

deiflj
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dem, och de åro honom få mycket mer nödige,

fom Naturen gifvit honom cc lä tunt (kinn, fimt

ftait honom midt ibland få Ikarpt beväpnade krea-

tur> Tom Bien äro^ hv^rtore ock Reaumur här-

om ganOva anigt lagt: Ces In(fcles femhlent defti^

nes å foffer toute kur vie au miliett de plus grands

ferils, Mdlkcn vet läl'.des ganika va» at i-yr^ja

jSarurens forläning, iå at Bi' n hitVa mycket fv ärt i

vidat räka honörn i lå många gomor, och af fruk- i

tan at faftna i dtfs nåt, fom bck agehgen händer *
<

(§. 2 kunna de iallan honom angripa, 1

I fifta åldren åter och tråckar Mafken fom
toåll. SvAMMERDAM 1. C. p. :o8. berättar, ar, då

,

deblitvarä t hungroga, åta de up ijelfva Bien,
j

fom kommit at fiilna i deras vafvar,och lemnae^
j

en gäng vingarne ofrige. Hvem vet,om de icke da
li

upäta Biens egna Lirver och Pupp(U ? Reau-
;

MUR Lc p, 2f6. omtalar, at de, i brill af annan

foda, åfven åta banden pä böcker, papper, lin-
jj

ne och ylle, och jag har fjelf fedt dem äta bar-
I;

ken af furu, lamt at kunna genomäta Ijelfva trä- ^

det af lädorne ddruti de vant torvarade. Säibm
t

ftarkare, gordcn grofre våfvar, bårar n er igenom,
i

hv if.if piporna fondcrtalla och hänga (Fig. 4. /"Juti
J)

dcfs lemnadcoch nedfallhe gängväfvar här och där,
re

tillika med cn oändelig hop af deras träck och jf

vaxfmulor(§. 2)» Annan vät lärer ock t
j Virgi» k

Lius mena med dclfa orden:
j|

- - - Aut invifa Mi?jerz'£ K(

In foribus laxos [ufpendit Aranea cajfcs.
'^'^

Och lä gar det ända til defs egna inl^juining och
forvandlmg.

Defg ^
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Defs Träcki Fig. <) år likfom en på tvS fidor

nedtryckt con eller kågla, tvårc ofver fkroflig (ii-

neis transverie fcabrura)) på hvardcra flata (idan

med i:ne linier uthålad ( lineis duabus fulcatis ),
hvarigenom midt uti blifver en uphogd ftrek

( linca elevata). Svammerdam vil iåga, at den
(kall vara fexkantig, och menar, at man likfå val

af denna, fom andra djurs tråck, fkulle kunna
med Brännevin gora en Tin6lur,at brukas uti Me*
dicinen (n)^ och Reaumur fkrifver hårom yid*

\yii\gx. (*o) 'y men Medicamentet , lårer man vål

finna, vore alt for koftfamt^

Hos Svammerdam l.c, åfvenfom uti Tratte

des Abeilles p. 1(5. talas vål om 2,:ne flags Rof-
malkar, hvilka fkol& finnas uti Biftäckarnei men
i anfeende dårtil, at deras (killnad blott beftär uti

ftorlekcn, fä torde de vara et och famma flag, och
allenaft åldren fom (kiijer dem ät, ty åt Maflcar

j

fom fent blifva torvandlade, kunna hela Vintren
ligga uti fina puppor tils Våren , då Fjårilarne

komma fram
,
para fig och lägga agg, fom biif«

va utkiåckte, och defla åro de mmdre , famt få

tvärtom de, fom bittida blifvit förvandlade^ lem*

na ftrax Mafkar efttM' fig, fom hela Vintren for-

blifva mafkar uti ftäckarne, och defle åro de ftor-*

Yc(p). Likfå år det med fjelfva Fjårilarne: hvar-

af fomlige åro ftorre oth fomlige mindre, eti

delljufe, en annan mörkare, bvilket, hos dera,

allena hårrorer, antmgen af ftillnaden imeikti

könen {differentia fexus) ^ eller dåraf, at ftoftet el-

ler dc fmä tjålien,hvarmed vingarnc och kroppefi

tackas*

(») L.e.p.209. (O L. c. p. 264. 265-. [(/>) ROSEL t
C. p. 246»
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tackas, blifvit genom Fjärilens rorelfer mer eller

mindre afftotte (q)*

§. 4, Når nu, på fått fom anfordt blifvit (§.i.

denna Mafkcn Ijclhvåldigt rofvat och (Irof-

Vac til början af Junii måaid, gar han ar iina lop-

gangarf§. foker fig beqvämligt ftålle, och
börjar med fin råtta infpinning eller fit ofverdrag

(Foliiculus ) Fig. 4.^. F\g,G.'^ ) Detta fpin-

ner Mafken af fin våf helt fiO:, tått och tjockt

fom et Carduspapper j är helt hvitt och med Ma-
fkens tråck här och där, åfven fom lopgängariie^

yrterft mfattadr. Defs längd år 9, och tjocklLj-

ken något ofver 2 linicr af en decimal tum, fimt
tjenar atbev ira Puppan trän B ens fting. Haruti
kan Mafkcm inom få dagar var i forvandUJ 1 Puppa>
han kan ock(r) dårutninan hela månaden ligga

©förvandlad.

Puppan (Fig.7.) blifver då af vanlig fkapnaJ, i

borj m citron-gul , men fedcrmera hel brun, lig-

ginde llådfe innciluten uti torcnamndc fit hvta
ofverdrag ( folliculo obvelata). De litta fålunda

ofvertåckte nå lian ofveralt i koxnnrne, och, fom
rummet år ledigt til , finner man dem vara atfkil-

lige fammanfiifiade C§. 2. )- Således blir man Vir-

fe 2, }, 4 vara hopfogade parallek med hvaran-

' dra, och ibland väl i gånger få många, dä en
del åro tvärt ofver hvarandra ftålde, vändande
altid de Puppor, fom åro fig imcllan parallela, fi-

na hufvuden åt et håll, lå at hvar och en Fjäril

af

(jf)
Reaiimhr 1. c. p. ly^f. 256. RöbiL 1. c.

(r) RöiEL 1. c. p. 245-,
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åf defle har fin utgång på lika vånd åndä (Fig.

^.a,k) Uti deffa ofverdrag och Puppor ligger

kreaturet, fooi nyfs fades, ganfka fåkert och val

förvaradt tils tiden af defs fullkomnande infallit

,

fom händer, vid pafs, en 14 dagar efter, fcåm
början Ikedde med fpinnandet, dä Fjärilen åter

fig ut^ få igenom Puppan foni otvcrdraget ( Fig«

6k -a^ b» )

'

§. 5, Dehtie PjÄRiL (Fig^.p J år enPhalx-
fiia Tinea* Defs hutvud år hvitgrått eller hvitgult*

Munnen utan fynbar tunga ^ men har et fnyte^

fom beftär af irne intil hvarannan liggande de-

lat- eller' fmä utftäende horn (Fig.p^^). Ögonen
åro fvartaktige, tåmmeligen ftofe och något fkrof*

ligCv ' Hornen (Antennas) åro härlike (fetacese)
j

jnot hufvudet tjockare, litet mer ån hälften fä

långa fom Fjårilenj deffa lägger han, dä han it

i hvila^ Uilder kroppen. Strax efter hufvudeE

har han en krage af lika fårg med hufvudet^

Brödet ( Thorax ) år åfven af famrtia färg 5 efter-

fla delen dåraf ( ScutellUm ) år uphögd och
lik en liten brun borfte (Figi 9.^. ) fom ofvanpl

eller på fpitfen år hvit, och ifrån dcmia går pä
fomliga en brun ftrek längs efter Thorax* Vin-
garne åro åt lidorne nedtryckte och jåmt åt krop^

penbogde, ofvanpä platre, dårelt ofre vingatne

åro hvit-ell^r gul-grå med några mörka ftr6dda

punélar elle^* fmä fläckar, och dår denna platthé*

ten mot fidprna flutar fig, fom ungefärligen år

vid ydel af bvar vinges bredd, åro 4 a ^ ftycken

fmå mörka upftående borft ( Fig. 10 a,)'y men på
fidornc åro famma vingar mörkgrå mor kantcrne

,

midt på år en mork fkugga, åtven fom mot de-^

C tas
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ras andar eller fpitfar, h vilka åro afhuggnc el-

ler tvåre. De undra vinganie
( Fig» 11.) åro lik-

lom buken (Fig. iz.a.) och fotterna(Fig.p. r.),

hvilka åro fex , hvit-eiler gulgrå, men ofvanpå,

mot fpetfarne, mörka, med en hvitaktig bråin

eller karm. Pä Latinlka fpråket torde denna be-

^krifning falla något lättare: Phalaena Tinea elin-

gvis, Capite,Collari , Thorace, Abdomine Pedi-

busque cinereovel lutcoexalbefcentibus, Antennis

fetaceis, Oculis nigricantibus, Thorace linealon-

giiudinali fufca, Scutello elevato fufco apice can-

dido, Alis deflexis: primariis canis margine apici»

busque umbr<i fufcis, fupra planis, planitie cinc-

reo-ncbuloia vel maculis fulcis adfperfa, utrinquc

longitudinaliter fafciculis 4 a 5 exafperata: lecuH-

dariis cinereo'vel luteo-cxalbefcentibus fupra a-

picibus fufcis margine exalbidc^

Om denne nu befkrifne Fjåril ar hona eller han,

har ickeläkert kunnat utrönas, men år helt vifst af

det ena konei -, den andre af andra könet ar något
mindre, aldeles hvitgra ellergra.iktig, utanniigon

forändring af fargor, och har likadant fcutcliuni,

Ibm dock pä fpitfcn år hvitr (candidum'5 Pa vin-

garne år den ock aldeles Ilat uian nägre updäen-
de borller, och jag häller fore, at detta år ha-

nen och den Itorre honan (s).

Fjärilen parar fig fift i Junii och lägger där-

efter fina agg, fom (ker med en vagina eller et

ror (Fig. 11. b. \ fom vid aggens läggande utdra-

ges, och år naftan lä längt fom Ijelfva buken,
famt uti vaxet inllickes.

Deflc

(/)RSAUMUR l.C. p. 255. RÖSEL 1.0. p, 24)'. 247.
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DefTe Agg ( Fig. 1 2, r* ) åro helt fma, tutida ,

ihvitblå och genomfkinande, blifva inom 14 da-

gar utkläckte, dä JVlafken , om den ej får bittida

framkommer (§i jj^ behåller denna firt ikapnad

hela Vidtrcti ofver. SvAmméröam, Ucp. 208^
berättar åggeii vara langaktiga eller ovale^ men far

därUtiiinan vilfc (it)^

Fjlrllarne åro ganflra qvicka och de allrafnåi-

lafte i fit (lågte at iopa (») ,
fprihga låledes lät-

teligen undan då de efterjagas. Oroa Bien gan-

fka mycket med fina vingars furrande {y ) ^ hvar-

fore de ock i Frankrike på fina ftålletl fköia kal-

las BoUrdons (x)^

Ånteligen pa hVad iätt deffa j^jårilaf få til^x

fålle afobehindradt lägga fina ägg i Biens ftlckari»

dä man likväl har fig bekant, huru noga och tap-

pert Bien veta atakta fig for fina många andra fien-

der, bor ock frågas. De tyckas väl hårtil hatva

tilfålle med fina ofvanfagde långa vaginer eller

fmala ror, dem de flkulle kunna i fprickor utan-

fore pä Biftåckatne inilicka, och låledes néd«»

flåppadefTe finä ågg på va3Ckakorna| mert lådanä

fprickör täpper män geriia^ fom gafifka angelä-

get for andräöffaker (kull; mati har ju defsUtöal

långe haft fig bekant, pä hvad for et tjenligt lätt

likaledes Bien Qelfve innanföre i ftåckarnc alk

6pningarmedet fårdeles af dem tilverkadt lim til-

G z ftängaj

CO Reaumur 1. 6. ToÄi. Itl. ui^.tlg. 17. ti Rds.

.
Ic.T.ill. p. 24S.t. 4i.f.7,

(«) REAUM.i.C.p. 25*
S*.

{v) SvAMKt. 1 C. p.209.
(jf) Reaum, 26o>
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llånga, det jimvål Virgilius uti fit IV. Geor-
gicon fålunda omtalt :

Ne^nicquam in teBis certatim tenuta certt

Spiramenta linunty fucoque floribus oras

Exflent : colkBumque h<ec ipfa ad munera glutdn^

£t vifco , Fhrygi^ fervant pice lentins Id<e, - >»

3Det kan val underftundom hånda j dock , al-

dcnftund Fjärilen åren af det flagec, fom flyger

och viftas fVamme om nåtterne, i a tyckes den ej

behofva ann.»t, ån gä råtta vågen in dar Bicngå^
iiemligcn genom flögen (y)^ hvilket han hinder-

lo 11 och få mycket lartarc iärer kunna gora, fom
Eien den tiden äro uti hviia och fåkre tor fina

iiender, fom dem om dagen befoka. Men man
IkuUe likviil Ster Huta, atBien, fedan deffe Fjä-

rilar inkommit, om dagen åndå Ikullc hjel-pa dem
ur ftackaine igen, fom likvift ej fkcr, åcminllo-

ne fållan. Orfakcn hårtil berättar Svammer-
DAM, 1. cit., vid det tilfållet vara, antmgcn af

Regenrinnans ofruktbarhet och fjuklightt, eller

af Biens ringa antal , eller ock brill pa tilråckclig

föda, hvilket alt fkal gora dem forglofe, och u-

n;an bekymmer om hvad dem händer. Detta fy-

ncs val befordra faken, men icke dcfs mindre låra

dock Fjårilarne veta at om dagen foka fig gom^
moY (z)y och om Bicn fkullc råka dem, bjuda
de nog til at vårja fig med fina vmgars flaxande

och fit inålla löpande, det Reaum jr f/r^zj fedt^

dä cn Fjäril af fyra Bi varit cfterjagad, utan ac

kunna

(^) CoLERi Oecon rur. y drtn, p. 559.

(t.) Reaum 1 c. p,256.

iad) L. C. p. 2SS-
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^onna fafttagasj det Tages ock, ac Bien oftanicvf

vilja inflåppa defla Fjärilar utan ringafte mot-
ftånd eller någon fSrfoljelfc (bb). Men låt dock
ånteligen fä vara, at Bico fkulle hinna och vara

i ftänd at dåda de måile, eller en del, fom ej

deles kan nekas, la ha likväl defHi i-edan kunnan
haft tilfällc at lågga ätminrtone några af fina Br-
dårfveliga agg, och om d*fsutom ej Here ån 4 a

f fåtc blifva inne , vet man nogfamt af årfaren-

heten, hvad for et vackert antal af agg de kunna
iågga , ty om man antager, at allenail hvar ho^
na af defla fem lägger ätminftone ifo agg, fona

blifva vid lit, fä gor det 7fo Mafkar y i^gger

man nu flväligen hårtil lika fä mänga agg af lika

mänga honor, fom, efter forilnåmnde omftån-
digheten, val blifvit dödade, men förut kom«
mit at lågga fina ägg, blir hela fumman ifoo,
et nog drygt antal at kunna odelågga en hel Bi--

iläck , hvartii endaft 10 ftycken Fjärilar kun-
na vara (kuIden, RoselI. c. p. 249, fynes vilja pä-

Hl, det Maikarne åndä kumia komma in i ftäckar ^

ne , ånfkont Fjårilarne ej gä dårin
, ty om Fjåri*

larne endaft lågga finaågg ute ikring ftåckarne ,

fägäMafkarne, fager han, fjelfve, dä de blifva

utkläckte, in^ Jag vil ej aldeles beftrida detta,

dock tyckes padåendet hafva mänga fvärighetcr,

fom af omiiåndigheterna kunna flutas, oeh hviU
kas uprepande, i anfeende til vidlyftigheten^ för-

bigås.

Detta torde vara nog fagt om FjårMen y allc^

naft bor jag nåmna, at Svammerdam har Figu«
C 3 rce

,
^bh) Gefchithie der p. 591.
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ren 1 cit Tab. XXVI. Fig. 2, jemte Mafken, defs

lopgrafvar och Puppan, mindre nogaaftagen; åf-

venia Reaumur Tom. 1 1 L Tab. ip. foga bättre j

tnen Rosel har hårutinnan Tom. III. t. 41, varit

af d.effa lyckiigaft.

6. Når föregående ofvcrvåges, finner mati

2:0 ar Malken(§. leder fin bord fran en hogft

fordårfvelig FjårilVS- 2. 4.f. }, den dar 2:0 fid i

Junii fig pararjjdå den gar in i ftåckarne och lägger

fina alt ondt Ifladkommande ågg,hvaraf 3:0 Ma-
fkarnc, ej längt dercfter, blifva utkläckte och
Itrax tilvåxa, famt, medelft Biens cg§n natur-

liga varma i ftåckarne, hela VIntren igenom kun-
na vira i rorelfe, och i denna fkapnad Bien dels o-

roa, deis förgöra, fom da åro ililla och likfora

inagtloic at fb.^ja fig i verk, 4:0 atfamma Mafkar
om Våren, få fnaiT Bien komma i rorelfe, aga
den våxr och ftyrka, at de med fina nåt, fiångs-

lor och lopgangur i §.2, 5 ) kunna forfvara fig e-

mot Biens rättmätiga vrede och åfven dermed ute-

fläng i dQUi frän fina p'por, forllora deras larver,

hindra dciMS. vid 're förökande , famlande och
dragning, famt anteligen , at Bien härigenom gö-

ras Icdfnc och ©formognc at urfora all deras ofver

Vjntren ålladkomne orenlighet, f:o huru Ma-
fkurne i fit froJigalte tillagande mycket åta och
f5rdärfva(§ 3 ) och ånnu långt mera hindra Bien

med fina (lora våfvar och infpinningar at gora nya
koxnar, i hvilka väfvar ock Bien lapa fara atfi ti-

na och uphängas, famt lluteligcn 6:0 då de fon-

dergnagif och upätit koxnarne, fovdårfvat ho-

nungen, upFyllt alt med träck och fina Puppor i

ftora nollan (§.2.4.), nodgas Bien, fom få län-
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ge tåligt uthärdar en fådan forodeirc, tvingade af
ångflan och hunger, at häfta med flygten.

Af alt detta, inbördes jåmfordt, och i moje-

ligaflc korthet andraget, lärer, formodeligen tiU

fylleft, vara klart, at denna M-ifk och Fjäril bå-

de år och blifver, for Bien och deras hushållning^

et ibland de ftorfta rot-djur, for fkotfeln och de«

ras upkomft måft hinderlig, och for det allmänna

foljakteligen , vid minfta efterfinnande, beviflj^

gen uti den nödiga honungs-och vax-inkoniften

hogft hinderlig och forderfvande^

Jag går vidare bevifen forbij månge hushål-

lare kunna imed lertid af fin genom delTe Biens

forftorare få dyrt betalte och århållne årfaren-

het fanningen håraf nogfamt intyga och bevit-

na. Jag vil nu komma til kånneteknen, hvar-

igenom man kan få 11^ bekant, når deiina ohy-
ra inkommit och i ftackarne finnes*

§. 7. At genaft få veta , når defle Fjärilar

eller Mafkar uti Biftåckarne finnas , lårer val

yara fvårt» Det rojcr fig dock om Våren vid

deras rengorning, fom år hogft nödvändig C^irJ,

då Mafkarne, under rökningen , åtminilone til

cn del, framkomma.

Finnas Fjärilar under Vintertåcfcningarne vid

C 4 deras

(tfO. Uti Tratte des AbeilUs p. ig. dåreft Mafkarnes
tilkomft, faftokunnogt, endafl: hårledes från de gam-
la Koxnarne,' tilftyrkes, at åtminftone renfa ftäckarne

4 gånger om aret, nemligen i bårjan och vid flutet

af Vintren, famt ime gånger i April, da. det hogft
&al vara af noden.
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deras borttagande, fä år det åfven klart, atMa*
(kar åro i ftåckarne.

Om likaledes, vid rengorningen, på bottnar-

ne något fynes ned Fallet af Mafkarnes fvarca

tråck (§ 3. Fig. f. ) , fmä fondergnagne vaxfmu^
lor eller Spindel-våf f^^^ §. 2. 4. få år det ock
et ganfka vifst kännetecken til Mafkar.

Vidare gifver åfvenvål Colerus (ee) foljan*

de kånnemårkén vid handen, fom verkeligen å-

ro beprofvade for riktiga
,

nemligen om Bien
flyga fvaga ut, åro matta och draga icke myc-»

ket in, men i fynnerhet, om de komma män-
ga eller- få ut til arbete, och om de åro muntre
och luftige^ eller tvårt om, famt fitta långe o-

rorlige utanför ftåckarne, då Je komma ut. Maa
Jårer nogfamt finni, at ock defla fiflnåmnde mår*
ken aldcles inträffa 3 ty man vet, at då Bien åro

frifkc och frie från annan akommen olägenhet, åro

de qvicke
,

lopa fnrJt in och ut , famt naftan tåf-

laomhvilken forft fkal inflippa, och hvad fka!

annat, ån tvärtom följa, dä få fvåra forfoljeKer,

fom åcifc nu befkrifne, dem ofvergå? Ja, Ijelf-

va lukten af Malkarne fkal kunna gora dem van*

mågriga 009.

Änteligen finner man , at ock Virgiluij det-

ta bell^yrkev, fom, med flere kännetecken, hår-

oni i följande forgeliga ord fig yttrat :

- Quod

(^dd) CoLER. Svcnfka ed. 2. del. fx. 121.

{ee ) Oec. rur. ^ dom. I. del. Cap. 145.

{ff) RÖSELI.C. pag.244.
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» Q^uod jam non dnbiis foteris cognofcere Jtgnis

:

Continue eft <egris alius color y horrida vultum

Beformat maciesy tum corpora luce carentum

Exportant teEfis , ^ triftia funera ducuni,

Aut ilU pedibus connexx ad limina pendent,

" ' Ttim fonus auditur graviory traUimquefufurrant^^

§. 8, Sid, fedaii hela fjukdomen blltvit be-

kant ,
forfogar jag mig til botemedlen, hvaraf

nödvändigheten år uppenbar; de famma bora va-

ra fäd ane, at Mafkarne derigenom förgöras och
Fjårilarne forekornmas»

Hvad Mafkarne bctråfFar, låra de låtteligen

kunna utrotas: man måfte låiedcs, fnart de
uti ftåckarnc märkas r§,7.)5 val och ofta med lin-

ne-klutar utan for ftåckarne röka Cgg)> da Ma*
fltarne, fom alsintet tåla röken (§. 2j, ned^falla på
bottnarne, vid hvilket tilfålle de, fom ej Ijelfve

utkomma, kunna med et tjenligt renfnings-jåra

eller raka, lådan fom H:r Kock 1, c. upgifvit,

uttagas och dödas. Om man röker med Vi-

rach, Ko'Cller Oxe-tråck,(kola MaOvarne do hår-

af, menBien däremot hafva ingen (kåda af den--

na rökning (hbj. Med Mynta och Thimian fkal

ock vara nyttigt at rökaf/VJ, lå for Maf!karnes

lukt (§.7.)? foni åfven mot Mafkarne Ijelfve, och
i fynnerhec om man tvättar bottnarne med vin el-

ler urin.

Vidare bor man, få mycket görligt år, utta-

C s
^

ga

(gg) GoLER. Öee. rur. ^ dom. p. ^S%. Trdité des A-^

heilles p. 19.

. {hh) GoLER. Svenfk. ed.p.95. 121. 2.

(/i) Traité dei Abeilhs p. 17, éo^
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ga de anducknc och mörka koxnarne (kk)y}\v\\kn,

Mafkarne hålft foka f/A) , emedan de famme ge-
n^enligen åro torna, och uti delTa (kall man måft

finna dem, ehuruvål alla koxnar til flutet5genom

deras åtgård , fä lika utfeende och varde»

Yttermera hjelpa ock Bicn (jeltvc anfenligen

hårtil (§.f.) med Mafkarncs dödande och uiib^

rande då luften for dem blifver bättrad,

fe fig underilodde och Maflcarnes antal mjnfkadt.

Men fkulle Mafkarnc ater var^ til fadan myc-
kenhet inrotade, at de omojeligea kunna utodas,

år bårl l ä laga,ai; man far Bien i en fårfkild ftäck,

eller, om deras antal ar ringa, döda Vifen och

flåppa Bien ihop med ^ndra i en annan ftåck (nn),

Dock, aldenftund Malkarne hafva fin uprin-

nelfe genom Fjårilarnes äggs läggande 2.4o*.<5.)

vore val det båft , at man forli och fornåmligaft

fokte hindra dem fran intrade uti ftäckarne, och
detta kunde p3 flera fått forebyggas, fåfom: om
man hv?a* afton efter Riens ingång tilfluter Plo-

gen, och, i det flållet, opnar mer eller mindre
af lufihalen på framgafvclen af (ISckarne* Såda-

ne lufthål har jag likväl ej fedt på flcre ftåckar,

ån dem H:r Kock upfunnit, men de kunn^ åfven

göras på andra Hackar både for denna och annan
pytta fkull.

SI

(Jtk) SvAMM. l.c. p.209, KocKl.c.p.85. Oecttt.rmr.

^ dornA. C.

(Jl) Rhaum. 1. C p. 246.
{mm) SvAMM. 1. c. Gefch. der BlentH. p. 591.

(»») SvAMM.och GeffhifbtedtrBiemtm ioc. ciiatis,
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f Sä kan ock hvar ahon låggas tjärade Nåfrar

tring ftlckarne och ofver fkåggeh, fom omnior-
narne hek bittida, innan Bi^ n komma i rorelle ,

jémte flogens opnande och iufthälcns tiltåppande,

tnåfte borttagas, och pa defTatjåradc Näfrar kun-
na Fjarilarne cj annat ån faftna, nar dc komma
at fatta fig ikring fläckarna och pa iiåggcn atvil*

jagådårin.

Sedermera om ock några fmå eldar göras (00)

n långt ifrån ftåckarne, at vårman ^åraf cj fkadar

^cm^lårer, otvifvelaktigenjcngod del afFjärilar-

ne dåri fe fit fifta, emedan det år bekant, at dcflc

liatt*foglar åro ganfka kåre ljufet eller lågan.

Anteligen torde ock det botemedlet , fom
H^rRoLANDER for en annan Ckade-Fjåril af fam-

ina flågte forefkrifvit (pp)^ hit kunna låmp is och
hår åfven nyttjas, på det fåttet neml., at nägra

:pyfs framfödde honor fafttogos och fattes letvan-

^e på knappenålar kring ftåckarnc och pä Ikåggen,

dä hannarne framkomm^at med dera parafigjfamt

fåledes kunna dödas»
*

Flera fått til defle ikadedjurs hindrande och
utodande torde val framtiden ånnu uptåcka, imed-
lertid låra ofvan anforde,tils båttre århållas,vara til-

råckelige, enar de rätteligen med granlagenhet
användas. Det år ock, fluteligen fagt, alt nog,
emedan det dårpå egenteligen beror , om man al-

lenaft kan förbjuda Fjårilarne at gä ut och in til

Bien, famt, vid fådanc tilfållen, at utan hin-

der och nåpft lågga fina otaliga agg, hvarefterde

ut-

(ooi) Oecojt. rur, £5^ dom. cap. 14J.

(pp) Kongl Vet, Acad, HandL VokXVL p. 54^
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utkläckte Mafkarnc i hela fin tid veta at leffå

val på andras anfenliga koftnad och fkada.

Hvar och en efrertånkfam hushållare lårer oa-

fka Bifkotfelens närmare upkomft och välgång i

värt kära Fädernesland. Det forlofvade landets el-

ler Canaans härligheter beftodo ju hårurinnan til

ftorfta delen (qq)'^- Hvem (kulle dä icke, når han
kan, i denna omitåndigheten, åfven loka at gora

värt land til et Canaan? Tank, om hvar annan gärd

i Riket hade allena en enda ftäck , hvad rikedom
och förmåner fkuUe icke håraf flyta/' Landtilcot-

feln år ju granden til alt värt timmeliga vålftändj

Biens värdande ar en ftor gren dårafj en Stäck
raknäs ju billigt och allmänt mot en Ko i ladu-

garden. Har icke Lagftiftarens oma ätanka åfven

firackt fig til denna hushällsgren, hvars flora vår»

de likaledes håraF fkonjcs och bevifes , emedan
härom i Lagen ärfkilligt finncsutfordt (^rrj? Hu-
ru fkullc iag dä icke onfka, at andre med mig
längtade efter Biens fnarafte framgång och hvar
t.andsmans håraf flytande fållhet och formän!

(qej) 2. Mof. B. Cap. v.g. 17., 53. Cap.V.5., 3. Mof.
B 20. v. lA., 4. Mof. 13. v. 28.

(rr) XXXIX. Cap.Bygg.B. Landslag. ,Bvgt;n. B. XXL
Cap. Jdilsg. B. XLlil. Cap. nyaLa^jeu, m, m.

"Kalmar 1761. d.26Nov.
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$ergens osh de mindre Fjällens fordelak^

tighet til Bofkaps-fkåtfel ^ grundad

på Ron ^

Af

ANTON ROLANDSSON MARTlH/

Värt kåra Fädernesland åger en ftar mycken^
het Fjåll och Berg: hvad vore angelågna-

re, ån at foka af dem draga alla de för-

delar, (om de kunna gifva? Herr Archiatern och
Riddaren Linn^us har vifat, hvad varde vi bo-

rc fatta på våra FjålU Min ringa inligt går ej

längre^ ån til Bofkäps- (kotielen, en handterrng,

fom vare Förfäder mer idkat^ oeh kan hånda båt-

tre forftått 5 ån vL

Af Rcfe ' befkrifningar år bekant, at Bo**

fkaps^fkotflen drifvesalleftädes båft i Bergs-byg-
der. Bofkap trifves ock båttre pä iadana flålien,

och upfoker H^gder, jag vet ej af hvad for natur-

lig drift. Når jag forlt kom til Norige, fåg jag-

med forundran, huru Kor, Kalfvar och Får
fprungo pä klipporne fåfom Getter. Haftarne
utvalde ån högre orter, fä at Folket niäile om
fomrarne uploka dem ej långt ifrån fnodrifvorne*

Det ömkade mig, at fe Folkets befvårj men
Jng prifade den förmån de hade af £m Bofkap,

Fjåll-bygden frambringar efter all årfarenhct

fetare mjölk och fmör : §lakt - bofkapen får där et

fint,
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- jc- mort och fett kott: Häftar blifva dar val ej

re til växten , men Tå mycket mer rafke

,

-)vicke och llarke. Dårfore åro de Norike Hä-
ftar få Tiiyckct berömde for deras ftyrka och här-

dighet* Hvad kan vara orfaken därtil ? Formo-
deligen ingen annan, ån at Naturens Herre, iom
ej velat lata ftagon plats pa Jorden bUfva alde-

ks onyttiga har på Fjållcn och Bergen plante-

rat fådana växter, fom båft tjåha tii Bofkapens
foda och crefnad^

Bonden hår i Norige tföf ^ at det grås, fom
våxcr öfverft pl bergen, åren Polycrcft-Mcdi-

cine for Bolkaps- fjukdom : dårfore klifver han

ofm, ej uran lifs-fara^ uppå de hogfta bergs-

kullar, atftar det grås han dal* finner, och bår

dtt ned på (in rygg: lå angeläget anlcr han det,

at hafva något (åoant gfås i beredfkap til Vmte-
ren. Mange voro af den tar^ka^ at detta fkcd-

deaf vidfkepelfc; men jag tror, at forfarcnhetcn

lärt honom j huru hålfotame Fjåll-och Berg-
Våxternc äro for Bofkapcn. Jag vågade mig dår-^

fore up pä defla bergen, at fe hvilka våxter dar

funnos, och vil nu upräkna de fornåmfta^ fedan

j^g torut litet anfört om ijelfva ortens bcikaf-

fenhet.

Jag ankom om Sommaren, år ijf^y til Sta-^

den Bergen i Norige, och viftades dar til famma
tid följande året. Denne Stad år belägen vid en

Hafs-vik, på en liten plan vid Sjo-ftrandcn, om-
gifvcn af höga berg. Under delta berg och idål-

dcrnt imellandcm, har Bonden fina ångar och
betes-marker. Han plågar merendels Ijelf om
Sommaren tlyaa dit, och vid dcilÅ få kallade Sä-

ters-
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ters-gårdar viftas någon tid, for Boftapens fkulL

Pädc mindre tvår-branta fidofrte af bergen, år

altid grönt odh vackert grås, fä fnart fnon gar

bart, fl at man ma förundra fig^ huru fort dec

I

våxer: och det lå högt up på bergen, fom bofka-

pen plågar kuftnä komma. Forrftodeligen lår och
göder bolfeapen fjelf defla betesmarker ät iig,

hvaraf de blifva fa frodige. Hvareft et Nybyg-
! ge fåtter fig^ eller några Torp anläggas, får

marken fnart et annat utfeende : ty kårr och ma-
gra hedar blifva dar , nåftan utan månnifkors åt-

gärd, efterhand förvandlade til gronfkande falt,

endaft igenom deO godfel, forti faller efter bo-
{kapen.

En olågenhet år vid defla betes-marker, iiemL

en ftor myckenhet af ftenar , fom falla ned ifrån

bergen, hvilket de Norflke kalla Fjåll-fkred. Mea
jag har med noje öbfcrVerat Naturens verkningar

här vid : Af den myckna fuktighet , fom vankar

i Fjällen, blir marken, i fynnerhet om Våren,
mycket blot, (å at fttnarne af fin tyngd mer och
mer nedljdnka : emot dem iladnar mycken god
jord, fom ncdfkoljes med fno-vattnet ifrån deho^
gre Hållen. Härigenom fker, at omfering och i

Ikygd af defTa (tenar, våxer gemenligen det håi'«

lig-alte och frodigafte grås. Nödig våtfka^ fom
år växternas lif

, tryter hår aldrig. Den fetma

och de jord-particlar, fom nedfkoljas ifrån ber*

gen, bidraga ock ej litet til den ymnighet pä
grås, fom vid fidorne under Fjållen, och i dål-

derne imellan dem, plågar vanka, i fynnerhet på
fodra fidan, dar Solen tilråckeligen tär upvårma
marken. Det år ej fållfynt i Norige, at man på
fådana ftållen får bårga ho två gångor om året*
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Nu vil jag upråkna några de allmåhnäftc
Örter, [om jag fann på ångar och hégder, vid
Staden Bergen i Norige.

Fefluca decumbens (Axfvingel) och Feftuca ovi-

na 'vivipara (LiNNiEi färgrås) funnos växa ifrån

flacterne til en anfcnlig hogd up på Fjällen : i fyn-

lierhet den fenare, fom torde hafva kommit fl

högt up, igenom Fåren, hvaraf Norige aliid

haft ynlnighet» På Lappfka Fjällen år intet

grås-fla^ allmännare, ån denna Fefluca Ovina:
fe Linn. Flora Lapp. och FL Sv. Det ålfkar tor-

fa backar, men föraktar icke rågnoch luft-vatten.

Fefluca rubra ( Rod-fvingel ) våxer på famma
ftållt-n fom de förra, mental mera vått. På fan-*

ka ångar vid Staden Bergen , fom blifvit något

gödde, har jag funnit ftor myckenhet af detta

gräs-flag.

Anthoxantum odoratum ar et ibland de ypper-
^igalte och otverflodig ifte grås-llag i Norige.Vid
Trunhemoch fedan alleilådes i Bergens och Staf-

angers Län, märkte jag at höet hade en ganlka

angenäm lukt: vid underfokande fann jag^ at dcrt

härliga lukten fororfakades fo.rnamligaft at An-
thoxantum , hvilket ock Scheuchzer funnit i

Swcitz. Jag gaf med flit akt pä, huru högt up

pä Fjällen detta kofteliga Häll-foder kunde vä-

xa. Pä tjållct Lofllaken vid Staden Bergen, fann

jag det, d. f. Junii, vara öfverflodigt upkommec
efter en nyligen bårtfmält fnodrifva. Pa Guld>
fallet vid Haus, d. ip. Julii, dar fnon ån låg i

dälderne och oFvcrlt up, växte det oFver alt, fä

högt up fom bofknpen kunde komma, men ej hö-

gre. Det vuxcr i fandjord, ibland Itenror och
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/fjåll-fl^red: föraktar icke fumpig mark^ dåf jag

ofta fcdc det ibland Starr, Menyanthes och Eri«

pbora» Biifva backarne något |6dde, fåfom pa
Sandviks ångariie vid Bergen, ftar detta gråfet fä

tått och högt, at ången liknade en rag-aker» I

Finland lårde Herr ProfefTor Leche mig forll at

kanna detta gråfct. Det våxer i Nyland på fand*

jord mera allmänt ån hår i Sverige^ hvareft det

ock formodeligen kunde igenom fröns anfknfFandé

fortplantas.

Pea Alpina vlvipara f Fjallgroc) är, nå fl An-
thoxantum, det ymnigalte grås-flag i Norige I

våxer få högt up på Fjällen, fom feofkapen kan
komma, men blir dar ej fä långt och frodigt,fora

lågre ned, och pä flåtterne vid Bergen, dar in-

gen torf upikåres at låggas på ften-gäi desgardar-

ne omkring Stadens ångar, dårpå ej nägra iland

af Poa Alpina finnas. Hon blir dår gul och tor-

kar af vårman, men uplifvas äter om Höften af

rågn och fvalka. Hon bår mycket blad vid ro-

ten, och luxurierar åfven uti fina blom fler med
blad, lä at hon år lurfvig i toppen* Når bladen

falla af, taga de ftrax rot , fäföm Herr Arch, och
Ridd. LiNNiEUs ofs lärdt»

Poa änma år ock ibland de allmånnafte grås

i Norige: hon ålfkar en god och något fet fand-

blandad jord famt mycket vatten. Jag har fedc

henne fä val pä flåtterne fom tånimeligen högt pl
bårgen. Hon ftxker fram om t^ren på ilätter*

ne, fä fnart fnon går af, Pä de åkrar, dår hafra

blifvit (kuren, har jag fedt henne om Höften ef-

teråt fä hog, at man kunnat flå ho på famma
ftålle.

D JSm
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Aira cefpitoja ( Dalarnas Tåcktåtel ) fynes me-
ra allmän, ju närmare man kommer Fjåll- bygden.

Alra ccerulea (Blåtätel) fans i ftor myckenhet
ibland Starren i dälderne pä Guld -fjället, d. ip

Julii. Somlige iland fingo då forft blad däruppe,

fomiige åter blommade redan, alt efter fom fnon pä
ftållet varit forr eller fenare afgången. Pä Herlo,

fom år et flackt land vid Hafvet i Norige
,

fag

jag henne med forundran växa vid Hafs-brynet i

llor myckenhet på ångar, fom aldrig blifvit göd-
de. Hon ålfkar mycket vatten , och finnes åf-

ven i kårr, jåmte Eriphora, TyfTelinum 6cc. Den
fkiljes ifrån Tåcktåtel, genom mörkblå fårg, något
bredare blad, famt kårtare och ftråfvare ax»

Alra montana våxer hålft vid berg eller i fkygd
af dem : men huru högt up pä bergen, har jag

cj haft tilfålle at utröna.

Allium l/y/J;«w våxer ganfka ymnogt på de flut-

wndc iidor af Fjällen, famt i dålderne ochifkygd
af någon fkog» Bolkapen åter den begärligt

,

mår val och blir ganlka fet dåraf. Dårfore når

de Norfke vilja omtala, at boftapen har godt
bete, fåga de, han åter Raras, ty orten heter lå

pä Norlkn» Dock har denna ort den olägenhet,

at den låtter en 16k-fmak pä mjölken.

Hcirtil kunna låggas Tcjluca fluitnns ^ fom jag

fedt nog högt pä bergen i kårr : Agrofiis capillarisy

fom uti dålder imcllan lågre berg
,

utgjorde et

mycket fint och godt foder : Hokus lånatus : Pbleumj

alpi)iu?}i och flera grås-artcr, fom annars plåga fin-

nas pä Fjåll och högre berg.
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Jag menar hår icke de hogfta Fjållen, dem cri

ftåndig fno bccåcker, och dar intet tråd kan våxa;

Utan allenaft birg och dalar under Fjällen , dar

inon på (iuttande planer årligen vid Midfomnfiars-*

tiden eiler något fenare aifmälter, fådaria fom
iinnas i Jemtland^ Dalarne och Wermiand,hvar-
cft en myckenhet folk {kulle kunna foda fig en**

dail genom bofkaps^fkotfel.

Huru vål vöre iefce , om uti vårt vidftråktä

land, hvar och en ort vande fig vid någon hand^

terings fom vore haft lämpad efter defs Climat
och Naturliga belkaflFenhet ? Dä fkulle få flora

tra£ler långs vid vår Fjållrygg,ej ligga ode, fåfom
béklageligen nu (ker^endaft dårfore at åker dår ej

med fördel kan brukas: de tjåna lä mycket båttre til

bofkaps-lkotfelJag har med egna ögon fedt i dål-

derne imellan Fjållen i Jemtland , et få frodigt

grås, at jag aldrig funnit defs like pä någon godd
ang. Man kunde dår på tvä månader beqvåmli-*

gen famla tilråckeiigt foder for en myckenhet
bofkap ofver Vinceren. Gråfct kan , for de
olåndiga vågarne ofvef bårgen och den myck-^

iia fnon om Vintern, ej foras därifrån : dårfore

nyttjas det nu endait til bete om Sommairen^dl
man med flört befvår drifver boikapen dit^ ofta

några mil. Men båttre vore, om man där med
^fin bofkap toge ftåndigt hemvift*

Floy-^fjållets hogd vid Staden Bergen arTri-

.gonometrice afmått, och tunnen 200 famnar of>

ver Hafs-brynet, fåfom Bifkop Pontoppidmst
^ berättar uti defs Bcfkrifning ofver Norige, pag,

74* Foljaktcligen
,

fager han, år Olroken, et

D 2 annat
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annat Fjåll fom ligger dår bredcvid, val 400 fam-

nar. Pä Olrokcn har jag ofta fedt Anthoxantum
och flera af dc upråknade gräfen våxa*

Alla defla grås hafva Radices percnncs. Jag
tror det åfven om ^oa annua^ ^7 j^g fan den me-
rendels med greniga rötter, blad och blommor,
l'å fnart fnon gick af.

Et Geometrifkt Problem
Icgifvit

Af
ANDERS PLANMAN,

Når KrokUnien T>G {Tab.II. Fig. i.cch dr

gifven ; atfinna linien H K, dd ä:fs nor-

mal NM , fom rakar linien TD G uti

fun6len My ager hvad glfven relation

fom hålfi behagas til den bekanta linien

"DG.

Om man drager rata linien parallcl och o-

åndcligen nåra til NMy få kan man anfc

ri m vara ock normal til H K. Ar altfå

,

fcdan frän M falles rata linien M R vinkelrätt til

nm^ Rfnci increment af A"" A/, iVarandc emot in-

crcmcntct Mm af linien DMG. Nu ora linicrnas

tan-
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tangenter til punfterna Moch i^l6pa tilfaramans

i få åro trianglarna M Rm och Q^NM likfor-*

migai hvadan Rm til Mm (om NM til Q^M^ och
^o, , Mm.NM ^ ,

faleds Q M= Emedan nu AWantages

hafvaen gifven relation til den bekanta linien i)Af(7;

få århållés genom diiFerentiering och reducering

forhållandet imellan Rm ochMm : år altiå QM bekanc
få til längd Tom lågc, få fnart punftenM är antagen.

Häraf följer, at om man pä QMfåfom diameter upri-

tar en cirkel och dåruti applicerar från punftenj^
denåfvcntil fin längd bekanta NM-^ fä år puncten iST

uti den fokta kreklinien ifX".

Jag anmärker härvid, iÅtom Rm, funnen ge-
nomdifferentiering, år ftorre ån det däremot fva-

rande elementet afcmv^^Mm > få år ockNM åor-^

reånQiW; och altla conftruélionen omojelig.

Sjelfva Problement år i den håndelfen åfven omo-
jeligt y emedan vinkeln MNQ då icke kunde vara

rått , fora (kulle ftrida emot betingandet. For of-

rigt år klart af conftruétionen , at tvånne curvae

folvera Problemet, nemligen cn på hvardera (i-

dan om den gifna DMG,

Då jag nu tanker foka vården på den fokta Ii*

niens råttvinkliga coordinater, exprimerade gc^

nom den bekanta liniens råttvinkliga coordinater

och deras funftion N M-^ få antager jag /or# Jaf

händeIfeny dd bägge liniernås ordmaterPM ON{Fig. i .)

dro apflicerade til räta Itnien El fdfom deras axeL Lät
til den ändan punéten A pä axeln El vara giFven,

få at APyAO^ åro abfcifler til ordinaterna P3f^ ON
refpeftive^ Om nu med MF och SMr med El

Ds < dragés
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dragés parallelj få har man vinkelo RMrzuMNSi
och foni vinkeln RMrzzRMm ^mMr-y få år finus

RM.^fir^Rm.rM
til Vinkeln RUr eller MNSzz =

, da

radius zr i 5 och Cofinus til RMr eller linus til

, ,
RM.rM—Rm.mr

,

vinkeln iVAfi'i= • =^7"^
; hvadanA'i'=^

\ Mm"- J
^M. my-^Rm. rM

^ foljakteligcn , om

tnan mtzgtxPMzzvjAPzzziON-^zyyAO^x', och NMzzry

når r ^i-^rz-^-^^^-^^^V^^^^-^^^-^^^Xfamc

JIK rdrdz-^dvyl̂ -^dv^-dr^^

sequ uioner, jämförda med den bekanta linicnsac-

quarion, gifva en arquation til den fokta linien,

foTj zx Algebraijh y få ofua den gifna linicn jAmcc

dels coordinaiers funftion NM (r) år Algebraifi^y

men 1 annor håndelfe år hon Tran[cend€nu

I. åt nu Ordinaterna PM, PN (Flg. 2.) gä fran

en faft punEt P , då deras relation dr tt anfe til vin-

keln APM, APN refpeElive-y varande rata linicn AP
til dcfs låge gifven. Man har fordenfkul nu at

foka cxpvcfTioner pä PN^ och vinkeln APN tWcis

bogen fcTii måter f^imma vinkel, hvars radius jag

antager ~i. Til den andan dragés frän P i\\m

Cnråtlinia, och med radien P.W upritas Cirkel-

bogen



1761. Jan. Febr. Mart.

bogen Mr^ hvilken, fafom oåndeligen liten^kaii

anfes for cn råt linia; famc fedsin fålles från P, PS
vinkelrätt til NM utdragen. Det år dä tydligi:

vinkeln PMS zz RMr ^ hvars (inus och cofinus

åro förut funna och här nyttjade gifva låtteligeii

/RM.rM— Rm.mr\
. ^ ...

MSzz. [ ^^rr^^ ) PM, och finus til vin-
^ Mm'' ^

f 1 ,^r.>T NM/RM.mr-^Rm.rM\ ^\

PN\ Mm^ ^

vinkehi APM eller bogen fom måter famma
vinkel zzzy PNz=.y y och bogen fom fva-

(C)
rar mot vinkeln APNznx-y få år 7 —

Vv'^''Vr^'^2vr^'-drdv^vdz ^

v

^dz^-^dv^-'— dr'^\

\ v^dz^'^'dv^
(D) r

i2imt X zz. z — Bogen til finus
j

fvdz dr dv y v'^ dz -\- dv^ —'dr^ -\,

^ v^dz^Hr-dv^ " ^

Coroll. I. Om iWår til MP uti et gifvit for-

hållande af #» til n-y få år åfven Rm och mr (Fig.

I. och 2.) i famma forhållande. Hvaraf låtteligai

kan finnas, at punderna P>J/j,iV^ r åro, uti den-r

ria.håndelfcn, belägna på en och famma cirkeis

omkrets, hrilkens diameter år den gifna linjens

i)MTTangent TM'^ och i åleds faller pun61:en Q inpå

punften T. iEquationerna (A)y(B), (C) och (D)
undergå, i detta fall, ingen annan indriiag, ån ai i

ilållet for r kan fubftitueras

D 4 Col-
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Cm-oll. 1. Låt iVAf =:jJ/P, under hvilket be-

tingande Problemet blef roig af en god Vån fére-

llåldt, få år af det föregående tydligt, at den

gitna liniens fubtangent T? år jämlik med räta li-

nien TUSly foni tangerar den fokta linien uti N
(Fig.3,). Af aequationerna(^^J och (B) far man

""^=21^-^' ^^^f=^-^^^^r-
^^^^^^

(C) och r^;,7= ';4^-=och;r==z^

J?<?F^« /// hmS{ —rr-.-^-. u
Vj.':/' dz''-^dv^^

I denna håndelfe kan åfven följande conftru-

ftion ryttjas: man drager från punflen P råta li-

nien PL vinkelrårt til den girna liniens Tangent
TM, och fcrlång-r tils JVPzrsPZi fåårpurv
étcn N uti den fokta linien,

Coroll. 3, Dl Rm 11 Mm och i) fSår

NMzzMQ. Hiraf följer at punkten 7/ faller p|
pundtcn q. Det år klart, at i detta fall gene-
rrras dm fokta linien ^enom den gifna hniens

evolution. Och fom RMzz^Oy få far man af a:qaa-

tionernar^;, (B), y-v- ^-^JlJ^

och af (C), (I>), y=z Vv^-^r^^-^ivr^ f^^^
dr

x-z— Bogen til fmus

Co-
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CorolL 4. Om NM år en beflåndig quanci-

tet eller rzzc, få år Rm(dr)=zOy hvaraf följer at

NM år normal til bagge kroklinierna , och ma-
lle fåleds deras tangenter uti punélerna M och N
vara med hvar andra parallela. Det år aitfå tydligt,

ac i denna håndelfc genereras des gifna och fokta

linien af en och [amma evolution. Nu århåiles at

(A). (B) y^.-^—^^,
och af (C)y (D) y'=.Yr^^^c''-^2cv'dz

Vv^ dz -h dv^ i

xznz— BoFen til frnus (— ^^L.-.-^-^N
^yVv^dz,^-\-dv^

>' I, Exemf' Låt r vara til v uti et gifvit för-

hållande eller r r: —x^: låt ock den gifna linien
n ^

DG {¥\g,^,) vara en fpiralis Logarithmica j hvarg

lequation ar zzz.a Log, v i fä följer af CorolL t, at,

om man på defs Tangent TM fåfom diameter up-
ritar en Cirkel TPMN och från punden M uti

henne apterar rata linien iI/JV'=:—^;, punclreniVdl

år uti den fokta kroklinienj hviiken åraf^enen
fpiralis togarihmica och aldeles lik med den gif-

na; emedan Vinkeln PNT^PMT: och år P de-

ras gemcnfamma medclpunä:, At nu få acquation

til den funna fpiralen, få bora foreftäende vår-

den afr och ncmligen och a Log, v, fubili»

tueras uti ^quationerna (C) och (D)) då man, ef-

D f m
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ter vederbörlig reducering och exterminering

,

(— ), foQi år den åftundad® acquation : varande

c fecans til vinkeln PMT,

Om tfrzm^ y^ixå^r x =. a Log.^^"^ — Bogen til

fn, Q-^ 5 hvilken asquation horcr til den fokta

linien, i den håndclfen, fom Coroll. 2. förmäler,

dä neml, den gifna linien år den antagna Ipiralen.

Om hWr x^a Log. Z. — 90*5 dåårpun-
c a

öen Tuti den fökta linien, hvilken genereras ge-

nom evolution af DMG linien, fora år med Co7'oll,

3. enligit.

2. Exemp. Om DG år den AllmdmaLogarithmica

^

oc\\MN(r)::=MP (v) <Fig,r; få år HÄTenfimpel
Tra^oria, emedan dcfs Tangent TN kr jämlik
nicdLogarithmicx Subtangent TP ( Coroll. i.)

och fåleda en beftåndig quantitet. Då man jåm«t

forer ccquation til Logarithmica mLog. z/— ^mcd
l.vdz'' 1 ivdvdz ro ro r*i

yzz '
;— 5 och .V—2:— -— ; låtar man fol-

jande a:quation til Traftoria HK^ x^?n~^ y ^^^y^
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\^
il betydande N en nummer^

hvars Hyperbolifta Logarithme år i. Början
tilTradoria eller den pun6tcn pä axeln £/, hvar-

cft Tangenten TNlx vinkelrätt til Elf determine-
rasjom man antager yfO eller ;fr:«2Z<7^.;;i- Och
fåleds, om man Iftundar en ^quation tii henne,
hvaruri AbfcifTorna åro från defs axels början af-

råknade, tages x z=zmLog.m— m-^ s y hvilket vårdé

fubftitucratgifverivr'^"^^^^ zzzm-^^/m''-- - y "- m\

hvaruti s år en abfcifla räknad trSn axelns början^

CorolL Linien El år gemenfam AlTymptot til

Tradoria HK och Logarithmica DG,

[ 3, Exemp, Låt det vara begärt at finna krok-

iinien, fom genereras genom evolution af Enuddiga

Efieycloiden AMB (Fig. 6) , hvars udd år uti B och
axels början uti Det gåller nu forft at reébifi-

cera denna Epicycloid: hvarvid jag unviker den befvå-

liga rakning, fom nyttjandet af defs sequation

fkuUe fora med fig> och betjenar mig af et låt

•

tare fått, hvartil jag far anledning at den egen-

Ikapen , fom jag for denna Eftcycloiden utmärkt
uti K.S.Vet.Acad, Handl. får dr ij^9 p- IOI« Cor. i,

nemligen om man från defs udd B drager rata li-

nien BM til hvad punct M på henne fom hålft be-

hagas *, fä fkal rata linien MTy fom från M upre-

fes vinkelrätt til BM, tangera cirkeln fom år up-
ritad på AB fåfom diameter låt det vara uti H,

Låt nu Chorderna BH^ AH^ linien HQ^ ;vinkeiråtc

i\\AB^ varadragna; om man då från Bock //drager

i... råta
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'

rata linier til punften fom på Epicycloiden år

tagen oändeligen nåra til 3/,- fä kan vinkeln BmH
åfven anles for rått. Hvaraf följer at puncterna

m Mj åro uti den cirkels peripherie, hvars diame-
ter år BEy och at famma Cirkel har uti punétcn^/
HJed Epicycloiden en gemenfam Tangent, nenml.

rata linien mMZ y hvarTore vinkeln {znBHM)
zzBAHy och fäieds , om med radien Bm upritas

Bogen mYy(l. år Triangeln «^ Af 7* likformig med :

BAH. Nu ("om Cirkelens AHB radie CA^zlaf och
Cq-u. få h BM ^7ZiBq)zzia-\-UyOchMY^— du)^

la har man AH{\^''— au) : AB 'a) : ; MY{—du)
adv

\mM. (dr)y bvadan dr zz— — och fHeds

r=::iYi^a^-'-äu==:2AH.Lh nu fran^varay^iVupreft

vilkcidtc til Afr, och K2'utdragen råka AN uti Ni
fä är k]art,«r triangeln NMTkv likformig med AHT:
och fomMH—Hqz=:HT; fä år MT — iHT^ hva-

åmMN:zz'^AH, och fäieds punden iVuti den foktc

linien. At nu närmare utmärka henne, få up-

refer jag fråniST". linien NX vinkelrätt til AN^pch
Utdrager ^Htils how råkar iVXutiX Emedan nu
AN:iz

I
A Ty få är AXzz 3 AH, Håraf iol jer : em

jag på AE ir: ^AB, fäfom diameter, upritar en

Cirkel; i'i går famma Cirkel genom A" och tan^

gcras i Zaf XN^ hvaraf loljer, at den fokta linien

ANK är äfvcn en Enuddig EpUycloid^ hvars udd år .

uti ^, och axels början un Ey (fe berörde rum
uti Vet. Acad. Handl.y

Det återftår än at foka arquation i mellan Ii-

nicns^Z/ÄT coordinatcr : Lät til den ändan j/?,fom
år vinkelrätt til ABy vara zzvy AP zzz , man århäU

ler dä Iktehgen gcnoni Triangelns i?>i^/> likformig-

het

*
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1

het med OTQ,^=™iVl«^-«%och z^a^^au^
a a

hvilka vården af och jåmte 2 1/ --äu^ fom
år vårdec af r y vederbörligen fubftituerade ud

jequationerna y "zzv ^^-,ocn^=3Z—•^(G?r(?/(/.j)

eifva,= ^-^^- och ;r=l^-:Ll£l>

hvadan den Iftundadc squation blifver:^'*-|Ä^jr*

— ^axy'^ lx'^y'^.— '^ax^ -^x^ znO,

CoL I. Peripfrierien at den funna Epicycloi-

dcn förhåller fig til periphericn af defs Évolu-

ta AMB, (om 3 tili^ Oeh år i gemen den Enoddi-

ga Epicycloidens omkrets jåmlik med defs axei

fyra gånger tagcn^

Cor. i.MNy fom ItBogmngs radie til Epicycloi*

ézx\ANK\xi\ Ny år jåmlik med f^Xchordan, och
ftår famma chorda uti Z i två lika flora delar^» Hår-
af århålles et behändigt fått ac determincra B^g^

nings radien til hv^ad punfl: man vil på den fimpia

Epic-ycioiden^.

At min räkning vifat den fokte linien vara

iS. lika art med defis Evoluta, år icke något o-

jrormodat utflag. Ty det år förut, af Herrar Hep.-
MAN och Kraft undcrfokt och bevifl, at alla

ilags Epicycloider medelft evolutfon generera fi-

na likar. Se hårom J^eterhurgi/ha HandLTova^
och pag 116, m,m.

* * *

JN
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ANMÄRKNING
Om

Islands KryHalls Eledricitetj
Af

TORBERN BERGMAN.

err Wilson berättade mig, genom bref

i (iftledne Oélobcr manad, om H:r De-
• LAVALS underfokning, angående krop-

par, hos hviika ingen Elcclricicet genom gnid-

ning kan upvåckas, innan de bekommit någon
vifs grad kold, Jbland andra har han funnit,

«'it Islands Kryftall eller Dubbelften ej villmia-

j[la teken daraf, då luften varit måcteligen varm,
rtnen vål , fä fnart den genom vatten, is eller

qvickfilfver tilråckeligen blifvit kyJd, Uti et

lenare Bref begårer han, det jag vilie forfoka

,

om icke kraften hos ofs mycket llarkare vilar

fig , ån uti Ängland, emedan Itenen hår utan

konft om Vintertiden kan göras anfenligen kall,

DubbeHlen
( Spatum n. 2L1NN. och Wall.

min. (5c). finnes afvcn i Sverige, och vet jag

cj, om den mer fkiljer frän Islands Krydall, åa
merendels genom mindre klarhet : vår klara Spac
äter, lom vifar enkelt, tror jag, ej utan anled-

ning, genom någon ilags invårtes kroUning, la

kunna förändras, at den vifar dubbelt. Saken
kommer an pä vidare underfokning^

Sven-
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Svenfka Dubbelftenar forfokte jag uti Fe-
bruarii manad , då Thermometern ftod 12 gr. un-

der fryspuaflen , men efter de genom gnidning

ej färdeles blefvo EleÄrifke, och de någon flund

legat uti eldadt rum, lå trodde jag dem behofva

at än mer kylas. Til den andan utiades de 6f-

ver natten^ dl quickfilfret foll 9 gr. ån längre.

Följande morgon foifoktes uti kallt runa, men
då fans Ele&ricitcten ännu mindre. Jag värmde
då en, for at fe, om därigenom all törmogenhet
at blifva Eledrinc borttogs: utgången fvaradc

dock ej emot min väntan, utan Eleå:ri^ka kraf-

ten upVåktes fedan, mycket ftarkare ån forut^

Jag freftade det famma med lö ftycken andra

af famma ihgj men utflaget blef altid lika. De
fläftc af våra gemena Spater> forhollo figpå fatn»

ma fått.

' I anledning håraf foll jag på den tankan, at

någon våfenteiig flvillnad vore imellan de Islån-

fka och Svenfka Dubbelftenar, Jag IkafFade

mig därfore några ^ fom forfåkrades verkeligea

Vara komna från Island^ men forfoken ofverty»*

gade mig fnart , at åtminftone dcfTe fom blif-

vit fredade, förhålla fig få 5 fom ofvanfore an*

förd t år om de Svenfka.
\

Af Herr Delavalls ron och hvad fom nu
anfordt år^tyckes följa, at Dubbelftenar äro af fle-

ra ilag, och jag har bordt göra denna anledning

allmän, på det at hvar och en, fom äger eller fin-

ner någon dylik, må hafva tiltälle, at tjäna ve-

tenfkapen med uplyfning både uti deras våfen>

teiiga fkilnads utilukande, och nogare under*

fokning
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fokning af den arten, fora forft genom koldvin
ner formogenhet at kunna Eleétriferas.

Jag torde få nyttja detta tilfålle, at kungör
en uptåckningj, fom Herr Wilson nyligen med-
delt mig.

Jag årnar, fkrifver han, til vär Vetenfkaps
Societet fnart inlämna en athandling om Tour-
malin och några andra adla ftcnar, fom på fam-

ma fått förhålla fig. Et (lag, af Kryftaliifk art

med Icx (idor, år ganfka märkvärdigt drtvuti,at

Eleftrifka fluidum altiJ flyter efter Kry Hallens

fkjucning eller korn. Detta har varit mig fä

mycket angenämare af finna, fom jag fnart for

tu år fedan, i et bref til D:r Heberdev fagt,

at det vore i hvar Tourmalin endall en Direktion

for fluidura eledricum
, antingen tvårsfore (a crofs

the flone ) eller annorlunda > alt efter fom fre-

nen kommit at formeras. Jag flöt famma bref

med den anmärkning, at hvar Tourmalin hade

likibm två EleÄrifka poler, fom åro fvåre at ån-

dra eller bärttaga» Defle poler finner jag nu
intet annat vara, ån motfatta andarna af kornet,

ty alla Gemma:: hafva et kornfagrain) och kun--

na långs därefter klyfvas. Defsutom har dock
Do6t. Knight fagt mig,at Polerne af en naturlig

Alagnet kunna andras i någon dire£lion,om den al-

Icnall kan göras mer Magneti(k långsettcr kor-

net ån tvårsfore. Af altfunmans tycker jag med
fog kunna flutas, ar flutdum EkBrhum fiyter Idngs

efter kornet uti hvar en Tourmalin och alla adlafte*

nar y fom endaft genom hetta vifafamma phenomener*

For et Elaltilkt fluidum år nnnlla motlbinJec

i denna dircélion. Ädle llcnarnc fom jag foriokc

med, voro fVurt BrafihcQ och af äcfkilliga fa-gor.

En var Topas. Deilc
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Défle fmå krafter fårtjetia utan tvifvel myc-
ken upmårkfamhet ^ efter de leda ofs ej allenaitat

tro, det andra fvagare gifvas, fom unga alla vara

anmärkningar, utan ock efter de fora ofs tii forfta

Upho fsmannens kännedom, dä vi låre ofs fmänin-

gom utreda de medel han brukar til fina un<

derliga verk.

Rön
Om "Perie-Mufslors häfta åpnings-fått.Jämt
om Terlefi/keriernes beJkajfenhet i Ån-

germanland^ Medelpad och

Jemtland^

Af
NILS GISSLER.

M.D. Med. och Phyfices Ledor rid Hernofands
Gymnafium;

Perle»Mufslör finnas ej dugelige i fjällen, fort

ån närmare ned til hufvud-ådalarna, der eli*

matetår båttre, hålft i medelmåttiga tvår-

åltVar och fmå backar nåra adälen. Ymnigare
Mufslor gifvas i de ålfvar, fom gå Från W.til O*
men fnarare fås fina och klara Perlor i de vatten ,

fom gå från N . til S, eller tvärtom , f^imt i håljor^

der Solltenet ofta beftrålar botnen. De ligga

ock håUt vid fodra latidet under fvalkan och (kug-
gan, famt vid ftcnar, nedfallna tråd, och måft i

djupa holjör; for denna orfak å,^i'o oek ålfvar, fom
E gS
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gå fran ö. til W. mera Skal-dragtige, ån de, fotn

rinna i N. och S, och ej kunna få itugga af fko-

gen vid åbråddarna.

Af de namnkunnigafte Perl-ålfvar i Anger*
jnanland år Gideä-aen, fem går ned, f mil ot-

van Afcle, och har Perlor långft up, famt faller

ut i Hafvet i Grunfunda Sokn. Den har tilfor-

ne haft de ftorfta Perlor, famt til fådan ymnog-
bet, at man i åldre tider fåldt halfftopet fulle til

50 plåtar. Nu år der nåftan aldeles utfiikarj men få

finnas dar dock ånnu några få Perlor af få mårkeiig

ftorlek och godhet , at om man der träffar 5 a 7
Skal med Perlor uti, fä har man fin refa betalt.

NJtra-^lf raknäs dcrnåft i godhet, men åråf-

ven 1 det nårmafte utfilkad. Ldngfele-ltvi i Anund-»

f)6 Sokn har haft vackra Perlor tilforene, åfveil

Kubbe åen derfammaftådes. Nåflio-Sen i Ram-
fele Sokn har ock något, åfvenLedings-åen i Hel-
goms Sokn, Bjork-åen i Ofver-Lånås,lörvergåi$
åen iBoteå. Eds-åen i Ytter-Lånås Sokn har nog
af Skal, men fa Perlor. Sjålands, Finsviks och Hel-
goms ålfvarna i Såbrä Sokn åroi de torra åren al-

deles uthflcade.

I Jämtland gitvas ock Perl-ålfvar, i fynnerhet

i Hammerdals Sokn, Sikås åen och Ojan, lom gä
i N. och S.

1 Medelpad finnas åfven flera Perl-ålfvar,mårt:

i hvar £okn; men de fornämfta hafva varit i Borg-
fjo Soknj Dyrfp-åen, fom faller in i vatten- ån,

^år från Jämt-lkogen i Öfter, och faller ned i

Ange-fjon vid Ofvanljo : Torings-åcn, föm går

från Jåmtfkogen norr om Borgfjo, och rinner til

Getrån;, fom går in i Gisf]6-f]6n 1 Torps Sokn. Al-

la dcfla ålfvar i Borgfjo- Sokn blefvo i grund ren-

fadc
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(ade ifrån allaSkal^af Pcrle-Iafpe^Slorcn Befgftfom,

1 74 1 och 1742.5 då ålfvarna fordårndes, och haa
med fic manfkap upofte alla Skalen på landet,flat

flera lafs lågo tilfamrnans. De fåofvcrlefvor5foni

kunnat finna8> åro på de många torra fonirarnafe*

dermera nog torminfkade^ Under det båckarne Va*

Ht vatten- lofc.

I §. g*

^ Når män fer och vet, at landet är begafvadt
ftied fa vackra Naturens alfter och dyrbar fkatt^

bch man tillika iliälte fe och ronä den forftoran*

de hushåldning och ötilborliga anSt fom fnartkatx

gora en ända på alt Perlcfifkeri, fä fordras derfo^

re få mycket omare vård och tjänligare fått, aci

tid äfhjelpa de örfaker^ fom til forenåmde minfk*
ning åro måft Vallande» De förnäm fta oj-faker å-

ro^ at alla Skal^ fom uptagas^ anda intil de min*
fta, varda tillika dödade Vid Skalens opning; ät

torra fomrar, {ädana^ fom nu fiera år vifat fig^ i

de måfta backar Uttorka alt vatten, åfvén i tie

fmårfta ålfvar^ hvilkert orfak genom oaktfämhet
okes^ nårdeupdåmma lådana fma bäckar^ fdr at

hämta fifkcn, eller at uptäga P-erle-Mufsior^ och
de federmera ovärdfamt lemna fldana dämningar
qvarftåcnde

^
hvärigettotn vattnet i böljorna kom^

mer at aldeles utdunita; at man ock for fammaor-
fak fkul får rona, at i flera fmä alfvar , derqvarn-
dammar och andra Vatten-verk i fednarc tider med
updåmning blifvit anlagde, nu Perlfifke faknas^

der fordom varit tilråckeligt af Mufslor. Skal

derfore detta fifke for framtiden vinna fin behåll-

ning, få måfte ock defs ödeläggande orfaker, få

mycket nägonfin mojcligt år, i tid blifva af*

hulpne* E z Dö
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§. 3.

Dc flora Mufslor, om et qvarter långa, och
en tvär-hand breda, med målTa och annat gyttcf

bevåxtc, åro de baftc. Dc fma Skalen, fom fin-

nas hår i fjoar och fpak-ålfvar, fortjena aldrig al

opnas. Skalen åro fmalare , mer ihopirycktc

och aflange at mindre eller ofra andan, och mer
bukote och rundade åt nedre eller ftumpigaro

ändan. Midtbak på ryggen af Skalen år ec tre-

fingers långt hornaktigt band, eller gång-jårn,
fom fåfter Skalen tilfammans. Nedan gångfå*

fter> fitta vid brädden innantil pä högra Skalet

tvånne tandlika utfkott , imellan hvilka möter cc

annat dylikt trån vånftra Skalet, fom en Gingly-
mus. Vid defla fåftes den. nedre finger-tjocka

Mufkeln eller tvårbandct, hvarmed djuret, til-

lika med et mindre och lika tvärband vid ofre ån-

dan af Skalet, lå hårdt fammanknåppcr och drar

Skalen tilhopa, at man med moda, utan knif el-

ler annat hvasft inftrumcnt, kan opna dem. Tvån-
ne andra mufculofa band efter långden ar djuret,

åro häremot läfom antagonifter, at opna Skalen.

Innan til åro Skalen helt fina, glånfande och fi!f-

vcrfårgade, fom annat Perlmo j men vid brädden
Sr cn grå rand , til i tum bred , fom ftråcker fig

runde omkring bräddarna på bagge Skalen, octi

ör bredaft midt pä, Brigge Skalen innantil ofver-

dragas med en tunn Jiinna, eller et perioltium,

fom vid bräddarna år tjockare, litet follig eller

fimbrios, hvilken fpånncs ut, når Mulslan Ilåt

öppen, men dragés ihop, når den knäpper igen
Skalen. Med deffa fållar nthaller hon Unå och
annat fnafk, fom flyter med llromen. Nåll näm-»

dc hinna fitta tvånne bladiga^ grå och biunakti-
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ga hinnor pa hvardera iidan om djurets kropp,
med hvilken de åro fåflade> och utgöra gjålet el-

ler lungorna, hvarmed det refpirerar vatnet , åf-

Ven fom f^^karna.
f

: Sjeifva djurets kropp fér fimpcl j fvampaktig
Öch tung-lik ut, hvitaktig eller hvit-gul til får-

gen, längs yttre kanren foi'delt i tvånne halfvor,

hvareft innerft i cavitcten fitta 2 par långa, ima-

la uifkott eller remfor. Annars rönas tydeligen

inmaten, munnen
,
magen , lefrcn, tarmarna, hjår-

tajt med en kammare , iäfom hos fifkar, rom-kaf-
larna etc. Djuret utfticker fin tunglika kropp,
ibland til någon del ut genom ofra Skalets anda,

men maft och drygad ned genom den nedre andan,
til en god tvår hand, och håller fig därmed faft: ned
i bottnen , drager fig pä andra ftållen m. m. lå at

denna fimpla ftruÖur tjenar for djuret til bäde
miinn

,
mage och fötter. Mufslan flår altid pa

Inda halfiutande, med opningen emot ftrommen.
Vid fidorna af hölj or ftå de merendelll: ut emot
djupet med fin opning ftåldc. Når Mufslan ftår

i fin frihet, år hon altid öppen til en half tum, och
märkes dä hos henne en längftim och jåmn refpi-

yation eller roreife, medelft Skalens opning och
flutning til knappan liniers omfningv.

§• 4^

^ Atålf Mufslorgä och draga fig af ftållet/yncs

l41 fvärt at århra vid forfta päfeendet j dock fin*

nes, at lä fnart man fiäpper nägra vid ftranden

ned i vattnet, åro de dagen dårpä upftålde på kant

midt pä ftrommen, och i fanden fynes fom enrand^

där de dragit fig fram. Likaledes kan. doraas, at

E 3 dc
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de vid parningen mafte nalkas hvarandra närmare»
Vid väderväxling märkes, at de utfpånna Skalen,

flåppa fig lola och kullra undan ilrommen flera

famnar, då dc rått fnålt åter nappa fig faft. Om
hon blifver ryckt utur bottnen, fåtter hon ut fin

tunglika, hvirgula del, fuger fig faft å nyo och
ritar fig up. Nar man kommer henne på et qvar-

ternårmed en kapp eller rang, och rorer bott-

nen, tilfluter hon ilrax Skalen 5 men når man ftic-

ker en fpitfig kåpp-ånda varfamt in löpningen,-

knäpper hon den til få, at hop kan lyftas up utur
vattnet» Hon tyckes altla ej mer hafva af de ut-

vårtes finnen, an kånflan allena.

§. f.

Mufslorna åirka hålft rent, klart, kallt och
litet ftromande vatten, med kall och lerakrig bot-

ten, famt med fand , ftcn och grus ofverholgd,-

och dar trådlcmna dem ftåndig (kugga. Dar alf-

vattnet afkårr-vatten och jern-ochra blir mycket*"

utblandat, finnas endaft roftiga och bruna Perlor

i Skalen, hvilka åfven dåraf fynas bruna utantil.

Äfven åro de Skal odugelige, fom finnas gula pa
de annars hvita och glånfande -Backarna , fom åro
utan på Skalen, famt når f^clfva djuret inuti har

gult kott til fårgen» De äter, forn åro af den i

§.3. nåmnde ftoilek, famt mycket breda och
klumpiga i lilla andan, och Itä pä leraktig bot-

ten, åro hvitaktige i innanmaten, famt finnas i

fmä Itrommar, gifva god forhoppning om duge-
liga Perlor. Godt tekenår, om Mufslan år vri-

den pä fncd, och fer ut til bogningen fom en plog-

fjol. Likaledes, om en jåmn eller kantig fara

eller rand gar ifrån ljufa fläcken utan pä fkalet at

bråd-
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brädden på lilla andan. Är famma rand vid bräd-

den mera infånkt, få fitter Perlan faftvuxen ocit

år gra; men håller fåran lika djup och jåmit

gang och år nog inbogd, famt fynes likafom flu-*

tat fin gång innnn den hunnit til brädden, år Per--

lan hvit. Är det ena Skalet vid iilla andan in-

bogt, och det andra gent emot utbogdt^ fä gif*

¥er det et godt teken. På vånftra Skalet, vid min«
dre andan, fitta de flåfta Perlor: annars fitta Per-»

lorna åtfkilligt emot kanten af Skalen imellan bag-
ge tvärbanden. Vid den ftora andan, och nederlt

i Skalet har jag fållan funnit någon Perla, och
om någon dar funnits, har hon varit odugelig. Herr
PiscHERSTROM (*) anforcr följande teken : når

Mufslan härå någondera fidan f ä ^ eller flera I

fned gående ftrimor : når uphogda knölar finna^f

pä fidorna ; når någondera fidan böjer fig ovan-

ligt ät fmalare åndan, famt når en djup fåra går

tvårt ofver Skalet : ju flera och djupare ftrimor

eller fåror, famt ju ftorre knölar och krokugare
Skal, defto fannolikare år , at Mufslan förtjänar

opnas*

Sättet at fifka och uphåmta Perle-Mufslor
flcer pä grunt vatten med händerna, eller täerna,

Pä 3 til ^ alnars djup år båft med tang på en flot-

ta* Tången gorcs af 6 alnars långa granfl:6rar
,

fom Ikåras tiiiammans fåfom en fax i gången,
quarter frän ftor-åndarna, med rund fpik genomr-
dragne, fom ytterft täljas platt emot hvarandra
gående. Flottan goresaf 5 torra timmer-ftockar,

E. 4 . z

^X*) KongUVct. Acad.Handl.för Apr.Maj. Jun, 1759^
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2. famnar langa^fom med flaar och fpikar famman-s

häftas^ oph (loråndaine komma tilfammans åt

famma anda på flottan, hvilken genom hugges
med tt vidt hol, fom ofvantil år allenaft af| quar-

ters diameter, men under något vidare. Man bäd-

dar under fig granris at ligga pä, och omläg-
ger holet med en ring af Moffa, halm eller grås,

at fticka ned anfigtet uti, och tager fä med tån-*.'

gen utom flottans hvilken imedlertid fafthålles

ined en ften och vidja uri, fä tung, at man be^

qvåmligen kan, efter behag, flytta den med tån-,

gen utfore llrommen. Med en fädan ringa tiired-

ning kan en karl taga up med tången til iogq
Mufslor om dagen Pä p alnars djup, eller i grum<
ligt vatien kan man foga taga ipo , hvilket cj.

fynnerligen lönar mödan,

$• 7^

Når man nu 6pnar Mufslan , Utter Perlan

imellan och inuti den foliiga eller fimbriofa hin-»

nan vid yttre randen af Skalets hinna eller perio-

ftium, Fådes Perlan ofver det hvita af Skalet,

är hon hvit, men fitter hon i hinnan ofver den gr^

randen vid ytterlla brädden af Skalet, år hon grå:

ju längre in pä Skalet, ju båttre år det. Har
Perlan fit rum midt imellan det hvita af Skalet

och den grå randen år hon til en del hvit och
til en del gra. Når Perlan år flat åt ena halfvan,

få märkes hinnan ganika tunn vid den |lata fidan,

och Qelfva Perlan afnott emot Skalet, lom ej kari

vara utan någon rörelfe j åfven for famma orfak

finnas fomliga Perlor, ja de flålh, vara fä under-s

ligen fvarfvadc med uphogningar och nedlänknin-*

gar: fomliga runda, halfrunda, aflänga, kågcl-
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fbrmiga : andra hvita på bagge åndarna^

med en grå rand midc omkring: en del likfomion-

der-fugne och hopkryftade, ikroflige och oform-

J^g ^^1' aldrig funnit någon hvic Perla,fotn

varit fall-vuxen : utan alla faftvuxne vid Skalet,

åro gra, eller annars oformlige ftycken. Ju län-

gre Pcrlan fitter in på glånfande fkalet, ju hårda-

re år hon ; men de fem fitta ytterft i brädden, åro

få lofa, at man kan tälja dem fonder med enknifj^

och räkna deras hvarf. I gemen åro alla gräPer-
lor lofare til fin fubftance, ån de hvita; och dar

en grå rand är midt ofver Perlan , låter dea
fkilja (ig 1 z delar med tänderna.

Omkring en del hvita Perlorvåxer något grått

hvart, fedande blifvit något floras men jpariplå-

gar lått kunna affkala det med en hvafs knif , da

kärnan inuti år hel god och klar. Där lerhotten

år, märkas klara Perlorna hvit-blå , meq pä fand

och ren ften-botten hel hvita och klar^. Ibland

finnes kärnan inviti grå med hvita paffabla hvarf

utanpå, däraf, at den futtit forft vid grä-randen

äf brädden; men då den blifvit ftor, är den af

Skalets fammanknåppande läppar blifvea bänd in

på Skalets klara botten, hvareft den alpd får hvi-

tare färg. Ibland bandas de utur hinnan vidSka-^

lets brådd och falla ut, fä at vägen cndaft fynes

efter dem pä Skalet, därfore finner man då och
då någon Perla i fangen los liggaqde, famt uti

krafvan på Gäfs och Tranor 5 fpm at^ klar pch
glittrande qvarts-fand^

Sått at hjelpa grå Perlor, år, at varfamt låfTa

det (tycket af hinnan, uti hvilket grå Perlan fit*

ter in^l^tea pch genorp hinnan lyfer grå, då hia;^
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nan af fig (jelf drar fig tilhopa , at den råckcr iri

på Skalets hvita botten, hvaraf Perlan låkert le-

dermera tar klara hvarf i fin vidare forkofran i

framtiden. En lådan Perla fcr hvit-blå ut, når

allcnall: få hvarf hunnit tiUåttas. Hvit grum-
liga Perlor blitv-a litet renare, när de fattas uti

vatten-bouteiller i Solen. Når man tager inre

fkorpan^af glånfande Skalet, flotcr det fmått, och
jäggeren lädanPerla dåruti ombunden i en klututi

SolcHjlom fuktas dageligen med vatten ur en Skal-

halfva, blifva de ock närmare til åftundad klar*

het bragtej men får Naturen gora det med fin til-

rcdning, torde det blifva båilt.

i 7.

Grundämnet och fåttet til Pcrlans generation

torde närmare begripas, om mm låter vågleda

fTg efter Naturens fpar
, genom upmårkfumma

ron, enligit följande redan yppade anledningar.

Dti djurets excrementer finnas tunna, foga fynli-

ga glånfande fjåll, aldeles lika til fubftance och
tårg med inre hvita Skalet. Uti tarmarna och de-

larna nåra ande-tarmen vid ftumpigare åndaii,fitt*

hos en flor del några fmå ganfka fina, gcnomflcin-

liga, runda Perlor, ftora fom knappnåls-knappar,

ja ock ftorre, fom hamp-fron , åfven några kan»
riga, klara och oformeliga Perlor, om hvarandra.

Darnåll finnas altid något ftorre Perlor uti Skalets

beklådningS' hinna, influtnc imellan fjeltva hin-

nans lameller, hvarcft vågen och tramgången ut-

ftakns,delsaf Perlornas låten i hinnan^ dels af fjelf-

va Skalet. Rätta kotan år itrånden nedra delen famt

centrum af djurets kropp fncdt upfore Skalet in

til defs brådd , dår Perlan altid fittcr fullmogen,

antm-
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antingen i hinnan influten, eller in i Ska-
let faftvåxt» Och fynes Perl-åmnets generations

och framdrilnings^lagar til fina ^vanliga rum vara

enahanda med all den glanfandfe Skal - materiens

framgång ned ifrån famma partier vid anum,in-och

utefter hela Skal-hinnan eller perioftium. Där-
emot finnas in i hinnan åtndiligt figurerade, ojäm-
na flycken, klara och genomildnliga fom en na-

gel, alt igenom pellucida, få at foga fpår år dår-

til, at forfta itaminaåro af någon fand eller utan

ifrån tilkommen kropp , fom blir federmera om-^

våxt med klara, fkaliga hvarf, Perlan finnes al-

tid imellan lifaktiga hinnan , eller fn i Skalet fafl:-

våxt. I förra håndelfen yåxer hon, far hvart-tals

tilokning, afven fom Skalet^ år grå eller ljus,

åtven fom delen af Skalet hon fitter på. I fenarc

håndelfen (kjutes hon likaledes långs-och fnedc

up efter Skalet, alt in til brädden, och lemnar

cn cicatriJC eller et årr etter fig mcdelft en fåra,

fom tydeligen utvifar Perlans vanliga bahn,fnedt-

glende ned ifrån ftumpigare andan up til dendc-f

len af fmalare andans brådd , fom år perpendt-

culair til famma 4e\s tocus 5 och år märkvärT
digt, at dar fammaftådcs ock ar dentiUorne nämn-
da refpirationensftorfta utvidgnings rörelfen,fam.t

at på vånftra Skalet vid famma pun£l altid fin-

nas de flåfta Perlor, Emedan alla förenämnde phae-

nomener kunna få fuUkomligen i ordning ftållas,

år klart, at en befynnerlig
,

organifk och lifaktig

mechanismus måfle detta torråtta genom fin de-

terminata drift och rorelfe. Ac Perlan befor-

dras i fin béfkrefne dire6tion ut efter Skal-hinnan,

kan ej annat vara orfaken, ån den förenämnde
djurets rcfpirations rorelfen: at hon hvarftals får
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tilvaxt, det har hon enligt med ocn på K»
ka lått fom Skalets periofbium , hvilket ärligen

okar den hvita bottnen af Skalits gllnfande del;

och at hon fvarfvas af lä olika figurer, kom"
fner af rummet: ty inpå lediga Skalet år hoi;

rund: vid brädden dar den foiliga hinnan roresj

och en trangare fpånning år vid Skalets kant,

jåmte kanternas fammanklåmning, rullas hon me-
ra i aflänga och åtfkilligt rundade figurer. Är
åltlå en riktig och god Perla , et i Mufslnns nc-

derfla delar for ft börjad t och med defs Shalak-
"

tiga natur ofverens-ftåmmande rundt tilredt, helt

litet och klart Perlcmo - (lycke , fom af djurets

lih-roreifer, i fynnerhet af refpiration , drifves til-

lika med de finare ftamina til glånfande Skalet,

in imclian iifaktiga Skal -hinnans lameller, och
far under vägen hvarftals ärlig tilvaxt^ til defs

hon {Unnar i famma hinnias ytterfta kant, eller

under fin framgång blir af någon lamell af pe-?

rioftio qvarhällcn famr jåmtc dcnfamma faftvåxt

vid Skalet, och biifver lä där framgent firtandes.

Alt fom defia faftvåxta Pcrlor varit längre tid

fittande i Skalet, åro ock hvarfven otvanpå dc
famma mångfaldigt okade ofvcr Ijelfva Perlan,

få at omfidcr alu^.ll låfom en bugla fyncs pl
Skalet i men nar det krofias fonder, fitter en
gråaktig Perla inuti. De faftvaxte aro ock al-

lid framdrefnc nårmaft intil brädden, dar perio-

ftium är trangare fpåndt famt Skalet mindre hardt I

och glatt. Flera Perlor finnas undertiden, an-»

da intil 7 ftycken, i en och famma Mqfsla,
men endall vid den ofre och mindre andan i en

rad, brcdevid hvarandra efter bråddcn, uti hrar

fin holfa af den fimbriofa hinnan, atfkilde til •

§o4' i|
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godhet och ftorlek, ilfom z hvita och en grå,

filer alielammans grå o. f. v.

§. 9.
. .

Efter den vetenfk.ip och åriarenhet vi ilu

äge om Mufslors beltuffenhet, och de kånne-

cccken vi hafve om Perlebara Mufslor . lä bor-

de inga flera Skal opnas, ån fannolika fkäi dec

fordrade. Men hår fkonas intet hf. Perkfiftaren

fläktar looö om dagen, likt och olikt, af o-

kunnighet, af flor vinnings lydnad och af efterlä-

ten omhct for eftervcriden, utan all hushållning

och eftertänka. Är nu lyftnaden efter vinning

il ftarkt drifvand^j at ingen undervilning eller

fornuttig foreftållning kan afhåila Dig ifrån, at

icoxa in uti hvart enda Skal , få bruka dä föl-

jande tilforllteliga medel, at rådda dcfla enfaU
diga och värdans vårda djurens lif^ och betänk^

at de ej åro {tapade endall til at måtta din fnål-

het allena^

Når Mufslorne åro uptagne pa flottan oeh
Bggas i ftarka SoKkcnet, do de alla inom enhalf

tima» Dårfore bora de forvaras i en hand-korg
med grås ofverlagd^ hvilken tidafl neddoppas i

vattnet tillika med Mufslorna: eller kunna de låg-

gas i (kuggan under granris och beflånkas med
vatten. Ty få långe Mufslorne behålla vattnet

Uti fig, år ingen lifsfara for dem ,* men om de

låggas i Solen, opna dc fig^ få at vattnet uti dem
bårtrinner och gjål-hinnorna tiltorkas , hvaraf dc

alla fkyndefamt do. 1 följe af förenämnde akt*

lamhet, Ir nödigt, at man efterhandcn och utan

långfamt drogsmåUopnar Skalen oeh fer efter Per-

ian j hvilket (ker pä följande fått*

Tag
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Tag en Skal-halfva, med ftumpigarc åndati

in i högra handen fatt , och klara fidan af Skalet ät

dig vand 3 ftick få varfamc den lilla fpitfigare ån-

dan af Skalet fnedtin imellanoch långs-eftcr hinn-

lofa Skalbrådarna af Mufslan fom (kal öppnas, alt

in til ijelfva hinnans brådd, til et par tum ofvan

tvärbandet vid ftumpigare andan. Imedlertid

hålles Mufslan med vånftra handen ^ och när man
upbåndt Skalen til et fingers opning ifrån bvar^

andra, få häller man midt pä Skalet med vånftra

tummen tvårs ofver opningcn, tillika emoiftöd-

jandes bagge Skalen, at de ej fa draga lig tilfara-

mans Dä fer man noga efter^ fram i SKaiet åc

bräddarna pä de redan i §. §. 7 och g befkrefna ftål-

len, om någon rund uphogning fynes pä Skal-hin-

nan, 1 hviiken händelfe man med fingret ucforer

Perlan, utan at rifva los^ eller fkada hinnan mer
ån det lilla holet, hvarigenom hon utfpränges. V"ii

man ej tro ögonen allena, utan at tillika kanna
med fingret det begärliga godfet, lä upvikas fka^

len litet drygare med nämnde Skal-halfva, och
utlpännas med tummen tillika, fä kan man fticka

in fingret fram i opningen , och fakta fora det ut

etrcr hinnan rundt omkring, då det fnart kännes,

om det ock vore det minila fandkorn. Stållec ^

där man llicker in Skalet imellan bråddarn^i vid

ftumpigarc ändan > år Mufslans ftyrka, men midt

pä, där mm floder emot bagge halfvorne med
vänllra tummen, år hennes fvagaj där fifkarcn

behofver minfta kraften at hälla Skalen ifrån

hvarandra bände. När man på förenämnde lått

varfamt inforer Skal-halfvan , allenaft at det hin-

ner intil Skal-hinnans brädd, och lä bryter, at

Skalen ej kroflas, eller fenan vid gången fkadas>

få
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når Mufslan behållen vid lifret, och kunna på
detta fått aUa Mufslor, fom gifva något hopp,

ranfikas, utan at, fom hårtils ikcdt^ utoda heia

flågtet. Når man fåledcs nyttjat detta opnings*

fått, och man vid ftrandenftrax nedflåpper alla op«
nadc Mufslor i vattnet igen ^ får man fe, athvar

endafte af dem flår andra dagen ut pä ftrommea
fåftad på fin ftumpigare ånda^ och vänder fig

med öpningcn emot ftrommcn fäfom tilforcne,

til prof, at de af en fådan varfam opning och med*
fart ej tagit någon Ikada^ utan åro iika frifta.

Nar man blifver litet Van vid detta handgrep,

går det lika fort^ fom at (licka knifvcn iniMufs-^

lan och affkåra fammanhällnings tvärbanden

,

hvaraf hon blir fläktad.

Man borde ock pä flera fått foka til at främ-

ja detta fifkets behållning och forkofrån, få at

man efterfélgde Naturen i de fördelaktigare lått,

fåfom at nedOåppa alla Uphåmtadc Mufslor pa
lerbotten^ där land och klapperllcn finnes nått

ofvan och naft Under (trom-nakar och ftarkare

ftromdrag^ juft dår djupare håljör emottaga. Ty
dar finnns hålft Perldrågtiga Mufsldr* Likaledes

borde man Iticka Skalen ned imellan flertar^

eller lammanlågga llenroiTor pä bottnen om-
kring ncdflåpta Mufslor j ty man fer at ea
del Mulslor åro fä inträngde imellan Renar-

na ^ nt de ej kunna Uptagas forr ån man våltardem
ifrån hvarandra, och åro fädana Skal fållan utan

Fcrlor. Man borde ock flcöna alla fmä och ånnu
©mogna Perlor, ochlågga dem med fin moder å*

ter ned i ålfven. De grå, fom man blir varfe i

hinnan fittande^ kunna pä förut Ville fått hjelpas.

Man
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Man kunde ock låtteligen plantera dem , om dc
bäras ifrån mindre fördelaktiga ålfvar til de bör-

digare nå(t intilj ty fnikc, kallt och klart vattea

Älika de hålft.

§. i o.

Af delningen på de jåmngaendc ringarna, el-

ler utflcåttcn , och deras antal på Skalen^ tyckel

man närmad kunna domä om Mufslornas älder.

Når Mufslan år 20 ar gammal, fynes hon redaii

vara til lin båfta ftorlek och Ityrka kommen, och
kunna de lefvavåi til 100 år, eiler dårutofver. U-
tanpä hogfla uprundningen närmare den Sumpi-
gare andan ^ år altid en giånfande flack på alla

gamla Skal, och de ytterila grå hvarfvcn likafom

losflagnade eller bårtnotte , hvilka Skal åro biand

de åldrigare af flågtet. Denna affkålning lårer

fororfakas af Mufslans dragning ned i fandbottnen

famt af defs fria refpirations rorelfe. Ty de fom
fitta fåftade imellan ftehar i bottnen hafva ej den-
fta klara flack. Når hol blifva genom Skalen gå-

cndci antingen af mafkar, fand eller (karpa up-
lofande delar utan ifrån, lå blifver det Mufslans

hane och vilTa dod. De fom hafva Perlor uti

fig, fe altid utvårtes gamla, ynkeliga och fkrab-

biga ut, och låra ej bli få gamla, få at man har

fvärt at finna någon Perl-drågtig Mufsla ofvcr

60 år.

Någon torde tvifla, om de Miifslör, fom vid

denna underfökning ingen Perla funnits hyfa, nå-

gonfin kunna blifva Perldrågtiga , fåfom ock,
om dc Mufslor, ifrån hvilka deras Perlor blif-

Yic ugnc, kunna å nyo generera Periorj och
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i anfeende dårtil torde mången hälla hela denna
af mig upgifna methoden, at varfamt opnaMufs-
lorna, i affigt at bibehålla dem vid lifvet, for en
onödig och onyttig forfigtighct ; men jag fvarar

dårpå, irmoj få vida det år otvitvelaktigt, at en
varfamt opnad och äter i vattnet nedflåppt Mufsla,

lefver, mår val och gor alla fina funclioncs vita-

les, (afom tilforene, finner jag ingen orfäk åtdra-

ga i tvifvelsmål, det ju någon af dem kan alftra

Perlor, fä val fom de, hvilka aldrig varit öppna-

de. 2:0 Och låt vara, at de ej vidare generera-

de några Perlor, få lårer dock ingen neka, at de

ju åtminftone fortplanta fit flågte, få at det ej al-

deles utodes, fifom hårtils (kedt uti de äailaPerl-

ålfvar hår i Riket.

Rön
Om Sparttum Scoparium , til de/s medicin-

Jka egenfkap^
Af

JOH. ODELIUS.
M.D. Kongl. Hof-Medicus,

^<^^

D\
Svenfka Armeén intog Vinter qvarteren,

in medio Januarii I7fp, yppade en nog
allmän Catharral feber, fom forniodeligen

härrörde af de (lärka fatigver Armeén uclliod i

flutet af December oc h början af Januarii månad
fam.m^ år; denne flutade fig måfladelen med eno-
fullkomlig Crifis, få ar patienrerne fvuUnade om
fötter, ben och lår, ibland ganfka envift, fä at det

F aldc^
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aldcles blef vattufot. Til at håfva denna metafta

fis materia febrilis, brukades for ft purgantia;dock.

hände ofta, at de upretade cn Diarrh^ea aquofa,^

utan patientens lifa , och fom endaft bårttog,

kratterne, famt ibland trotfade all Naturens och
kondens atgård. Man made låledes lätta ftorre-

hopp tilDiuretica, fom med mindre fara torde un^
derhjelp^. Naturen i defs afgängar. Vid en fådan

myckenhet Ijuka^ ville det icke gora tilfylleft50Ea

man icke hade et medicament, fom var lått attil-

gä och i nr-yckenhet låledes kunde brukas j dår-

fore började jag , forh den tiden var Falt-Lazarets

, Medicus vid Armeén, at bruka Lixivium Cine-
rum Juniperi, med tåmmclig god framgång > men
fom denna våxt på Riigen är mycket lällfynt , lå

fatte jag mig fore at forföka Spartium fcoparium,

foiT! dårfiådes vid fomlige byar våxer i iadant öf-

verflod, »tfolkctji brill at annat brånflcr,bruka den-

na frutex^-irtiU Jag låt dårfore i öppen eld Cal-

cinera hanne <rcli med upkokadt vatten gjorde där*

af et Lixivium, fä Itarkt fom fmaken någorlunda

det kunde tala 5 här^if dracks frän i quarter til

4: ftop och dårutotvcr om dagen, hvars verkan
var den, at urinen drefs til myckenhet, och fvull-

n^iderne förlorade fig , fäfom allmänt med andra

lixivia alcalina fke plägar j de falle delarne llyrk-

tes federmcra med tjenliga medei,och en mycken-
het ljuke blefvo härigenom til hiilfan åtcrllåldc.

Detta (kedde utiFebruarii och Martii månader^
förrän Våren ännu med alfvare infunnit fig.

Märkvärdigt år, at detta Lixivium hade an-

nan fm ak och nä dan bättre vcrknn än Lixivium
Cincrum Juniperi, få at alla falia alcalina fixa, e-

huru
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huru dc icke göras mechodo Tacheniana, dock
icke aga juft lika fm ak, kraft och verkan,

D. 25 Martii 1762.

Utdrag af KongU Vetenfka^s Academiens
Dagboks

Ibland de flera, uti Academiens Handlingar for

det fiftledne året 176 r, införda nyttiga och
vål utarbetade Ron, har K. Academien i lyn-

nerhet funnit tvånne af den befkaffenhet, at Au-
å:orerne därmed gjordt fig förtjänte til den Be-
löning , fom efter framledne Hof . Intendenten

Grefve Fredric Sparres förordnande, -och af

de til detta åndabål af Honom Teftamenterade
medel, bårtils årligen plågat utdelas; neml. i:mo
Radmannens i Linköping, Herr Carl Fredric
Lunds Ron, Om Fl/ke^Plantermg uti Infjöar^^och

2:do Profeflbrens vid Kongl. Academien i Abo,
Herr Pehr Kalms Ron, Om fifta kalla Vinters

verkan pd ätfhilligajlags Träd och växter y uti och näfi

omkring Abo, Jamt om de Reglory fom i vara kalla

Länder böra i akt tagas vid Plantagers och Trägårdars

anldggande, KongL Academien har dårfore tildelt

defle Audorer hvar fin GuU-Jetton af 10 Du-
caters vigt.

Men Kongl. Academien har nu funnit forgodt,

at härefter använda de tvånne Sparrifka GuU-Jet-
toner, til Praemier for de båda Svaren pa tvån-

ne frågor, fom Academien årligen vil framftålla*

Däremot forbinder fig Academien, at ifrån detta

årets början, gifva ea Silfver-Jettojpi ät hvar och
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en,rom tilAcademien inlämnar något lågodt Ron,
i hvad åmne det hålft vara må, at det förtjänar in-

foras uti Defs Handlingar»

På den förra Frågan, fem fiftledet år framftåi-

des, angående hdfla [ättet at upodla Mofslupna ängar

y

har K» Academien haft det nöjet at emottaga 18

Svar, ibland hvilka det 5 hvarunder itod fkrifvic

Idog och profvats vara det bafta, hvaffore

ock Auftoren dåraf, Herr Mag. Jacob Stenius,
fatt den urlofvade belöningen. Men 5 andra fvar

på famma fråga, hafva ock funnits innehålla få nyt-

tiga anmärkningar vid Äng-fkotfelen, at de för-

tjänt utgifvas af trycket tillika med det förra. Vid
fedlarnas 6pnande, hafva följande funnits vara För-

fattare til defla Svar : nämligen Kyrkoherden i Näs-
by vid Linköping, Herr Hans Hederstromj
Comminiftern i Gamla Carleby, Herr Mag. An-
ders CHYDENiusj Öfverdc - Lieurenanten och
Ridd, af K. Svårds Orden, Herr C. F. Norden-
scHoLD j Comminiftern i Rifinge vid Norrköping,
HerrpETRUs Nygren; och Lands-Camereraren
i Halmftad, Herr David Thom^us. Dcfle hafva,

fåfom til et litet vedermåle afK. Academiens väl-

behag ofver Deras vackra arbeten, århållit hvarfin

Silfver-Jetton,

På den andra Frågan, Om orfakerne, hvarfåre Gikt

blifvit en mera allmän fjukdom här i Landety äntilforeney

jamt om de bäfia Botemedel emot[amma fjukdom y åro 6

Svar inkomne, ibland hvilka det piofvats vara bålt

förtjänt til belöningen, fom Hift. Nat.och Pharm.
Profc fl'. Herr Doft. Peter Jonas Bergius ingif-

vit. Et annat har ock funnits få val fkrifvit ofver

fammaåmnc, at K. Academien velat hedra Defs

I
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Uphofeman, Kongl, Hof-Medicus Herr Doftor
JoH. LoR. Odelius med en Silfver-Jetton.

For innevarande är har K.ÄCademien upgifvit

tvånnenyaFragor, Den ena angär Ekars barkning

ochfållninp : Ty ehuru det ej år Acadcmien obe-

kant, at mänge i Naturkunnigheten mycket forfar-

ne Mån, få in-fom utomlands, håll it fore^ det Ekar
och andra tråd, kunna, medan de ånnu ftä pä roten,

i Safvetiden barkas, och fedan, efter et eller annat

års forlopp, om Höften eller Vinteren fållas, hvar-

igenom icke allenaft den bafta och mafta Bark (kal

århållas til Garfveriernas behof, utan ock ijelfva

trådet blifva faftare och varaktigare tilByggnings-

åmnen; fä förefalla dock härvid några omftåndig-

hercr, fom behotva närmare utrönas^ K. Acadt-
mien har dårfore framftåldt följande Fråga : Om £-

kar och andra Låf-trdd kunna f utan farafor rota eller

mafky barkasforr dn defällas $ famt huru länge de tilfin

fordel) eller åtminftöne utanJkada^ kunnafiå päroten,fe^

dan de äro barkade? Men i fall forenåmdc barkning

på ftåendc träd profvas fkadelig eller underkaftad

mifsbruk, få frågas vfdare^jE^/f hvadfätt Garfverier-

ne kunnafä bäftagagn afBarken) utan at jjelfva trädet

därvid lider ?

Den andra Frågan år: Kuru Mafkarj fom gorä

fkada pä frukt-trädy medeifi blommornas och lofvens af-

frätande, bäft kunna forekomriias och fordrifvas ?

Vid Svaren böra famma omftåndigheter iakt-

tagas, fom i forledet års Handlingar, pag gf äro

forelkrefne, och uti allmänna Tidningarne fordet-

ta år, dår Frågorna forft blifvit afkunnade, finnas

utftakade.

FÖR-
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KoNinr. Vetenskaps-
ACADEMIENS

HANDLINGAR*
För MInader^A

Aprilis j Majus
j JUNIUS,

År 1762.
PRi^SES

Hert SAMUEL SCHULTZE,
CamerÉrare uti KongU Bergs-Collegio.

Honungs-Daggens Hiftoruh

llmånheteri håller for én afgjord fak, at

Honungsdagg faller, och ät han kaii fes

oeh igenkännas på fmak och lukt; famt
ät han Qcadar Såded , Tråden , Humlan och År-
terna* Dårfore har ock KongL Yetenlkaps x\-

Q cade*



8S 1761. Apf. Maj* Jun.

cadcmicn funnit nödigt, at uti fina Handlingaif

får År 1741. 80. til allmänt befvarande fram-

ftälla frågor ofver defs natur och verkan, m* m.

Svar åro ock tvanne gånger inkomnc i men
fom de icke åro rätteligen bygde på forfarenhct^

cj eller gifva råd däremot , fom tyckas aga

grund 5 il har jag velat upglfva, hvad jag tyc-

ker mig bora tro om Honungs- daggen , fedan

jag {kårfkådadt de Ron , fom tid och tilfålle tiilå-

til mig at hårofver göra, och jåmfordt med mi-

na, dem jag funnit hos andra» Åfvenledes har

jag velat tilklnna giiva, hvad jag funnit vid det-

ta åmnet ånnu vara outront.

Til bevis, at de gamle vifstc tala om Ho-
nungs-dagg, lå val fom vi, vii jag utur Pliniö
citera He5Iodus, fom tros varajåmntida med
HoMERUS , om ej åldre. Han låger : det alle i

hans tid hade fig bekant, at "Honungs-daggen , ,

*'då han faller ned från Himmelen, iåttcr fig be*
'

''fynnerligen på det Ekflagct, fom kallas Robur/*
|

pLlNlus Lib. XI. c. 1 1. låger for egen rakning,
j

"at den faller i Rotmånaden, och faftnar då på 1

"trådens blad, lårdeles pä Ekens > jåmvål på ha- I

'Ven och kläderna på dem, fom viftas ute i dag-
j

^ningen , och röjer fig dar med fin klibbighet/' '

Ga lenus lib. 3. de Alimentor. facult^ utlåter fig,

at "Honungen, fom Bien famU på trådens blad,

'*år cj annat, ån ct flags dagg, hvilken ibland
"träffas i få flor ymnighet , at ock Bondcrne blif-

"vit honom varfe, och uti fina lekar lungit vi-

*Tor til Jupiters åra, fom låter Honung ned-
'Vågna.,,

Theo-
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THEoPHkÄstUs,/^'^. deUelle, Villat" Bien til-'*

rerka fin Honung af denna daggen. 5^ Detfam-
ma tror åfvenvål PlinIus 1. c. därfore onfkar haiij

"at den matte J orrima iå ren ned til jorden^ fom**

'*han faller frår Himmeien. Ti^h vidrige lukt
har, utantvifvei, gifvit bonotn anledning til at

tanka, at hän blifvit ficåmd > under fit nedfal*

lande, af jordens orena artgor.

; Hvad man i vata tider gemenligen tror öni

Honungs^daggen, defs natur och hårkomflj kaö
inhämtas:

I:mö Af det fvär, fom blifvit infordt uti K.
Vet» Acad. Handl. I74f. p. 2375 hvarafjag föl-

jande utdrag gjort:

Honungs -daggen har en fot och ftark fmafc

iTjen en vidrig och oangenåm lukt: faller med^'
SO och O : har ock fallit i ftor myckenhet med'*

V* I ångarna foll han en gang pä Ekar, men ej"

på andra lof-tråd : famma gäng , hemma , alle-**

naftpä Humlan J en annan gång allena pä Hum*-"'

lan och Lönnar: har blifvit fedd på Rågen, dar"

han tjocknat och klibbat (ig helt tått til fjclfva"

korn^råndernaj hvaraf fådcs-kornen förtärdes j'^

men inga ma^tar blefvo dåraf: pä Hvötct har han'**

ock fororfakat kol-ax : Ar 1744 den Z4 Junii foll'*

han lä ymnogt, at pä de tråd han fallit, Vaxte"
rhafk pä lofven den följande andra dagen > men'*

Humlan var den gången fri, Frukc-^ tråden dar-"

emot fingo omgållat : i ty kärtarne follö anfcn-''

ligeti af : famma dag var något fallit på Alk och'*

Lonn med O : Den 9 Julii med SO. pä Äpplc-'*>

och Pårontråd ^ lamt något på Humlan : den i^*'

O 1 Julii
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"Julii hade Honungs -daggen fortårt det gröna tf

''några lof. Ingen våxt tol den famma mindre ån

^'Humlan: höga träd och växter åro undcrkaftadc

"Honungs-dagg, men icke fmä, undantagandes

"'Säd: rägn tordrifver Honungs- daggen dårfo-

"re kan han ej falla, lä långe rägn- vader päftår; iå*

"ledes fyntcs ingen år 174^: han {kal hafva fallit på
''en Tallrik 5 fom blitvit utfått på taket: riden

''at falla, är ifrån medio Junii til Julii månads flut,

''gamla ftylen^,,

2:do Herr Swedenstiernas vackra och
nyttiga Skritt : Ri/:ets uphjelpande genant Landt'

bruket p. 44^ dårell följande anmärkningar fin-

nas: " Honungs- daggen kommer mäll med S. vå«

"der: än varder (kogen allena angrcpen, ån Sä-
"den: det fenare (ker gemenligcn då Rågen går
"i ax , matas och mognar. Skogen lider ej altid

''lika: det ena året anlättcs Gran och Tall: det

"andra Al -och Bjork-lofvet j men fällan hores^at

"'Afpc - lolvet dåraf fatt någon lårdeles kännings

'^Intct trädflfig plägas hårdare däraf , än Gran,
''Tall och Björk ; dårfore lärer i defia finnas et

'^befynnerligt magnetifkt väfende, fom juft på en
'Vifs tid drager til fig denna daggen. I Tall och
*'Gran torde kådan hvfa detta magnetilka, och
*'for Alen, defs faltrika jordmon : det fenare vil

"bevifas af cn myckenhet Honungs- dagg, fom
''kom på Humlan, fedanen rik Al-och kärr-jord

"blifvit ford pä kuporna. „

Man bor lä mycket mindre förundra fig där*

ofver, at lå mange kunnat tro , det Honungs-
daggen kommer ned från luften, fom man vet, ac

folk åfven kunnat tro, at FjälUmofs, Itenarjblod,

fpan-
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J^anmal, m. m. ncdrågnat. Men om detta år

åfvQniå cnvift i allmSnheten inrotadt , fom moje-
ligheten afHafre-och lofte-forvandlingen til Rag,
lårcr tiden utvifa.

Sedan flere kommit otverens med Joh. Bau-
HiN(^Tom» I*3.p» i5>2.) dåruti,at " Honungs-dag.-
''gen borde falla ofveralt lika, neml, på6rter,ftenar

''och pä Ijelfva jorden , åfven fom rågn och fno j

'*lä framt han kommer ned från Himmelen eller

"luften > „ och man dock årfor, at han allenaft:

fans påviffii tråd, dä andre bredcvid ftäende, ha-

de icke det ringade pä finabladj och man dårfSrc

dirog denna urgamla meningen i tvifvelsmälj iä

bor vifas^ hvarifrän han verkeligen kommer.

Reaumur trodde i f6rftonc, at Honungs-
daggen utrann af deholen, fom Aphides eller blad-

loflcn Hicka pä lofven, eller pä de fpåda qviftar-

na; åfven fom Bellonius ront, at Marna Ca/a-*

brina utrinner af Afk och Ornus i Italien, frän

det ftållct på qviften, fom af et flags Cicadablif-

vit ftuckit« Men huru kunde den (karpfyntc

Reaumur lå'nge bedraga fig ? Han fant fnart, at

Honungs-dngg icke annat var, än Blad-loflens

cxcrcmcntcr. Han har ock ront , at de blad -lois

fom fittapä Flådren, fpruta defTa fina cxeremen-
t€r läng våg bart» Tom. IH. 2. p.44. Men jag

har aaledning at tro, at detta fprutandet är en
cgenlkap, lom med alla flag är famtåld; ty lä

mänga, fom jag gifvit akt pä, hafva alla fprutat

denna faften ifrän fig : particlarne däraf fara dä

hårs och tvärs låfom klara Solgrann, och befkrif-

va krok-linier i fin fart» Sådant blifver man ty-

deligcn varfc vid ct lågt tråd, då Solen tinar in

G 5 6f-

i
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ofver trägårds - planket, eller ofver taket , -äcfc

fldner pä famma trädets ofra del, men ej ånnupä
defs (lam, eller på jorden > ty då kan man noga
fe de blänkande granden flyga; och det ju tätare^

ju flere Blad-lofTen åro pä trådeis blad. Detfam-
ma deras fprutandc kan man ock märka, om man
ftår af en qvift, fom hyfer många Blad-lofsj

och ftåller honom på et bord, fom år måladtmcd
inork tårg, faftfatt på en i bordet ncdflagcn fy-

nål , eller uti et inbåradt hol 5 ty då blifva dc
kringftånkande granden lått fynliga på .bordet ,

låfom Tmå glånfande flackar, hvilka blanka åfven-

Valj feddn de blifvit torkade^ Når Solen ftiner

^fveralt,blifver man ingalunda varfe defle kring^

ftånkande granden: ej eller år det m6jeligt,at med
blotta ögonen fe, antingen denna fafcen utgår af

de tvånne hornen , fom ftä ofver Blad -loffens bak*

del, eller af fjelfva anus. Med det vanliga Mi-?

crofcopet låter det fig ej heller goraj ty då (kul-

le man komma kraken få når, at ångan afanGg^
tet, ochjåmvål ande-d rågten, fkulle (kråma de tn

från at bruka fin frihet, Dårfore fann jag på, at bru-

ka kikaren i ftållet for Microfcop y ty då kunde
jag pä längre häll betrakta deras hushållning.

Nämligen, jag drog ut det (tycket, fom inne-

håller de i glafen ; detta lade jag i tvånne klyN
tor, fom voro hit (luckna i jorden, och (tyrdq

fyn-linien dit, hvaråft jag ville obfervera. Det-
ta gjordes vid et (jukt Apic-trad^ fom litet ifråa

inarkcn utdagit några qviftar; fåat jag filtandes

kunde gifva akt pä alt det fom föreföll. Roncc
fordrar iå mycket mertaUmod, fom dcfie kra-

ken åro ganlkp trogc och långlame, och dårforc

Sfven bcqvåmlighct for den , foia vil obfervera>.

Men
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Men litet kinkogt torde det blifva for en ovan

,

atjåmka detta Microfcopet, efter det vifar up
och ned. Härigenom betraktade jag ock den
ljus-grå Chermes, fom uppehåller lig på Äple-

trådens och Vinbårs - bufkarnas ftammar forft i

Junio: dar ftammen råkat miftaendel af barken,

fxtter han och fuger den fri (ka callofa : Af defs

bak-del utgår en iiten klar droppa, den Myran
vantar pä och bårttager, likfom i en bit, med fi-

na tänder. Roligt år, at fe , huru Myran, med
fina kann-fnartar, klappar ryggen på Chermes ^

når ingen faft år tilreds. Jag markte, at den duf-

ne Chermes då, iikfom upvåkt af fomnen, tog

något fram til den torftiga Myrans bchof.

Leuwenhoek och Hartsoeker rrGdde,at

Myrornc voro Blad-loflens ovänner. Goedart
åter fant, at de voro vånner; men ock, at kår--

leken var egennyttig. Herr Archiat, och Riddl
LiNN^.us kallar Aphides Myrornas mjolkekor ^

efter Myrorne, fom ållka lott, ga efter Honungs-
daggen, den Blad-loffen fpruta ilrån fig. Träd,
hvarpä många Blad-lofs åro inqvarterade , belo-

kas icke allenaft af Myrorna, utan ock afen oräk-

nelig hop Flugor at ailaflag; och defsutan af Dag-
och Natt-Fjårilar , Ichneumoncr, Cantharider m.
fl. ty den på bladens ofra fida kringftrodde faf-

ten, år efter deras fmak. Det år därfore under-

ligt, at den flore fvårmen af flugor ej blifvit, åf-

venfom Myrorne,be{kyIdefor at gora tråden fkada.

Deolkyldiga Myrornas ode har varit vål lande, at de

allena fä fkulden for alt det onda, fom Blad-lolTen

tilfoga tråden. Dårforefer man de enfaldiga,med
tjäras fmorjande omkring ftammen, hindra Myror-
na frän at fpatfera up.

G 4 Den
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Den fom år upmårkfam, finner lått , at My^
rorne ej gä up i något tråd, med mindre Biad-

lofs dårpä finnas. Dårfore måfte han ock hafva

lått fore, at fluta, at de g3 dit irp for Blad^lofien

(kul, och ej til at gnaga qviftarna eller lofven.

Men dc gora dem intet ondt, de fnålas allenaft

efter deras fota excrementer , och utan tvifvel

flicka de bart, det fom hänger qvar efter den
forråttade fprui ningen» Sådan tjenft at Myrorna
tyckas Blad-lofTen åftunda, når de uprefa fin bak-
del: en begynner, at fåtta fig i en fädan ftåll-

ning, ftrax dårpå dcfs nåfte grannar, och åndtc-

ligen alle de, fom under famma blad fitta. Så-

dant alt har man lått for atfepå fmårre frukt- tråd

j

och på de fiorre, må man vara f6rfåkrad,atBlad-

lofs infunnit fig i myckenhet, når man fer, atlot-»

ven krokna och rullas: fer man tillika, at Myror
iopa up och ned for ftammenj få år detta dcito

fåfcrare.

Om aldrig få många Blad-lofs finnas på fma
tråd, få får man dock ej fe Honungs-dagg dårpå j

men val en oåndelig hop ganfka fmåoch glanfan-

de flfxkar, fom efterhand bSrtfugas af foct-ål-

Ikande Infefter De höge tråden, låfom Ekar,
vifa riktiga droppar dåraf j dock på de nederfi-a

grenarna.

Det låges, at "Rågn bårtdrifver Honungs-dag-

*'gen, och at man, for långvarigt råpn (kul, ej

''kunnat gora någon obfervation dårpå.,, Detta

bor fa forftås, at rågn fkoljer Honungs - daggen

fä aldeles bart af lofven, at intet tecken därefter

låmnasj åfvcn fom den ringa myckenhet af vatten»

fom af dagg eller dimba famla§ på lofven, år juft
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<3et rilråckeliga måttet, fom fordras, om den
fkal blifva fynlig; hvilkec fker då daggen dryper
frän blad pä blad, och imedlertid blifver alt mer
och mer ftark af Blad-lofTens klibbiga våtlfcajfom

på alla bladcti år kringftrodd , til defs droppan
åndteligen hinner til de nederfta grenarnas blad.

Ju längre up i trädet, ju mindre Honungs-dagg
blifver dar at tråffa, och i toppen aldeles ingeo^

Refcr man i dagningen igenom en lång Allée af

ftoratråd, fom åro ofverfatte med Blad-lofs, fl

kan man blifva ofverdragen på hår och kläder af

Honungs-dagg. Och dä kan Plinii fårut anför-

de utfiga blifva fann, annars icke Altfå ka^
man aldrig finna pä fmå växter någon Honungs

-

dagg, med mindre de våxa få når inunder et ftorc

tråd , at han pä dem kan neddrypa*

Huru kunna dä få månge inflåmma dåruti , at

Honungs-dagg faller på fåden? Jag vil fvara med
Gerstens ord p. 217. "Den olårde hopej-i for-

tager fig altid, och blandar et med annat, dä den''

utlåter fig om Honungs-daggen j ty därmed for-**

ftår han alla de fel och åkommor, fom på"

växterna märkas, fororfakade,, antingen af In-'"

fe<Scr, eller af annan orfak.,, Om han ock fol-

ie på axen, huru fkulle han kunna fortära fådes-"^

G f kor-

' (*) Det rågnct, fom efter Probften Acrelii utfago i

Bclkr* om Sveitjka F(>rfamlm^arna i Nya Sverige

327. 528. 329, neddryperaf vilTa tråd om klara dagen,

då icke annorftådes dar ikring rågnar y kan ej hafva

annat urfprung,åa af Blad-lofs , eller dylika Infe6i;er^

. Ty dar talas ej omnägot tecken til diiuba öfver trå^

dets fkata, af hviikcn famma vattnet annars kunnat
härröra, fåfom berättas om et tråd pä en af Ganarie-»

.s, Oarna,
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kornen , når han icke det ringade fkadar lof-

vcn
, hvarpå han fitteri ftora droppar, och ibland

ofver 2 eller 3 veckorna? Bonnet Tager fig fun-

nit, at ''Honungs-daggen åretfar, fom vifar fig^''

aldraforft på flaminaj men han vifste ej, hvari-'*

fran det fåret kom. V^. Acad. Handl. lyfd. p.

114» Men hvarifrån , utan af gnagande Infecter?

Hvit-ax på Råg, Vet. Ac. Handl. i7f2 5 och
Slokorn^ Vet» Ac. Handl. i/fo.p 184. torde af de
rnäfta blifva anleddc for verkan af Honungs-dag-
gen 5 där likväl PhaUna noBua fecalis gor det foi>

ra, och i^//72-Ä /Wi? det fenare ; dock lå lonligen,

ac allmånheren ej blifver fådant varfe
;
ty ingen

år i ftånd, at det famma rona, utan med tilvaa-

daogon^ och utan mycken flit. Den fom låfer

de nyfs andragna flållen, finner tilråckcliga prof

dåraf. Dårfore åro de ock ganfka fa, fom kun-
na gora riktiga von ty allmänheten forhaftar fig

gemenligen, och drager af fina otuUkomliga ron

iolgder, fom ej pafTa fig.

Aldeles oriktigt Ir det Ron, " ät Honungs-
'Maggcn fortärt det gröna af några lof. „ Vet. Ac.

Handl. 1745-. p. 2?Si ty Jctta förrättades påKor-
febårs-Påron-Oxeloch alla flags Mefpil-tråd af den

Himmiga fvart-grona blanka och (linkande ma-
Iken, hvaraf en fvart Tcnthredo blef , den Reau-
MUR tabr om , Tom. V. part. ^. p. 80, och afritar

T.ib. XII. fig. 1. 5,4.6. och i nyalle uplagan at

Syft Nat. p. sf7 kallas Tcnthredo Cerafi. Frara-

mj^nde tråd af Mefpil Haget, fom ej ånnu hunnit

fälångt , at de med blomma och frukt kunnat ut-

nämna fitt flägte, blefvo at: dclTa Infcder rogd i.

Aren I7f7 och 176 1. ät denne Larven alt det
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gtona af Korfeblrs-och Påron-trås bladen, fl at

den undra epidermia cndaft blef qvarj hvarat alla

bladen bletvo bruna. Tråden ledo anfenligcn

då.raf5 och til Uorfta delen gingo de aldeies ut.

Björkar blifva i torra Somrar helt fballota, da
tarva Tenthredinis Betula fråcic up alla bladen.

Detta var det, fom Honungs^daggen fick Ikuld

fore. Således finnes ej fpår af det magnetiltavå-

fendet , fom håruti hatt del^

Den torra Sommaren 17^1, fågs mycken
Honungs^ dagg i ty torka och varma befrämja

Blad-loSens förökning j men Honungs -daggen
blifver i långvarig torka ymnig, efter han ej af-

fkoljes af rågnfkurar. Jag vet, fnart fagt, ingen

våxt, fom ju hade fina egna Blad-lofs detta året.

DenkrufigaRentanen blef til ftjelk och bladrui-

netad af fina , fom voro röda, och fondeikrofiTa^

de, gåtvo en hog-rod faft. Myrorne befokteock
dem, til bevis, atBlad4oflen hade formogenhet,

sit förvandla Renfanens itora bitterhet til fotma.

Det fåges, at det magnetifka våfendet, fonir

drager Honungs-daggen fa ymi^igt til Gran och
•fall, ''flcal beftå i kådan > åtven fom det, fom'*

Jlaffar Honungs-daggen på Alen, (kal beftå uti"

defs faltrika jordmon.,, Det fenare vil bevifas af

den myckenhet Honungs-dagg, fom fallit på"

Humlan, fedan en rik Alkårs- jord blifvit ford'*

på kuporna 5 då däremot ingen Honungs -dagg"
marktes pä de kupors Humla, fom icke tätt få-*'

dan jord ofver fin goda lera,,,

i Når Humlan år fjuk, blifvcr han ifynnerhet

tnfatt af Blad-lcfs, hvarafhan blifver ånnu fjuka-

re;
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re: Humle-mafken , fom upfråter rötterna, gor
Humlan fjuk: Natt-fjårillen, denne mafkens mo-
der, fåttcr håldre fina ågg i denlofa Alkårs-jorden,

ån i leran 5 ty det fkuUe blifva fvart, om icke o-

mojeligt for defla maflcar, då de åro fpåda, at

iirbeta fig igenom denfamma. Således forfvann Al-

kårs-jordens magnetifka våfende.

Tall och Gran låra ej något ar vara utan kåda ;

men efter våta Somrar, göra fiorre Saf-ringar, fa

mäfte de jåmvål gon-i mer kåda: icke defto min-
dre fer man da tå eller inga Blad-lofs dårpå, ock
dårfore ej eller Honungs-dagg 5 ty defTa kräkens

forraering gynnas allenallaf torra och varmaSom-
rar» Dock fom Honungs-daggen ivårligen kan
fes på barren, utan af val inotvade ögon; lå II-

rer under detta namnet allenatl menas den (kådan,

fom på barren blifvit mårkc , hvilken daruti be-

flar, at de upfråtas af Larva Tcnthrcdinis Pini ,

eller ock at fkotten fordårfvas af Larverna til

Phalxna Tinea dodecella 6c turionella^ hvarpa
man hade bedrofveligt vedermåle pä Rolala Öen
i Kimito fkåren, hvarcft, låfom Herr ProfefTor

Gadd obferverat , en Ikon Tall-lkog år 17^3 blef

dåraf aldeles forgången. Altlå år cj eller be-

vändt med kådans magnetilka kraft; hvilken cj

eller har ringafle del i den åverkan på Gran-fko-

gen, fom i Vet. Ac. Handl. for 3r lyfi. p.

omtalas > ty det år bevilt, at det ej är Honungs-
dagg, utan et foraktcligt kråk, men af en be-

tydande magt, nämligen en Dermeftcs , fom 0-

delägger famma flags flvog.

En af dem, fom gjort fig bcfvar med at be-

{krifva Honungs -daggen, vil, at forlok ånnu (kal

an-
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anäåiias på ct iådes gårde racd et utfpåndt linne^

hvarpå Honung uti ct litet kåfil blifvit fatt^tilat,

låfom cn magnet, draga hGnom til Linnet , och
lälcdes ogonlkenligcn intyga, at denne daggen
åfvcnvål faller på tiden. Men jag år dock vifs

dårpä, at Honungens magnctifka råfende yttrar

ej ilorrc verkan , ån kådans. Och den fom gif-

verforllag til ct fådant förfoks görande, bevifarj

at han fjelf tvekar om denna daggen faller på iå-

den, fall boken fä fager, och folket få menar^

Och hvad vil den Talriken, fom fattes på ta-*

ket af Herr E. A. A. (fe Vet. Ac.Handl. i74f.|>-

299) annat bctekna, åh et fådant tvifvelsmaL

Det fågcs vil, at Honungs daggen tillika med af^

ton^aggcn faUit på Talriken ^ men om få fkedt,

IkuUc han på et dygn, åfven fom vatten, kunnat

få uttorkas, at intet blifvit qvar? defs materia år

ju ^f famtna feghet, fom Ijelfva råtta Honungens^
dårfore uttorkas den ej få fnärt> och når åndteli-

gen det Iker, blifvcr en fkorpa qvar, fåfom af

Imåit och återigen torkad Manna, fom ci går af,

utan genom tvättande. Och dårfore kan det ej
j

eller annat vara, ån ct lika ilort mifs-tag, at

den iormentc Honungs-daggen på Talriken redan

om eftermiddagen begyntc få en vidrig lukt; ty

om någon lukt marktes , Värden formodeligen in-

gen annan, ån Talrikens 5 ty Tenn har fin egen
lukt.

Som nu Honung^^daggen aldrig kan finnas, u-

tan dar, hvareft en ftor hop Blad-lofs åro nårvä^

rande, få har man tilfålle , at gora et god t förfok,

tjånsindc til ån ytterligare ofvertygelfe dårom , at

Honungs-daggea ej är meteorilk: nämligen, märt

kan

/
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kan krama fonder dem, och fcdan fmaka ock
lukta pa deras fafc^ ty då (kal man fåkcrt finna

^

at den ar aldeles lika med den (åkallade Honungs-
daggen. Den fom har mage til, at gora famma
fo'f6k med deras Gncctcr, (kal få igen famma
bäile lukt och fmak.

Dårfore år det roligt atlåfa, "det Honungs-'*

daggen, om han ej fordrifvcs från bladen af rägn,"

eller hindras at blåft och mulna dagar, gores af*

Sol -fträlarna tjock och fruktbar til mafkars fo-''

dande; 5^ ty det vil ej mycket til, innan man ty-

dciigcn kan årfara> at faken förhåller fig tvärtom,

nämligen , at mafkarne ijelfve (det år Blad-lolTen)
fororlaka Honungs-daggen ty deras tilvaxr kan

ro an fe och rona ifråi^ uggen til defs de biifva få

flora, at de kunnt fprata Honungs d:igg , och
få många, at iamma dagg kan blifva mycken och
af hvnr man måvkasj altlå kunna de ics <; eller

6 veckor forrån Honungs- daggen. Men åmnct
hårtil taga de ej af luttcn, utan de fticka fin

{pcxW och fcnala trut in i lofvcn eller uti de fpå-

daiicåtten, och pumpa uc fafcen> hvaraf våxtcn

fkuilc nåras. Träden forfvagas dåraf: många Äplc-

kartar h la af, och åndteligcn ga mänga tråd uc#

Humlan blifver ofruktfam , och Ärt^rifet fortor*

kas forrån det fått matade (kidor. Altlå år det

låkert, at Blad-lofs åro en Ikadelig ohyra.

Gerstent fager, at Bicn girigt foka Ho-
nungs-daggen, men formodeligcn förledd af dc
gamlas Ikriftcr. Bicn fuga lin Honung af blom-
mor j det hatva alla ront, fom gitVit akt pä Bicns

hushållning; men bvarkcn har jag fjelf fett dem
fkota
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flcota om Honungs-dagg, eller har jng låfl hos

någon, fom jag kan tro öm tilräckelig upmårk-
famhet, at han lldant förnummit. Man ftulk,

tvärtom, låtiaft falla pä den tankan, at de gran-

lagade Bicn hafva af(ky for defs fråna lukt och o-

behagcliga fotmaj hålft man årfarit, at dc ej (ko-

ta om ren Socker-fyrup, fä långe de finna blom-

myr på marken^ hvaraf de kunna håmta åt fig

den mat, fom Gud dem befkårt* De Iro ock
dårtore forfedde med en lång trut, den de kunna
utftråcka til blommornas botten, och därmed
iitfuga den dåv befinteliga Honungs-faften. Ha-
de Skaparen forordnadt, at dc (kulle taga fin fodä

«f Honungs-dflgg, fä hade Haft ej gifvit dem et

få längt verktyg dårtiU ty et fä kärt fnyte, fom
flugornas, hade då varit tilråckeligt. PåSkånflié

flåtten finnas mängcftådcs Bi, och trifvas dar

ganlka vål-, dar är dock ingen (kog, ej eller plati^

teras dar Humla j huru fkola dä Bien fä Honungs^
dagg?

AlclåSr det obevift, ät Blad-loffen gora ofs

uti vår hushållning någon nytta» Efter det ej

eller fynes mojeligt, at af Honungs^daggen go»
ra någon fårdeles famling, fä at man kunde an-

vända dcnfamma til purgation , fäfom Manna til

La.tativ, fä gor den ingen nytta i Medicinen.
Fordenfkul blitver det delto nödvändigare, at med
all flit uptårtka och upfokabot, om någon fin-

nes, emot denna både onyttiga och (kadeliga ö*

hyran.

Några fa ölägenheter af dem, fom efter Ger-
STENS utfago, orätt tiliirifvas Honungs-daggen^
Sterftä, dårfore vil jag kärteligea därom ordaj

mcH
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men Jkole vi gifva råd dåremot , fä famle vi i

inorkrct» Akia made det vara tillätit, at i en
moric fak gifla (ig fram 5 ty man torde af enflump
rika pa råtta vågen, eller åtminlionegitVa andra
anledning til noggrant underfokande,

Thrips träffas altid in fioribus femiflofculofis^

dårfore år clet ock troligt, at den förorfakar den
branden , fom träffas i blommorna pä ångs-fcor-

aonera; dä hela kalken finnes upfyld af et iVart^

eller litet pä violett Hotande mjoL Samma In-

fe<5]: finnes pa Hvete-och Korn-axen, och torde

åfvenvåi vara vällande til branden dårpä. Dar
Infeclerne viftas, dar lägga de ock fina agg: få

gora Blad-loffen, fä gor ock Coccinella , och
Bladlos- frätande flugan» m. fl» Dårfore mäftc

Thrips och flugan Trit, fä ock Hvit-ax-Fjårilen

gora fä med, och aggen utanpå kornen fair-klift-

xa, eller ock i fådeskornen inpraclicera, medan
de ännu äro mjuke nog dlrtil. Icke defto min-
dre, kunde deffe aggens klenhet vara tilråckelig,

at fordolja dem for vara ögon. Jag (tyrkes i den
tankan,at fädcns ftopningblitvit funnen nyttig,men
likaft i det hänfeendet, at Salpeter-lut, Byk-lut,

Kalk- vatten med flere faker, fom man brukar at

blanda til ftopningeU) dränker eller med linlkarp-

het fordärtvar dcffa agg och yttrar fäledcs fin

nytta pä et fatt, fom man minft kunnat förmoda:

ncmligcn därmed, at han friar fäden följande är

frän dylik åkomma. Ty at ftopning kan foror-

faka frodig växt> därom tager jag mig den fri-

heten at tvifla,

At kalka Hvetct forr än det fSs, fäfom läresi

Vet, Ac, Handl, i74i,p.24(^. til at förvara dct-

fam-
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fartiilia for kol-ax^ berommes fåfom gödt befun-^

nit. Men icke begriper jag, huru den berömde
cfFe6tcn (kal kunna följa, om ej Infefters ägg, fom
följa med Hvetet, tordåriVas af kalkens ftarphet.

Hvarfore år gammal råg tilforlitehgarc ac fä^ an
den nya 5 utan dårtore, ac frän af Infecler forgin^

gos i Bingen , den Sommaren , fom fäden dar

legat?

I fall cJcn fkadan^ fom Rotmafkcn fororfakar

pä brodden , fkulle anies for enat dem, fom af

allraånheten tiifkrifvas Honungs - daggen ^ och
Ror-ma(kcn vore den, foai Herr Prof. Gadd
menar, nämligen den Met-nialk like men lille

och Hvite raaikea, fom fent om Mollen tråfFas i

den vata aker-jorden bland broddcns rötter, hvil*

ken jag funnit förvandla (ig til en liren Tipula
med dunlika bprnj få förekommes hans åverkan
til ftorita delen ^ fä fnart det kommer i modet,
hafva godflen under tak: ty då blifver man fri

for den mygge-dans^ fom delTc Tipulae million*

tials hålla om Söm mar^qvallarna uti fägården^ och
formodeligen , under den famma nedflåppa fina

ågg pa godflen,, fom fedan på åkren, fårdeies i

vätaHoitar, utkläckas. Skulle denne gora fka-

da på broddens rot, få tyckes han dock vara ö-

fkyldig dä Hoilen år torr, ty då iårer den fpåde

ma(ken fvåriigcn taga fig tram uti den hårda

jorden,

Dårfote måfte det Varit prof en helt ännail

och mycket llorre Rot- mafk, fom 1757 i Septem*
bri fågs. Han gaf lig tiikånna i få måtto, at det

fländ, fom han angripit, förändrade fårgen och
afrynade. Jag fattade i detta Råg-ilåndet^ och

H drog
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drog det helt latt up , etter det vid rotc» rar

mer ån til halfs af bitet. Har man tilhands en
flor knif > fä kan man därmed uplyfta roten, och
imeilan mullen upfoka mafken. Ty fkole vi ra-

ka pä bot mot den fkada, fomhangor, la ma-
Itc for (la {tegen hårtil våndas åt kunfkapen om
hans (lågt och hushållning. Annars faller tolk

pä fkräck, famt magnetifka och Sympathetilka

curer, ehuru fådant ak långeledan mill credi-

ten hos tankande månnilkor. Detta underlokan-

de hade jag , då tiltålle gafs, ej tid til 5 jag nåni'

ner dock detta, jämte de ofriga ånnu outredda
meningar, på det andre må tå anledning , at ge-
norm Ron nogare underråtta fig Ijelf och tlera där-

om i ty Sådcns åkommor åro af få ganfka be-

tydande vigt , at alle grannfynte borde upmun-
traj;, til at utforfka medel, hvarigenom Fådernei-

landet därifrån må kunna befrias.

JOHAN LECHE.
Med. Docl. och Prof. vid K. Acsd.iÅbo.-

BE
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BESKRIFNING

UM-^SVAMPEN,
Infåftd af

OTTO FREDRIC MiiLLER,
Hofmåftare hos Herr Grcfve voii SCHULiNi

Danmark.

IfrSn Dunflcä fpråket éfverfatt

Af

CARL CLERK.

Nåft Religionens fanningär^ arö de Phyfifktf^

de nöjlamafte och nyttigafte. Oforne*
keligen hafva aldrig fä (lora fränifteg ide

lenare blifvit gjorde^ fom i närvarande tid. Hu-
ru många fanningar åro icke nu ljufligen fram*
ftåldtc, fom Vare förfader hafva anfedt förmör-
ka gator? Huru många djur och växter ^ fottl

årligen framftäldt (ig til månniftans tjenft> och
tufende är torgåfves tilbudit (ig * men ej vunnit

aktnings åro nu bragte i redig ordnings odh til

det allmånnas tjenil u{>teknade? Med hvad åra

och med hvad låford bora de Män nåmnas^ fom
lårt (ina Medbroder at kanna fä många Skapa-
rens underverk ? Om Norden icke fäfter(inup*

mårkTamhct pä fin ftora^ Natur- lårare^ fom har
6pnat ofs ögonen at fe^ och gifvit ofs hug ac

betrakta dem j fä ftrafflis vi fåkert med mi(t-

ning af defTa fota och lärorika veten{käper* Nej i

fom de siiiågfnare Linder taga mot denna Låra-
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rens Lärjungar^ få gläder jag mig ock, at, i an-

ledning uf Hans grundelig.i underviinmg , kunna
fe mig om i Naturens flora rike, och om rnoje^s

ligt iir, ior\^årfva honom en ny recriil til hans tor^

träfFeliga Syflema 2<[atur£,

Jag har på några år fokt^ at i fynncrhct blif-

va noga bekant rned inbyggarena i Svamp-riket^
jag vifste, at de voro förnöjande, och ^arna

tnfvas i (liiihet for fig fjelfva, famt på iadana

rum, dår deras ålfkare allc^naft veta at loka dem^

Deras forlla anfeende har ej något, fom kan
ådraga fig Allmånhccens 6gon> men betraktas

de nogare, få finner en upmårkfam fullkomlig

aniedmng här, fä val fom vid andra växter, ac

tilftå fin okunnighet, och undrat på den iiora

Modrens mångfaldiga fått,at fraraaUlra finaatfkil-

liga barn. Ai: Svamp-arter allena, har jag, pa
€11 plats at 1000 il eg i qvadrat, funnit inemot
2C0. Det koftiir icke Skaparen mer, at up-*

fora et rakr Bok-rråd , hvars fkyhoga topp fkygger
och upfriikar jorden, än at fkapa våra Svampar,
fom i någrn tufende år okande tilkommit och tor-*

fvunnir i BSkars vinter-drågt. For ofs blifvcr

det långt fvårare, at fe f ttet til en Svamps fort-

plantt lfe, ån til Pairaträdets nödvändiga bcfro-

dajidc»

Bland andra platfcr, dir min vetr^irighet för-

de nug, kom jag i den Grefliga Schulinjla Ved-
c;urdL"n. Atikilhga bruna och fvaita kuiorpå Jen
fondcrl ågadw Bok-vcdcn adrogo fiig min upmark-*

frmhet. Jag ani åg dem ftraxr, fom et ilags Svam-
par, dock utan at veta, til hvilket Genus jag

Ikuil^
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ftulle fora dem : cn del voro fåfom Conifkc Bä*
garcj cn del med hattar uppå 5 en del ingtndera.

Til KongU Svenfl?:a Vctcnfkaps Academien
^il jag nu hafva den åran at aflemna deras bell^rif.

ning, efterfom defynasnnig vara et aldeles nytc
flag, och icke lära fig val foras til någon bland de
af den berömde Herr Archiat. LiNN^ysupgifna,
cj eller, få vida mig victeriigt år, af någon an-
nan tilforene anmärkte och befkrefnc Svampan,

Tiden, pä hvilken de florera, bar jag mårkt
vara frän Sept. til December, och oaktad den
ilåttafte väderlek at fläfk, rimfrofl och kold, hat
dock ej mera tid fordrats, ån 6 veckor, fran de-
ras framkom fl: til deras niognad.

Det cndaftc ftålle, dar jag funnit dem, år bland
äen gamla MolTun pä Bok- veden, Fig. i. Dar
våxade pä barken i flor myckenhet, dels iklutn-*

par vid hvarandra (Cefpitofi), dels enftaka. Jag
liar ej ailcnaft ijelf noga fokt, utan ock efterfrå-

gat af fädant arbetsfolk , fom dageligen uppehål-
lit fig i (kogarnc ac fålla Bok-ved, om de blif-

vit varfe , det defTe flags Svampar våxa pä lef^

vande Bokar > men forgåfves.

Svampens befkrifning år följande: forfl fes en

liten kugelaktig kropp (Tab, IIL fig»^. B»), ^^"3

pä nägra dagar våxer til en tums hogd, af Cylin-

drifk fkapnad (^fig* 2.) Defs ofra lida fprångesj

en liten cirkel-rund hok danas midc uti (fig»2.#, )

Penfamma utvidgar fig alt mer och mer, i detfi^

dorne gifva efter, och utgöra en bagare med en

brun rand, upfyi4 med en glänfande materia (fig,

H 5
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^.a.)'y utvidgelfen fullbordas, den glånfande of-

vcrljdan börjar fvartna ( fig. 4 a. randen for-

iVjnncr, och förvandlas i en bek^fvart horizontal

bau på en mot botten fpitfig for fig. 6 )• Kart
därefter böjer hatten fig lodrårt ned pä 5 eller 4
fidor, och utfprider fina fron (fig Svampen
bliiver ftraxc efctråt okånbar , och förvandlas i

Cl bruiTt fleni cHer darrande gelée,

Når man vil iipgifva kånnetekcn på en växt,

få åro de val de tilforiateligafte , iomtagasj når

den år fulllcorpnad i dcc år hos Svamparne, når

de blomftrns ochutfprida fina fronj och dä kom-
mer denne närmail Linnäi hattade (pileaci fun-

gi ). Men vi vilje Ikaxt fe, huru denne kan rått

få litet rima fig med någon af de 4 bcftrefne Qa-»

gen, fbm med något annat af de ofriga. Trennc
omftändigbeter fordra i fynnerhct vår upmårk-
famhet ; i:mo den inra materien ; 2:do hattens

öfra (ida^ ^;i\o hattens undra och fotens ofra fida»

Såfom det Inre våfendct egenteligen utgör he-

la Svampen, och orfakar alla dels ändringars fa

år defs bcfknfning forft nodi^: d^n beftår af en
brun, klar, glånfande och fall gelce ( fig.

fåfom fqcati den år upfyld med fmå klibbiga

kroppar afät&illigftorlek Cfig,^.#Ooch ftållningi

d^fs tilvåxt utgör Svampens förändringar ; ty et-

tcrfom denna materia tiltager, maltc dels tunna hin-

na gifva efter, och åndteligen fpricker den, dar

honrrånges ftarkaft, nämligen midtpåofra fidan*

Dl ftraxt kan tydeligen (konjas dcfs inre bruna

gelée, fom fnarligcn ofverdrages med en glatt,

Jvart och glånfande hinna (fig. s.a)-, materien o-

kcs Qch tränger på, den (vårta hiunan tager til,



jyéi, Apr. Maj. Juh. 109

öch den bruna drager fig tilbaka (fig. 5 & 4 J^,) til

dcfs hattens fvarta ofra fida blifvit danad.

Denne år merendels ganfka fvartglåniande^ un-

derftundom fvartbrun, fpricker af mycket rägn

CFig.j), förlorar fin glans, och far i kanten ät-

fkilliga rynkor; blifver torr, nedböjer fina fidor,

©ch utfprider fitt fvarta frö. Denne utfpridning

påftår i flera dagar a rad» Hvart enda korn är o-

troligen litet , och defs mvckennet ofvergar all

månflvlig tanka i Millioner blifva torfl fynlige pä
det hvita papperet, fom en fin fvarc vidlådan-

de {kugge (fi^, 8)> tages litet dåraf under et

Micfoicop, da fes de några loopdc gl^ger ftårre,

icke ^nnorledes, ån klara klimpar, forn ånnu hän-

ga ihdp af mänga delar. Ho kan vifa ofs hår cl

Individuum? Ja, ho kan tanka det? Det år moj^
ligare råkna de himmelfka kropparna , ån* defia.

Ack, hvad ©åndclig ftorlek ! Ack, hvÄdliteno-*

åndelighet!

Hattens undre fida och foten tackas af en
brunaktig rynkad hinna (fig. 4 Sc^-A). Så lån-

ge den omgifver den Cylindrilka Svampen , år

den brun, med fmä årr, f äforh garfvad t låder ffig.

2, L.fig. fedan den flial tjena hatten til un-

dertåcke, blifver den fvartbrun , och fmittar litet

ifrån fig. Någon tid trodde jag icke, at dcfia

hinnor voro annat, ån Svampens inre materia ,

fbm på yttra fidan tiHkorpnat af luften, emedan
den pä intet fått flod at fkiljas fran inre ma-
terien, utanat brytas i fmå fiiyckenj men vidno-
gare profvande, fants dock, fa val af den fvarta

kanten, hvilkenfrän hatten på en fullvåxt Svamp
ftråcker fig ned ofvcr foten , fom af dc cftergif-

H 4 vande
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vande rynkor , da den £kulle fr åras, at det vcrkc-^.

ligen våren tunn hinna , dock oåtfriljelig traii

det inre åmnet. Der necierria af foten ^ iiärmaft

barken, har ingen klarhet i men fynes in-och u-

tam:)] fafom fvartbleka trådar ( fig. 4. R,)

Några ann^arkningar fkola vifa, hvarutinnan

defTe flxilja fig hän aila mig bekanta Svampar.

j:ino 1 hånfecnde til de omtalta hinnors

omväxling uiider Svampens upväxt , finner

jag märk' srd;gr, at likafom den bruna hinnan

(rig. I. ikf.öc fig. 2 Z.)
t
jenar den tilkommandefvar-

ta : lig. 2
.
4. 5c 6 4. 5 eller det åmne, hvaraf dea

fvartadannss, formodeligen få iånge^til des natu-

rens vi.^riga ändamål blifvic ftjllbordadr, til be-

flryd^i s 1 det den förra helt och hållit omgitvcr
den ienare (fig»i-& 2 til defs den fvarta mate-
rien vil fram, dä den bruna gifver plats och vi^

kei til fidan ^ fa blifver den bruna, til vedergäll-

ning däremot, at den fvarta 6lvcrtåckt.(fig.(5.

2:do. Så fvärt det år, at fakert utllakaCryp-^

togamiftcrnes befrodelfes medel och fått) fä cni-

ge åro dock alle, Tom hafva det nöjet, at val kan-
na defla växter > om en fruktbar fåd, och defs

fåkra tilhåli. Jag har väl ej haft Michelii eiier

Gleditscus lycka, at fe Stamina snnorftådes

,

ån i deras tryckta Taflor , oaktade jag unJer-

(okt mer ån loo Svampars icke defs mindre, är

jag dock af forfarenhet torfåkrad om denna iades-

ftofts fruktbarhet. Vi vete, at Skaparen forord-

nadt ct vifst ftålle pä hvarje Svamp til defs bere-

dande : på de linttade år det akid nedan under pa

bladen, i roii-en eller piggarna
,
undantagen Phal»
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Jus. På de andra år det altid inuti, raiom pä EK
vela, Peziza, Lycoperdon> men har finne vi et

undantag. Sä litet hafver Skaparen bundit fig

vid et fåct äilena. Han vifar, at Dels Älltnagt

kan vinna lamma andamäl på atfkiiliga vis. Til
at utröna, om defTe ockia kunde giiva fåd ifrån

iig 5 flålde jag några af dem pä et hvitt pap-

per, Knapt voro 4 timar framiedne, forrån jag

jåmvål hår blef varfe verkan af Skaparens alU

manna Lag : hvar och en gifve jdd efter fin art.

Omkring Svampen fågs på papperet en bred

Jcrets af fvart fboft;» likfoni cn fkugge. Jag tånk^

te, at det, efter fedvanan, kommit ifrå-n hat-,

tens undra (ida; men jag blef fnart ofvertygad,

?it der ta flört kom från defs fvarta och glatta

ofverGda (ng,8. Ä. ) Det år den forfla, på hvii-^

ken jag har mårkt denna förändring. Val år ock
fåden i Phalii ofverdel; men utom det, at defs

fåd kommer ut af haltens fållar, hvaruti den be-!

varas, bårtflyter den ock i et flem , då denne
^tfp^ider fia fåd torr^

3:tio. Man fér med forundran Ska^^^arens bc-

fynnerliga omforg om den fpåda iådens beva^

rande, i de flåila Svampar, under det den dan-

nas til fuilkomlighet, och de många fårt, pä
hvilka Han bevarar dem från luft, rägn och in-

fcéter, ej allenail ofvantil, medeHl beOcydd af

cn tjocic hatt, fom fkal boja fig eficr iådens for-;

nodcnhct; utan ack inunder:, ibland med en tjock

ull-eller filkes-hinna, ibland med något, likt et

fno-mos På denne Svamp tyckes Skaparen förgår

tit fin vanliga ömhet, och indel t fådens rum pä

hattens ofra fida , fom år blottftåld for nila til--
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fållighetcr, famt måfte tok rågn, fno och luftcHs

flrånghet» Sant år det, at frohufen åro utanpå
Phalli f*) ; men hvarken framkommer den i få

fvår årstid, florerar ej eller iå långe, och <jelf-

va rågnet befordrar fådens nedflytande, låfnarc

den år mogen, då Svampen ock etter iå timartor-

faller. Men hår år det helt annorlunda j emedan
demne ej kan kringfprida fin fåd våt^ fä nodgas
den, for vädrets vidrighet, ofta qvarhälla den i

14. dagar. Har Skaparen hår förglömt Sig, el-

ler gjort något forgåfves? Mon icke ragnet år

de fpåda fron rått lä nödvändigt til deras fulla

mognad , fom Svampen til defs våxt? Brukar
icke Skaparen den hår af månnifkan forfokta

konft, at blota fåden , innan den fås? Denna
tankan beftyrkes af den fvarta ofverfidan, fom år

långe glånlande (fig*4. 6c6.J, famt åndteligcn

förlorar fin glans, och blitver matt (fig.7. 6c 8.),

emot det den vil kringfprida fin fåd. For ogat

fer den ej annorlunda ut, ån fvärtadt låder: et

ftarkt bcvåpnadt blitver knapt varfe några korn,

låfom det finafte krut: låter man fingret ga dår-

ofver, faftnar en fvart fmitta.

4:to Grunden och orfaken til Svampens män-
ga förändringar, beror oemotfåjeligen på fådens

mognad och utfpridclfe. Derta år Nat«rens Ho-

ra åndamål med alla defs tiHlållningar hos alt

det, fom har lif , i Djur-och Våxt-riket. Dar-

forc år en och famma Svamp-hatt forft lodrätt,

aflång, conifk , convcx, blitver fedan horizon-

tal

,

() I anledning af den i Kongl. Vet. Acad. HandliiiRar

f6r 1741 beflcr«fne Phallus, vil jag anmärka, at den fin-

nes ömnigt vid Fredrichshall i Seland, frän d. i Aug. til

étn I Nov.
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tal 5
holig fconcavj, och vänder frohufet likfom

up i vSdrct. Vår Svamp har ock håruti Gtt eget»

Da dels frollott hafvcr fitt rum ofvanpå haitcn,

få fer en hvar, at dåreft Naturen hår villt

gä den vanliga vågen , och vånda hatten i vådretj^

kundc^dcfs åndamäl icke vinnas, nämligen fådens

Icringfpridelfc j utan den blef qvarliggande i hat*

tens hoiighet; dårfore böjer denne Svampen lin

hatt, tvårt emot alla andra hattars fätts neder-

5t, antingen på z eller 4 fidor, når ej något hiti*^^

der emotftar af bark , knölar eller närllåcndé

Svampar.

f:to, Vil nian fråga, hvartil dc fma bruna

knottrornc pä undra fidan tjenaffig.2,.&4. ), och
hvad gagn de tunne hvitaktrgc delarne i Gdéct
gora [Bg. f. mäfte jag tiHlä min okunnighet,

utan at tvifla om deras nytta. I det ftållet vil

jag upgifva hvad jag funnit, angående bruket <3ch

nyttan af denna Svampen. När man tuggarden,

kännes den fåfom et Gelée under tånderna, fma-

kar ock nlftan fä, med liten fotaktighet. Jag
kånner arbetsfolk, fom åta den med fmuk, och

den bekommer dem val ; förmodar altfå , at den,

efter nogare underfokning, kan tjena til mlnni-

{kors foda, och det fl mycket mera , fora Natu-»

ren, hvilken intet frambringar utap til gagn, har

undantagit denna ifrån de flåfta otriga Svampars
allmånncliga ode, at bJitva Infefteri och mafKars

boning och toda. Den nytta, fom man ftrax kan
hafvadåraf, år, at bruka den fom et lim* Jag foll

på den tankan, at koka den fonder i litet vatten

pä glod , och at lima et fondcrbrutet brådc där-

med. Det låg ofvcr en natt , och om morgonen
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holt limningen fä faft, at brädet med vald bräck-

tes på et llålle , Tom förut varit helt, men ej pa

det iimadc. Sedan år åtlkilligt annat därmed Ii*

madt. J'ig fluter dåraf , ar om en förfaren tor-^

{okte,atg6ra dåitil andra tilfåttningar, (lulie den

ock då gora nytta.

Fortekning ofver Figurerna^ angående Lim-
Svampens förändringar^

TabJILFig. I Ätfkillige fma Svampar, fnd^ne,

fom de for fl: framkommit ibland MofTan
pa Bok-veden,

Fig. 2. Lim-Svampens cylindrifka Iksp^

rwd under fin upväxr.

a) en liren hola midt uti, dar hinnai?

begynner at fpricka.

1) den"bruna hinnan.

i) fmä knortrar pa hinnan.

Fig'5. Svampen i fin tilvTixr.

a) holan, fedin den blifvit fvart.

b) den at fidan dr^^gne bruna hinnan.

Fig.4, Svampen i defs vidare tihv.xt,

a) den fig danande fvarra hatten,

kanten pa den til fidan vikande
hinnan.

^) (ien fvartbruna hinnan,

i) fma knottrnr.

7^) fma trådar (rårFior),

Fig. f. Svampen i tu l"knrcn.

Svampens klara Ijusbruna fubll ins-.

o) fma hvita kroppar i denfamma.
Fig.
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Fig. 6* Den hattade Svampen^ dä haa år

ni 3gen.

^) den fvarta hattens ofra fida.

fij dcfs kottriga under (Ida,

ififj foren.

Fig«7.Fierc limmanyåxteSvamparjhvil-
fcis hattar åro fprucknc,

Fig 8. Svampen, ladan ibn) han ar, dä han
ofvanifrån uilp rider fitt fina fro*

O^» be[k(fjfenheten och nyttan af den råda

färg^ jom finnes i Hyfertcum eller

Jvhannis örten.

Af
PEHR ADRHN GADD,

Chen). Profefl. i Abo^

örlcdcn Sommar hade tilfålle^ at un^

dcrfoka, i anfeende ti! denne omftändighet,

trcnne fpecies af denna våxt. HyfericuTfi

floribus Trigynis
, Perforatum och quadrangularey

LiNNi^:i Syft.Nat/Föai. 1 i pag i 1 84 Defie våxa
bagge vilde i Finland. Hypericum floribus penta^

gynis , caule fruricofo, fohis lineari-lanccoia-

tisj denna har Herr Profeffbr KALM ofver^^

fordc til ofs ifrån America* Den foifta fpecie?f

gif-
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gifver måft tårg, den andra gifver något, den tre*

djc färgar aldcles intet rodt, icke eller defs blek^

tfoda antherjE^ hvarmed den likväl framförde bag-

ge andra fpecics år beprydd»

§. t.

At Hypericum officinalc , eller det forftafpc*

des, gifvit i Medicinfta prsparatis rodaTinÄu-
rcr och tingeradt brånvin rodt, det har långe

varit bekantj men hvilken del af växten det år

^

fom innehåller denna fårg, och hvad egenikaper

denna roda fårg åger, har ån icke blifvit utrcdt.

Våxtens blad , blomma och Itjelk, i och for lig

(jclfve ,
gifva ej iiågon rod fårg. Vid nogare på*

leende , finnas pä denna våxt fårlkilde fmå atri-

ctili eller faftfulle hylfor, hvilka innehålla denna
r6da i-årgen. Infunderas blommome eller bladen

af Hypericum i Spiritu Vini, roja fig ftraxt defla

Utriculi eller faftfullä fårghylfor, och kunna de

då tydeligen (ts* Ärvåxten torr. Tynas pä bla-

den, blomman och (Ijelken, likfom fmämorkiodä
prickar eller puncler.

Pä den andra fpecies af de upnåmde Mype*
ticis, finnas defle fårghylfor måft pä yttra fidan if

Petalis,Corolla, Calyx,och i kanternc på bladen :

tnen pä den torlla fpecies, fitta de mera in difco

foliotum, fom ock pä våxtens ftjclk. Ofverft

Uppå flamina eller antht rx af bagge defle fpecies,

åro de ftorile fårg-hylforne ; flicker man med ea
fin oäl hol pä dem, utflyter därefter en feg rod

vätlka. Porran Anthererne befrodadt Pidillerne,

Jro defle fårg-hylfor eller utriculi måft lafc- Fulle

pS lUmina; men fcdan torka de ihop. Ar de in-

nehålla
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ochålla en fårftild nårings-ftft for Pollen eller

l>efr6dningS'doftet , lårer man dock cj haraf fa

flutaj ty defTeutnculi colorifcri finnas ock, fora

anmårkt blifvit> pä andra delar af denna Örtj
ån på Anihererne*

j
At (kilja och bekomma denÄa roda faft-fårgi-

fran Hypericum> det har jag torlokt pa åtfkilligc

lått. Vid forloken har våxterK altid blifvit bru*
kad torr och ej gron. Med Oleis Expreffis , (å-

fom med oleo Olivarum ^ oleo Lini och oleo A*
mygdalarum ^ blef efter flcre dagars digellion

något af denna roda färg cxtraheradt. Med o-

leis DeRillatis (kedde folution fnarare^ i fynncr-*

het med oleo Anifi^ men med oleö-Tcrebinthi-

nac langfamare, Spiritus Vini foiverade fnaraft,

9ch extraherade det måfta af denna roda farg.

1 f

'

Vatten folverar denna fårg icke alletta j ef-

ter par dygn drog det fig döck med vatten til

«t blckrodt Extraél, Forfoktes den i vatten

lakade våxten ä nyo med Spiritu Vini ^ eller Sal-*

miak Spiritus^ upiolie dclTa nåftan lika mycket
råd fårg af våxten ^ fom den hade haft förut*

§. 6.

Med redificerad Vin-åttika^ kuiide ringa af
denna våxt extraheras. Vatten, hvaruti lura fal*

ter blifvit uplofte, rogde olika verkanj med fo-
liitio Nitri fkedde ingen folution, Alun gaf efter

et hälft dygn et fvagtljus-rodt extraél. Spfritus
vitrioli extraherade en hog-rod fårg, men lång-
famt, Spiritus falis communis aftadkom ft blek*

rodc
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rodt extiTiä:* Spiritus Nicri forftorde den röda
fårgen med fin (karpa fyraj men diiuerad gjorde
famma verkan, (om Spiritus vicrioli.

§• 7^

Salia Alcalma vifte olika verkan. Et Alcali*

fixum minerale , uplofte mera andra åmncn af

Hypericum,ån den roda faft-Fårgcnj fä gaf kalk-

vatten endafl ct grönt extracl, fom efter någon
tid biet biek-giilt, utan ringaftc fpar af rod färg,

Påtafka och Soda extraherade liraxt mörka pur-

pur-roda Tincturer af denna växtj men i delFa

iblutioner var den roda faft- fårgen fl upblandad
med andra åmnen, atden, ren for lig fjelf, ej kun_j

de vinnas.

I Äggegula blef denna faft-FIrg lått uploflr*

Salmiac-Tpiritus , extraherade den famma fä lltr^

fom bränvinj men gaf mork-rod Tincture, fom
efter et dygn blef hel mork-rod til tårgen: det-

famma ftedde ock med Lixivio Sodas. Den u:^

våg jag brukat, nt igenom Alcahita folutioncr

lårfkildt aftkilja denna fårg, har bedkt däruti, ac

folutionerne dels blifvit nyttjade nog dilueradc,

elierock, har jag afluldt cxtraäiet llraxt lä LiJige

det varit rodt, och ej låtit Toiuticn lä långe pMlä,

at Tindurcu blifvit for mycket mork-rod. Al-

calilka filter uplöfa lätt denna farg j men tä de ut-

ofva fin aplosnings-kraft nägot långe, få forllo-

ra de ej allenall alt ån^ne af denna roda få''g, ej

annorlunda, ån vi vete, at falia Alcalina fixa

det göra med alla rcfiner-, utan ock foivera de
dårjåmtc andra ämnen af Hypericum, hvarigc-

nom denna roda fårg blifvcr upblandad och for-

(kåmd, at den tor fig allena c j kan århäilas*

§ 5).
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Af^dettä, Tom anförde år^ följer altfå i:mo|
at lårfkiide utrkuli coloriferi i Hypericum inne**

hålla den röda faft^ forii gifver roda Tmfturer^tnen
cj växteris blomma, blad eller ftjelk. 2:do Dcflé

utricuii finnas ej pä alla.fpecies af denna våxti

SrtioTil fin belkaffcnhet årdcnnaroda faft: ej blocE

et Gummi > ty vatten folvcrar denna fårg ej alle-

na, §. fi En fullkomlig Refinaår den icke heller^

fall den lått uplofes af Spiritu Vini^ vitcllo ovi^

oicis deftillatis, Salmiac Spirims och AlcaUfké
falter§,§. 4^7. och 8 > få prsecipiteras dockcj den-
na roda fårg til boctcn fårltildt, ehuru mycket
den med Spiritu Vini århållna rodaTindurcn di*

lucras eller utfpådes med vatten. 4:to I anfeen-
dc få til detta, fom fura falters och Liqveurers
ycrkart på denna faft-tlrg §. G, kommer denna
toda fårg eller Gummi Refina i Hypericum i det
nårmaftc ofverens med Gummi Lacca. Önlke-
ligt vore, at våra Hyperici til någon mycken-
het innehoUo denne faft^fårg. Säkert år det, at i

proportion til defs mångd, fä tårgar denna roda
faftcn i fårg hylforn« på Hypericum mycket me«
ta> ån både Gummi Lacca och Sanguis Draconisj

§ i®*

Hvad tiyttati af denna tSda faft-färg aii»

går, rojci- den fig i Medicinfta prseparatis , i

fynncrhet i öleo och Tinftura Hyperici : och
fom Hypericum qvadrangulare hyfer ej mindre
denna Gummi Refi^ria, ån det pa Apothe-

Jjucn hårtils! brukeliga Hypcticum perforatumi
å tyckes åfven denna Ipecies kunna nyttjas

til fSrcnåmdc Mcdicirilka praeparata. ,Huru-
I Vida
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vidai Fårgerier denna roda färg kan brukas, dci
har jag igenom följande forfok lokt utröna.

§. II.

Ec lod torra blommor, blad och blad-ftjclkar

afHypcricum Perforatum eller quadrangularc, in-

funderades i brånvin; det roda extracb detta gaf,

upblandades med hälften vatten. Härmed färga-

des nägra prof-lappar af hritt klåde, hvilka tor-

ut blifvit betade med Alun och Vin-ftcn. Fårgen

på klädet, då det var rätt, blef hogrod> men når

det torkade, gaf det en rod-brun Caftanie-fårg.

Ju långrc tid klädet kokade i letten eller fårg-lådct,

dcfto mörkare blef fårgen. Når fårgen blef fvag

och var måft all, färgade den dock brunaktig
Olive-fårg. Deffe Couleurcr tåla val Solen och
luften, allenaft klädet år igenom-fårgadt. Af Ät-
tika förändras de ej j af Lut eller urin blifva de^

tn mon mörkare.

At förhöja roda Couleurer i denna faft-lrårg,tiU

lades i letten i:mo några droppar Spiritus Vitri-

©11: dä blef pä klädet en rod tegelfårg. 2:do några

droppar Spiritus Nitri, gjorde famma verkan; men
fom Spiritus Nitri hår verkade fom ct ftarkarc

Acidum, ån Spiritus Vitrioli, fä gjorde ock den
förra, til hålften diluerad, famma effeft fom
den fcnarc, til den roda fårgens förhöjande» Bagge
dclfe Spiritus ihopblandadc , och tillägde i let*

ten, gofvo en litet mörkare Couleur. Dcflc Cou-
leurcr tåla tåmmeligen Solen*, af Ättika förän-

dras de ej i men ai Lut ochuritl ttiid^i åc mycket
af f^rgca.
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: Vidare förfok tes forcnanide fårg-ärt af Hypc-
ricumitnéd tilfats af Schairlakäns compöfitibni Vid
Tennets foliitiöD, var Aqva Regis tilredd af Spi-

ritus NitH och Salrisiäc, Jiågre fa di oJ)par gjor-

de färg-fSdet ftl-aXt rödare åh foriit : mm den re-

da Gaftäiiie-fårg ^ forri håraf tipkom , var dock
något mörkare, ån den^ hvilkcn det roda éxtraftét

åf Hypcrictim 5 utan denna Coihpo fi tion, jgaf t^oi:

éfrigt här denna fårg mera lyfter ån deh forra^ åf

bck mera jåttiri bch bcftåhdig;

t i 4.

. i faii ined Tinéturä Hyperici^ til Öi*
fiahie-brunt färgade kläden dragas igetiotti fch käU
i^åtafke-lut > blifva de CöfFé-briiha, De foni i

déh fcfterfta fvagaré letten af HypeHciim blifvit

ferttn-olive-fårgade §. It. de blifva, hår de döps

i>ää i deiinä Lut^ rått Olivfe-fårgadé.

Med vatteH åUeria, Äldh eller Vinfiéri, gif-

Ver Hyt:)ericudi fej hågöh rod fårg*, tnen val aji«

drä fårgor. Når Hypericiini blef kokad méå
Cremör-Tarrari , och iletteti fåldé^ några dropf
par äf ScharlaMäns Cömjjöfition i hår deh likvåt

gifvit mig tti ljus-grå färg tWtr tohleUr de Loupi
Drogs dehha flrg igchorii kall Liit^ gaf det cå
vacket rodbriin Olivc-farg* Dehha tårg år ch äf

de beftåhdigafte jäg med dchiia våxt gjordt j dciji

tagel: elki* fläckar åf uHa^ Lut eller Ättika^

Med Ål^aii&e kittt gifvcr Uypi^ptäni t\

i z ' ät
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någon betydande rod farg-, var klädet förut be-
tadt med Ala" ^^h Vin-lien, färgades det näftan
aldcles intet» Var ylle-tyget obet<^dt, gaf det ca
matt Svafvel-gul färg. Hvad färgor Hypericum
gifvrtT^ i blanning med andra inncmCka växters
faft-tårgor) {tal framdeles utredis.

Månens Förmörkelfe
Den \%. Maji 17Ö1.

Obferverad pa Obfervatorium i Stockholm

Af

M. STRÖMÉR och P. WARGENTIN.

Af 14 Färmorkelfer på Manen, fom, Tedan

början af år ijfo , varit i vår Horizont
fynlige, harj^g, for molns liul, ej fatt

obfervera mer ån tre : och ibland dem , ingen ii

val, fom dert, b vilken lildrog fjg den 18 Mjiji

littledn:; är. Då var himmelm hår hillkomligea

Jkl 'V^ befynnerligen at Söder , il at Herr Profcflbr

Stromer och jag fingo, ifrån borj m til flutet af

Fonnorkelfcn , til nojrs nmriarki de iornåmfta

M/in-Siickars IngSng iJoidv.ns fkugga, och Ut*
gärig ur den famma.

Dentle Formorkelfr bir ock blifvit obferte*

rad pi ficr.^ ortLT i Riket, hvilkas Gc-ographi^

(ka Lonii;itud kan \>( llän^nns genom obfcrvario»

ilcrnes jajBfoieife. KongL Academicii liirer d^r*

foit
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forc il mycket benägnare låmna vara obfcrvatio-

ncr et liter rum i Dcfs Handlingar, fotn denne
Formorkcifc jåmvål i iigQelf var nog mårkvård ig»

Herr Stromer brukade en vanlig Rcfra-
ftions Tub Jif f fots, men jag en af fots långd^

Det år bekant, at olika Tuber pöra någon ftiij-

•ktighet i obfervationernc pa Manens FdrmorJccI-

ferj ty med en llorrc och båttre Tub fynes yttcrfl:^

kmten af Sku^gcn mindre mork , hvaraf Man^
fiäckarne fynas något frnare gå in, och forr utur

Skuggcn ån med tn mindre Tub. HerrSxRo*
MER har funnit, vidFormorkelfen d.i4 Febr, 1747.
at en z och en f fots Tub, gjorde en ikiilnad af

vid pafs if eller 10 Secunder i rid: men denne
gängen, och med de Tuber vi nu brukade, gick
ftillnaden merendels til tn haif, och ofta ofver

cn hel minut i tid, Dårlore när ortcrs Meridian»

(killnad fkal utjokas äf Correfpondenia obfcr-

vationer på Män Formorkclfer, bor hafv;is afiecn-

de pa Tubernes olikhet, lå at afråkning därforc

fker, hvilket ej alle hårtils i akt tagit. Alt for

ftore Tuber åro ej de båftc til Mån FårmorkeU
fer; ty de diluera eilcr torfvaga feuggcn alt for

mycket. Mindre ån 4 fots, och ftorrc ån 10 fots

Tuber, bora ej dårtil brukas.

Vid följande obfervationer rnårkes, at de, vid

hvilka (far S, åro gjorde af He;*r Stromer : de
Äfriga åro mina,

Manen var ej ånnu hSgt upfcommen, dåFor-
morkclfcn tog fin början. Kl. 9 och z% minuter,
begynte vi med blotta 6gon mårka någon dun-

kelhet på ölha brädden, nviiken fmåningom til*

1 I ^ög,
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fog, fl at den ock, tre minuter därefter, i Tuber-
ne Runde fkonjas. Denne dunkelhet hårrorer af

Penumbr^, och blir alt mörkare, ju närmare in

til råtta Skäggen, iå at de åro fvåre at noga åt«

Tim. raju. fec»

Jit tyckte^ ratt^ Formorkclfen börjas.

p. ji» 34, börjades den, efter mitt tycke^

p. J3« o, var jag vjf?^ at den redan börjat,

p. 34. fp, ftod érnmAldus 1 kanten af Skuggcilr

9. 35-. I, Gick Grimaldus in i Skuggen.
p. ^f. 49, forfvan Hun aldeles.

p. 37. fo, I/nmergcradc Schickardus, S.

p. 4, började iSV/&/V^jr</«j gå in.

p. 38. 48, var han aldeles bårta,

jp. ^8. ^2, kom Skuggen til Mare Humorum» S.

p. 39. 26, fkedde det, efter mitt tycke* ?

9^ 9p. 47, Forniorkades Galileus,

p. 42. 41, började Galfendus fordunklas,

p. 43. 28, var l^an ej mer fynlig» '

44. 28j! nalkades Kepflerus Skuggen^

5. 45. 44, g'c4c Cafuams in. S.

9. 45. 3 8, började Bullialdus iramergera»

p. 45. i3, var han vid pafs half inglngeti;.

9. 46. f8> Immergerade Ariftarchus. S.

9. 47, 8, fynte5 Ariftarchus ännu for mig.

9» 47» ?2, Kepflerus foriVan nu aldeles.

9. 48. 13, Artftarchus likafl.

51» 5) Tycho bo jar fordunklas,

p. 10, 33'f:Å<? går in i Skuggen. S.

9."^ I. 43, - - fyntes ånnu nåftan half,

p. ^2. 18, nu fyntes inrct mer af Tycho,

^' 53- f7> Copemtcus börjar fordunklas, S*

9t 5-^0 16, r f råkar Skuggen.
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Tim. min, Stt.

9. f<;. 58, CbpernicHs fyntcs nu cj mer,

p. 5^. 48, - - - var nu aldeles bårta,

10. o. 57, Infuia finus medii bårjar Imm^
io. 2. 3, famma tiåck torfvinner»

10. J. 2^5 börjar £r/?ri?/?/^^;?f^/ ingå,

I c* 3. 28> iicn famma immcrgerar^ S.

10. 4. 3, förlorades han aldclcs,

10. 10. 33, börjar Timochares,

JO. II. f8,' infånktcs han hel och hållen,

10. 12* 7, Manllius immer^crar. S.

10. 12. 48, . - « han forfvinncr,

10. 13- 8, Skuggen tangerar il/^rr Sersnitatis. S,

10. 13, 4^, dctfamma (kedde, efter mitt omdöme^
10, 13. f4, jWi7r^ Neäcrris börjar gä in.

10, 14. ig, Archimedes begynner fordunklas.

10. 14* f 5, Skuggen xVs.%x Flato.

10. 15'. 26, Archimedes fyntes foga mer^

10. 16. f 3, Flato var ock nu forfvunncn.

10. 18, 6, Plinius börjar ingå^

lo^ 18, 7, - - immergerar. S.

10. 18. ^ Q, - - - förlorar fig aldeles.

10. 19. 48, »^'W/^W år i half-ikuggen.

10. 20. 1(5, Fromontorium Acutum lik^iL

IQ. 20. 48, Sfje/Iius {yncs e} mera.

10. 21^ 25, ej heWer Promont. Acut.

10. 21. 48, Mare fcecunditatls börjar* S.

10. 2S' 385 Fromontorium Somnil likafä. S,

i O. 2(0. 48, Fromont. Somnii forfvinner.

10. 27. fo, Langrenus nalkas Skuggen.
10. 28. f 5, - - - var nu vid pafs half b arta.

10. 2p. 39, Froclus rorcr fkuggen.

10. 3c. 37, fyntes toga mer af honom.
10. ji. 12, AifÄr£'/(j?^r«W. nu helt formork. S.

I 4 10.
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Tim, min. fec»

I O» 31. 2C5 Mare CriJIuM bor] tiY inga.

ic>* 31- 48> <-iet faniina tycktes fte.

10, 35-. 05 det år nu aideles inne.

ic. 35. 46, alt hårtils fyntes något ^(Mare Crif,S

^

10. 40, 22, var foga qvar af Manen,
lo. 40, fo, domde jag, af fkuggcns framfkridan^

de, at Manens rotala Immerfion fkulle ungefår-^

ligen hatva fk^^idt; men emot formedan och van^

Jight^ten, var Manens Valfri brådd ännu i många
piinuter af et tämmeiigen klart Iken uply ft, hvil-

Icetvar fl {\arktid. 10. 4f,!r ir..at iag borj .d? tvifla,

om Adanen änfiu var uti ratta (kuggen hel och
}i|ilcn inkommen. Det aftog våi fedan fmånm-
gom, men ytterfta kanten af Månen fynres dock
Dog klar, alt til kl. 10. f ?. minuter, daHerrSTRo*
MER tyckte, at Totala Formorkclfen borj.ide. Pa
flutet drog fig det ofverblefna fkenet pä Man-
braddcn rilfamman, iikfom til en fkinande pun£t,

få at det for blorja ögon liknade en Planet eller

fto.r ftjerna, igenom et tunt moln, til defs det ai-

deles utflocknade, kl. vid pafs 10. ^2 min. da

fcdan, på 40 minuters tid, ej det minfta fkynit

fyntes af Månen , hvarken for blotta ögon eller

i Tuberne.

Under hela Immerfionen, vårkanten af (kug-
gen mycket ojåmn , och ej nog tydeligen fkild i-

från den oragifvandc vidlyftiga half-fkuggcn, hrar"

af fkiljaktigheten imellan vara obfervationer, tiljeh

del kan hafva hårrordt. Men den delen af Manen,
fom åndtcligen väl infånkt fig i (kuggen, iorfvann

aldclcs utur ognafigtc.

Emot flutet af Immerfionen, blcfvo vi varfe

cn.litco ftjerna vid Månens Öftra brådd, fä i for-
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vSg for Manen, at han ftullc betacka henne. Det
var (tjernan A i Vågen, af femte ftorleken. Vi
lago henne, bagge paet och famma ognabl ick, hä-

ftigt floqkna, kl, 10. fz min. 39 fec, i det Ma-
nen, foni då f jeii icke ens i Tuber var fynlig,

j

bårtfkymdc henne,

I
Den omftåndigheten, at Månen ia aldclcs for-»

fvann, år ej vanlig. Han plågar uti totala, ja ock
Uti Centrala Formorkelfer, faft han tillika åriPc-
rigco, foljaktehgcn ia, djupt i Jordens Ikugge ,

j

fomhan kan komma, likväl altid tydcligen och vål

i

fynas, med nägot ovanligt , ftundom mörkare

!

och nåftan koppar-^fårgadt , ftundom blekt och
dunkelt (ten, hvilket bor tillkrifvas Jordens luft-'

krets, hvaruri Solens ftrålar brytas och kaftas et

ftycke in i Ikuggen, dit inga ftrålar ifrån Solen
cijeft kunde komma. Näftan tor famma orfak

hafve vi ånnu något ofrigt af dags^ljufet i nvym-
ningarne, en tima eller mer, fedan Solen år ned-
gången. Jordens fpitfiga fkugga år, vid denhogd
ifrån Jorden, dår Månen går igenom, lå fmal, at

Ikymningen dår intager hela (kuggen, Dc fa

håndclfer, fom finnas upteknade , at Månen un-
der Formorkelfer forfvunnit, hafva blifvit dragnc
i tvifvelsmål, under ioregifvande, at ihtet annat,'

ån tunna moln och dimbor , fom Obfervatoreme
fjelfve ej mark t, fortagit det fyaga {ien, fornpa
Månen verkeligen y^rit ofrigt.

Jag medgifvcr, at ehuru klar hinirricl^n dcn^t

nt gången fyntcs , kan dock hånda, at luften var

mycket laftad med dunfterjhålft Månen var knapfe

p grader hog, och fyntes gent ofver Staden, hvar-

ifrån gemenligen upftiger en rSk, fom gor Sodrn,

Hpri2,oqt€n t^^x^ grunilig tor 4^% Nqit om, Sta-^
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den belägna Obfcrvatoriura. Defsutom var än-

nu nog ljuft af ftymningen, hvilken denne Irs-

tid hos ofs räcker hela natten. Mon detta alt o-

aktadt, llgo vi med Tuberne åtftilliga fmä ftjer-

lior pE den traften af himraelen , dår Manen var
,

ja ock närmare horizonten; hvilket år et prof af

ren luft. Under totala Formorkelfen , d. ipjun.

!7fo, var Månen lågre och (kymningen ftarkare,

ån nu: då flogo ock ftåndigt moln ofver honom.
Icke defto mindre fyntes han imellan molnen ty-

deligen och hel mork-rod , nar han var fora dju-

paft inne i fkuggcn. Men nu förlorade vi Må-
nen aldeles utur ognafigte» Det famma har ock
ftedt i Torne och Cajaneborg, I Carlscrona

biet han väl ej aldeles cfynlig, men dock få matt,

inan med moda behöll fporet efter honom.
Orfaken hirtil kan icke fokas uti luften»

conftitution ofver vär horizont , utan , fom
mig fyncs , juti defs befkafFenhet på de tra-

iler af Jorden, hvaråll: Månen under totala For-

morkelfen ftod juft i horizonten. Ty uti luften

pade trafterne fter den Sol-llralarnes brytning,fom
fkal gora ftyraning uti Jordens ftcgga dår Månen
går igenom, Dårfore, fåfom det ofta händer, at

^fton-och morgon - fkymningarnc blifva kårrare

och mörkare ån vanligt, genom moln och dira-

bor> lå kan något dylikt undertiden forfvagaden

fkymning, fom elieft plågar något uplyfa Månen,
och gora honom fynlig under totala Formorkel-

fcr. Dock fom det år en Zona rundt omkring he-

ja Jorden , hvilken har Månen på en gång uti ho-

rizonten, och det fållan kan hånd:i , at luften pa

alla eller de flåfta ftållen ,uti famma Zona år likt

befkaffad ; la kan det ej annars vara, ån ganfka
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iällfynt, at Manen under totala Formorkclfer an^

tingen aldeles forfvinncr, eller med möda Tyncs,^

da luften år klar hos åfkådainc,

Ehurii det jnS vara med orfaken, ia håndedct?

denne gängen, at vi bårttappade Månen, ifrån

|0. f 2. min, til kl. ii* p min., då vi åndteligen i*^

gcnfunnp honqm, men (åfvag, at i forftpne al-

lenaft en fkarpfynt , ibland de närvarande talriko

Sfkådare, (äg et fkymt af hononi med blotta ögo-

nen. Kl. II,
i<), min. fick jag igen honom med

Tuben, då fvagt iken fyntes omkring öftra

brådden, likt det, fom plågar fynas på den mörka
(^elen af Månen , några dagar for och efter Ny-
tånningarne. Men Våftra brädden, tillika med
Jiela inre delen af Månen, alt inemot Öftra bräd-

den, var ånnu pfynligjpch forblef lådan, tii defs

Månen bqrjade aldelc3 gå utur fkuggen. Det
fvag^ flccnct tilyaxte (1 långfamt,at jag ej forr, ån

}cl. ij,4f.min*mcd blotta ögon kunde fe Månen.
|C1, 1 1« f I min. låg han ut for mina ögon fom en
liten ljus moln-fJäck, eller en dunkel Comet u*'

lar^fyans,

Imedlerti^ Emergcrade den ftjcrnan , fom
yarit betåkt af Månen, Kl. ii» 43,' min. 8 fcc.

jåg jag tyånne andra fmå ftjernor, nåra til Månen,
men ej A Libras, Kl, 1 1.43 min. 28 fec. låg Herr
Stromer i min Tub, henne vara framkommen,
antingen i detfamma, eller nå|ra fa fecunder för-

ut. Hon Emcrgerade vid Manens Våftra alde-

les ofynliga brådd. Månens medclpunét hade
paffera; något litet under henne.

* > Andtc«

j
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Ändteligen började Månen framfkrida utuf
flcuggcn.

Tim. min, fcc.

12. 13. Oj fyntcs Öftra brädden tåmmel igen klar»

12* I4v Oy var den la ljus, at jig antog det mö-
mentec for början af Emcrfionenj mcQ
efter Herr Stromers omdöme,
Ikcddc dencj forrån k i. 12, if. 47/eCv
Fårftaochfillalmmcrfions ochEmer*
ilons <|iomentcrnc vid Man-F6rmor-
kclfer, åro altid fvara at genom ob«
fcrvationer noga beftåmma.

12* l8* ?7, begynde (^r/;»^/^''/// fyn.iS.

12. 19* 3 2-1 fyntes han hel och hållen for mig,

iz. 20i 7> åfven for Herr Stromer»
124 20* 37, Galileus framkommer.
12/ i2- 2, A^iftarehus börjar dagnt,

12* 2 2, 47, Ar
'fl.

år hel och hallen utur ftugget)*

12. 27» 34, Kepplerus fynes vål,

12. 28- 23, han Emergerar. S.

12* 20, J/V/fr//Vi?/ återfår fitt Öcen.

12. i3, Mars Htitnorum börjar fyna»,

12» ;4fc 24, år naitan aldelcs framme.

12.
J<^. 97, år helt och hållet i dagen.

12» 36- ^5>5 Ciy^j^^i^aj börjar vi fa fjg^

12. 57. 17, - * - Emergerar. S.

12. 37* 4^^, Copernici nucleus år hel uplyft,

12. 57. <7> i*/<7^ö var nyligen åtcrftåld.

12. 30. if, C^/Äi?»/// framfkrider, S

l^. 44. 27, Tycbo börjar framtitta. S.

12. 44. nu forft fynes nucleus TycboniSf

T 2, 52, famma nucleus nu aldclcs framme^

12. 4^, 2s^, lycha fynes hel ech hallen. S.

1 2, fOt Äjr H^ye Srremt, begynner vifa fig.

T2,
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lÄ» fl* 47j Manllius framkommer i Ijufec.

ti. ^2. 7, " - • fyncs val S*

12* ff* 6, MetJelaushVx^vcx (ynWg,

12* Sf* - - emcrgcrar. S.

12. 5 f. 52, - - - år aldelesfriforliuggao

1 2. fö. f7, Pojfidonius iyckx.cs komma ut.

t 3. c. .9f, ^ - - var nu i full dag, S.

13, o. 48, PUmHS v ifAV Gg,

13* I. ir, ^ - - år nu hel framme.

I J. 6. 49, Promont. Acutum fticker (ig fi*am*

1^4 7. 17, - - - fynes vål. S.

1 3. 9, \6y Mare Ne^arh helt och hållet ute*

13, 9 j7, del lamma, efter mitt tycke.

13. II. 2> i^/^r^* Crijtum börjar frarnflirida.

13* I^. Ji, Snelliui börjar fynas»

13* 17. 7. il/^r^ Criftum aldtlcs framme. S.

13» 17. 26, - - dä forfl, eker miti lyckc*

I!, ig. if, X^^gTÉ'»*/ fmyger fig fram.

13» iu 8, Slut på Formoi kelfen.

I3* 2!. 3f, flutet^ efter Htrr Stromers obrerV;

1 5» 2^. o, aUenalt Penumbra ofng*

t\f 26. fyntcs med blotta ögon ånnu en dua^
kelhet på Månens Våftra brådd.

Under hela Emerfioncn, var kanten afOfug*

gen renare och båttre tcrminerad, ån under im*
is^crfioncn. Penumbran eller halt^flcuggen Var ej

eller nu lä grumlig och vidftråkt.

Genom hogaltc uträkning cfier den berömde
Gottingifkc Aftronomens, Herr Maijers^ nya
Mån*Taflof^ hade denne Formorkclfc

Tim» min. fec*

bordt börjas i Stockholm • kL 9*33. :c.

Totala immcrfionen fkc * 10*4 .22*

Början af ÉmerfionCn * I2*i5.f2»
Slutet af Forraorkelfcn - ^ 13* 22* f 4*
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Håraf fes, huru nåra defla Mån-Taflor ia-

fiåmma tncd obfcrvationernc.

Efter Cassini Taflor, (kulle alt hafva tildrä-

gic fig 8 til io CDinucer fenarc.

Cäjanehörgs Geographijkä

belågenheh
bcliåmd

Af

ÄNDERS PLANMAN^

Da jag 5 til foljc af Kongl. Veten&aps A*
cademicns beflut, viftades i Cajäneborg^.

at dårflådcs obfcrvcra Venus i Solen> blef

det ct af riiiha angclågnafte gororoSl, at i det ho-

gailefom görligt var, rhedcUt obfervatiöner bc-

llirhma dennä Stads rätta belägenhet mot him-
tnclen. For Kongl. ACademicn främlågger jag la

mycket fkyhdfamarc dcffa obfervatiöner med de-

ras utflag^ fom miria obfervatiöner ofver Veneris

gang genom Solens difcus, icke forr kunna ve-

derbörligen nyttjas. Och emedan jag nu näm-
ner dem , bor jag tillika anmärka > at den, uti for-

ledne års Handlingar pag. 1^9, anförda minuten af
fmerfionens början, är felaktiga af den orfaken,at Ur-
rakn;^ren upgitvit den til flut (triJande minuten lå-

fom framflutcn,^ hvilket jag^ i cn lårfkild athand-

ling,
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Hng, tänker framdeles bevifa. Men imcdlcrtid

bor, i ftållet for minuten 8, antagas minuten 7^ fa

at / Cajaneborg började Venus bryta fig ut pd Sol-brdd-

dm kl. 10. 7 min. 59 fec. Detta momentet var

for ofrigt ganfka låkertj ty jag (äg tydeligen den
fmala Sol-kataten likfom en hn och jåmn-tjock
ftrång; och då jag var upmårkfam, pä hvad lått

den (kulle forfvinnaj blef jag med noje varfe, at

den nu i ogrtablicket braft midt uppä, likfom en

fpånd ftrång, och defs ändar drogo lig i dctfam-
ma til vid pafs f geometriik linie från hvarandra^

men fedan inöm 4^5- fccUndcr vål ofver en linie^

Når Veiius flvtiUe aldeles flåp|Ja Solen, mårk-
te jag famma omftåndigheter, fom anföras fria

Upfala päg. ifr i nåiude Handlingar; och det

dårjåmte, at fedan den fpitfiga ängeln forfvann,

vifade fig tvä fmä vägor ytterft vid Sol-brådden ^

fom dock häftigt dårpå forfvunno*

De aldraforftä obfervatiöricr, fom arigä Caja*

iicborgs Longitud ^ år© de jng beköm dårftådes

ifVer Mån^^Formotkelfen den ig Maij, 1761. Jag
nyttjade dårVid en G fots refraftiöns Tub» Sam-
tna dag voro liafka drif-molri på himmclenj meit

;u närmare det led til af tort ^ defs mer Ikingradé

de fig,

Xim. min, fec.

io* *% 3f j Marktes nagöri periumbra at kafitéh

til Grimaldusy ehuruv ål tunna moln
fvåfvadc ån ofver Månen, hvilka

dock fnart lemnade en klar him-
mel,

104 8f 36^ Penumbfa ftark* dock (jmGrtmaldus.

i®.

I
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Tim. min. fec.

lo. 9, 3f* PKecide början af Formårkelfeii efter

mitt omdöme.
10* ti* f 5, blef Grlmaldus betåkt.

10. 17. o, ftocte {kuggan ii\ Mare Humorum,
lOv 27. 45, - - .til Ariftarchus,

10. 28. 2^5 hXtiAriftarchus betåkt.

ic. 52. 48> nalkades fkuggeii til Copernicus^

10. 34. 26. blef C<?/^«/V»j- betåkt.

10. 40» 19, var (kuggan u\ Heraclldes.

10* 42* • - - til Eratofthenes.

IQ. 4(5. - - - til Kelicon.

10* 49. 17, - - - tW Manilius.

10* fl* 27, betåktes Manilius.

10» 5-2. 3, kom {kuggan til iT/^rfiSVrmVtf^^V.

I0« f 5» 49, - - - til Menehus

^

iOé 5f* I5 Af<?»?/<7«x betåkt*

10* ^f. 41, ?Uito betåkt*

le. ^9. 42, j»//7rtf Ne^aris. betåkt*

II* 4* 28. Mare Serent tatts betåkt..

ji. 7w 485 flotte (kuggan til Z^«fr^«///i

11. 8. 44. Langrenus bttäkt.

II. p. f4, vidrörde (kuggart jWizrtf Crifitim»,

II. ij. 46, //<?rw^/ betåkt.

II. 14* 38^ Mare Crifium betåkt.

II. 2^. 15, blef Månen hel förmörkad» Denna
totala Immcrfion var nog befynnerlig: ty en gaa-

fka fmal och matt ljus rand af Manens Vaftra

brådd, den jag hvart ognablick väntade forfvin-

ila, vifadc fig nåftan oföränderlig i några minuter,

öch foifvann nu i et ognablick lå, at jag hvarken
!ned Tub eiler blotta ögon kunde fe, pa hvad
ftålle af himmclcn den fSrmorkadc Månen holl

tii.

Straxt
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Straxt efter kl. iz, började vid Väftra Hori-
sonten upkomrtia tåta drif-moln, hvilka betogo
mig der nöjet, at efter onfkan obicrvera Emerfio-
iien. Dock framblänkte Månen llundom imellaii

molnen j lafom

Tim. min. (eCi

I. I* 4, nåftamofgön, då G^rZ/^^-^//^/ hade ny-
ligen emergerat.

1» 3* 58^ var Ariftarcus nyligen framkommen
ur (kuggan. Och liraxt dårpåbårt-

gömdes Månen af molnen, til

1*57> 46^ dä iW"/?r^ Cr///^;» var framkommetéMen.
i detfamma gjorde en moln -flack

Månen å nyo ofynlig, fom dock fnarc

undangick, och jag hade det nojet,aE

5é i* 40, fe Formorkclfens £lut.

Vid delTa obfervationers nyttjande, nodgas
jag forkafta icke allenaft momenterna, fom angl
emerfion, emedan molnen betogo mig vid dem
cn onfkelig precifion^ utan ock totala immerfions
momentet, i anfeende til ofvan anförda omftån-
digheter : hålft därigenom åfven upkommit flera

minuters fkillnad i famma moment på Obfervato-

rium i Stockholm. Når jag nu jåmtorer mina
öfriga obfervationei* med alla motfvarande obfer-

vationcr>gjorda i Stockholm ofvcr famma formor-

kelfc (^fe foregående Athandling), och antager

medium imellan 2$ iårfl^ildta Utflag- lå blir me-
ridian-fkillnaden, imellan Caianeborg och Obfer-*

vatorium i Stockholm, 38 minuter och 40 fecun*

der i tid, öfterlig*

% Der
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Detta beftyrkes af Sol-formorkelfcn 5 fom ob-

fcrverades den 3 Junii farorna år: då hos mig i

Cajaneborg inemot |- af Solens difcusblefvo för-

mörkade j och flutet af formorkeUen (kcdde kl.
j

fz min. 27 fec, om morgonen» Samma flut fked-

de i Torne kU 5. 42 min. 3 fec* Hvaraf, fedan jag

utråknadt och i akt tagit Parallax-verkan , meri-

dmn-fkillnaden imellan Cajancborg och Torne, år-

hålles til 14 minuter: dä nu hårtil låggas 24 min*

38 fec,, fom år meridian-fkillnaden imellan Tor>
ne och Stockholm j iå blir Cajaneborgs meridian^

i anledning af denna obfervation
, 38 min. ^8 fec* i

tid, öiter om Stockholm.

At närmare utröna detta, har jag anfedt no-

keifcr. Den forita obfervation på iius den 30 Augé
var icke god: emedan Norrflicnct undangömde
for mig Jupiters Månar, llundom på hela minuten.

Jag nodgHS altlå förbigå den, hålll jag icke be-

kommit någon god motfvarande obfervation.

Den 3 Scpt. forledet år obferverade jag i Ca*
janeborg, med en vanlig Refradtions Tub om 21

Svenfka fot, jupiters 5:djc Månes ingång 1 (kug-

gan kl.p. 1 3 min. 39 fec Herr Hella nt ob-
ferverade i Torne, med lika befkaffad Tub,fammä
formorkelfe kl. 8. fg min» 20 fec. I anledning

häraf blir meridian-fkillnaden imellan deffa orter

14 min. 1 9 fec. i och foljakteligen imellan Cajanc-

borg och Stockholm 38 min. syfee*

Den 8 Sept. biet i:us förmörkad i Cajaneborg
kh p. 1? min. 40 fec. Samma formorkelfc obfcr-

Verades i Marfeilie med nåftan lika god Tub, kl.

Jupiters Manars forraor-
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fl* ffm\n, f(cc , hvaräf Middags-ftillnaden imel-

lan Marfeille oeh Gajaneborg blir i tim. 2.8 min.

35 fec^ Sedan håraf dragas fo mini 41 fec. ; få

ärhålles Gajaneborgs och Stockholms pieridian*

ftillnad til 37 min, 54 fec. j hvilket tyckes bcvi-

fa, at jag5 i aniecride til Jupiters nåra beiå^en-

het til hörizotiten^ forlörac i rus forr^ an der fked-

de i Marfeille, hvareft Jupiter var högre på him-
rnelen och luften klafare. Medium af båggeliilä

utflagen blir J§ min. 26 fec.^ forri pä 14 fpc. når>

inftåmmer tned utflaget af Mån toriBorkclfen

,

hvilket, fåfoii) et medium af 2f refultater, tyc^

kes vara det fåkrafte at bibehålla, i fynnerhet fornt

refultatet at Sol-formorkelfen därmed ganfka når

inrtåmmei% Altfä Uttt meridian fkillnaden imcl-

lan Cajanebörg och Obfcrvatorium i Stockholni

vara i det nårmafte ^8 mirti 40 fec* i tid.

Når 3g min, 40 fec, i tid förvandlas i grader ^

finnes Cajanebörg ligga 9 grad. 40 min. Öfter om
Stockhöims meridian, Nuföm SfocKBolmsÖb-
fcrvatorium år beläget 3?gr. 36 min. fec. Öfter

om Ön Perro^ g^nom hvilken forfta meridianeii

går; fä blir Gajaneborgs GcögtaphifkaLongitud

45^ gr» 16 min. i/ fec. Ofter om Ön Ferro. :

Nu äterftät åt beflåmma Cajaneborgs Latitud

eilcr Pol-hogdv Jag århittdfar dock förut ^ atjäg

til hogd-måtriihgär var tdrfédd med et Öeögrä-
phitkt Inftrument , hvars Limbus är en hel cir-

kel til S tums radiiis^ och indclt i grader och tre-

djedels grader i til hvilketi år applicerad eil rör-

lig fkifva, hvarvid Tuben år häftad och pa

livars biggé åndar aro Nonier inrättade , at me-
delft dem finna hvarminut då cirkeln {^fe Händ^
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Ungarna får År 17 jo. pag, i^. 6cc. ) Jag bor ock
nåmna, det jag flera gånger igenomgätt alla ve-

rificationerna med Inftruonentet, och befant mifs-

vifningen akid lika, dä Inii:rumcncet icke varii

någon lärdcles fkakning underkalladt,

Den"2i April ijöi obfervcrade jag med det-

ta Inftrument i Cajaneborg Solens ofre brädds

ilorfta hogd vara - 38 S^'' 4°^^

I anledning hvaraf Cajanc^

borgs Pol-högd år uträknad til 64 gr. ijm.iifce.
Den 2 Msj vnr Solens otre

brådds ftorfta hogd - 41 gr. 3401.

Dar århälles Pol-hogdcn 64gr. 1 3 m. 4fcc»

Den 4 Maj var Solens oire

brädds itorit-i hogd - 42 gr. pm.
Hvaraf Pol hcgden århallcs 64gr. ijm. 8fcc,

Den 7 Maj var Solens ofre

brädds ftorila hogd - 42 gr. 59m.
hvad^tn Pol-hogden Ö4gr.i3 tv. fec»

Den 8 Maj vur Solens ofre

brädds llorfta hogd - 43»gr,i5|m.
hvadan Pol-hogden - 64gr.i 3 bi. 34 fec.

Den 9 Maj var Solens ofre

brädds Irorlla hogd - 43gr»5iin.

hvaraf Pol-hogden blir <^4g'"- 14111.

Den if Auguitj var Solens

ofre brädds Itorfta hogd 4^ gr» 1! m.
hvaraf Polhogdenbekorames 64gr. 1 3 01.22 fcc^

Medium afdcfla 7 utflag,fom äi 54gr,i3l m.
utgör Caj^ncborgs råtta Pol-hogd.

Detta bellyrkes at obfervationerna pa Ar^i^
rus ^ hvWkcv^s Södra] culmination jag hvardera gän-

gen, nämligen den 7 och 8 Maj, bekom til ^6
gr*
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gr. 14 min. j hvaraf åfven befinnes Cajaneborgs

Pol-hogd eller Latitud vara 64 grader, ijf mi-

nuter.

Til (lut bor jag anmärka, at Herr D^Anville,
uti defs ftora Charta ofver Europa, af är 175-8, ut-

fåtter Cajaneborgs Longitud g min, och Latitud

16 min. får ftor. Samma råttelfe, i anfeende til

Latituden, fordrar den, uti Landtmateri-Con-

toirets namn, ar 1747 utkomna Chartan ofver

Sverige j men Longituden derftådes tarfvar vid

pafs Y^i: grads minfkning.

Ef fållfcmt Qalläpky
Befkrifvit

Af
TORBERN BERGMAN-

PhiloC Adjuna vid K. Acad. i Upfala.

Galläplens upkomft och förklaring, år ånnu
et fvart Problem uti Naturkunnigheten.
Den annars lä val tankande, och måfta-

dels rått träffande Redi, har [hår fä forfallit, at

han tildelt växterna en anima vegetativa, och var

tilreds, at åfven forfe dem med en fenfitiva, ifall

den förra fans otilråckelig. Malpighi kan an-

fes for den, fom forft börjat uplofa knuten, hvil-

ket Herr Reaumur federmera fullfolgtj icke

defs mindre felas ånnu mycket, innan åmnet full-

komligt blifver utredt» Vi vete dock nu, at In-

fcfter bygga defla våningar for fina eherkomman-
K 3 de,
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de, ehuru byggnings-konften til en flor del Innu
år ofs förborgad. Vi kånne ock til en del de mark-,

vårdiga redfkap, fom hårtil användas, men \ifla,

kan(ke helt enfaldiga grep vid nyttjandet, och an-

dra fmå omftändigheter, fom undgå den fkarpfyn-

tafte obfervator, torde härefter långe nog ligga

var vettgirughet i vågen* Herr Reaumur har

noga beflcnfvit alla honom bekanta olikheter af

Gailåplen j men i vår Nord finnas mänga fållfa-

ma flag, fom af denna fortråfFeliga mannen ej

blifvit nåmda: briften väntas dock fnart årfatc

af en Svånfk, fom redan gifvit allmänheten del af

några fina märkvärdiga uptåckningaruti Infeélcr-

nas Hiftoria.

Imedlerrid Icmnas nu en kart befkrifning pa

et belynnerligt Gallåple, Jag fann det for tu år

fcd )n,och vilte det ilrax for Herr Arch. och Ridd.

LiNN-tLis, fom uti nya uplagan af Fauna Svecica

uptagit di t, hvilket kan fes under Cynips quer-

cus corticis. Jag har federmera ej fett det
,

ej

eller hittils dårom igenfunnit något ord hos Au-
étorerna.

Ek frambringar flera iårfkildta flags Gailåp-

len, ån någon annan våxt, och på defs bark fin-

nas åfyende, fom nu fkola omtalas.

De fitta ihop hel tått långs efter barken, ofta

til 40 eller fo i raden, men utan ordning fig, i,^

Hvardcra liknar ofvanpä en uphogd knöl, om-
gifven med en upftående kant, fom uti famman-
fogningen med knölen , vifar en ring af utgropta

punkter (fig.2.) Sådant år forlla urfcendet; men
om barken med aktfamhet delas, finnes fnart GsU-
åplets ftorrc del uti barken vara nedfånkt (fig.3.)

Skap-
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Skapnaden ar Konifk, men irregulcr , och
oftakantigcller fned. Sjeifva fpitfen fig. jjgår
igenom barken, och rotas imellan de yccre trå-

fibrarna , fom hårutaf bekomma en vriden och
irregulcr ftrykning {a^a.^g, f.) Detta ftåmmer
ock mllkomligen in med nyaftc theorien om ve-

getation> ty De la Baisse, Bonnet och Du Ha-
MEL hafva med ofvertygande forfokbevift, at trä-

fibrerna åro vafa lymphatica, och ar de fora up
från roten den närande faften uti växterna. Gall-

åplet, fom for fin tilvåxt behofver mycken våt-

fka, bér då på dem rotas , och det åttadkommes
lått af eo Cynips.

Befyhnerligt år , at defTa Gallåplen kunna
helt och hållna fkiljas från barken, och tyckas ej

med honom fammanvuxne, utan annars likfomin-

pafTadeoch fäftade. De hafva ock en märkvärdig
prydnad, fom låkcrt har fin ftora nytta, ehuru
den ånnu år obekant , beftående af en kant, fom
liknar en ai-huggen upned vand koni^kyta, fom
omgifvcr med fin mindre opning Ijelfva knölens

ofrc del ( adda fig. 4..)? <^ch u:i defs fammanfog-
ning med Ijelfva gallan {dyd) fitta 16 eller 17 fi-

na pipor , fom et flycke ned tyckas förlora fig:

åtminftone har jag ej kunnat uptåcka någon com-
munication med ftora holigheten (^•3fig.4).

Huru denna kant med fina pipor upkommer,
kunde vål på et ej otroligt fått förklaras; men
fom jag ej haft hittils tilfålle at fä obfervera defia

Galläplen våxnnde, få blir ahfammans bara gifs-

ningar och mojligliercr , hvjlka jag tils vidare

-

fortiger, {ä mycket håldre, fom en oförmodad
Ivårighct mott mig. Nämligen, dä piporna genom

I 4 Micro-
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Microfcop betraktas, finnes uti ganfka mänga cn

rund kropp med ftrålar omkring (fig. 6.) liknan-

de fullkomligt en polyp uti fin holfa. Om defl^a

finnas i alla rrifka pipor, eller endift håndeUe-vis

kommit inuti en hop af dem jag förvarar, kan af

mina, fom åro gaiala och torkade, ej med vifshet

afgoras. Imediertid år det en orafi:åndighet,fom

fordrar all upmårkfamhet , och mycket foroker

defi^e Gallåplens befynnerlighct.

Fårgen år fmutfigt gulaktig, och fjelfva fub-

ftancen liknar Notfkals, Kantens ytra beftår af

en hmna, fora mycket liknar barkens epidermis.

Piporna åro inuti ojåmna, och hafva åtfkiiliga ut-

flående tippar, fom torde vara andar af fina och
afbrutna fibriller i barken»

Man vet, at utom Cynipcdes, kunna StfkiU

lige Aphides, Cimices
,

Tenthrcdines, Mufcas
och Tipul^

, ja åfven Fjärilar fororfaka dylika

utväxter, fom kallas Gallåplen. Uphofsmånner-
ne hade iålcdes varit ovifle, i fall icke cn obe-
kant orfak tagit lifvet af några > ty då jag hittade

på dem , voro val de flåftc Gall^.j)len opnadeffig.

I.Ä. ) oeh fålcdes tome, men några fa helahylte

döda, men fullkomliga Cynipcdes»

Sjelfva Cynips har, lä mycket fom på defle

döde och torrkade kan märkas^ uti hn (kapnad in-

gen ting for fitt riågtc ovanligt. Antennerna å-»

ro mycket langa, Brgen fvart , med ljulare bea
och ögon»
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Figurernas förklaring,

Tab, IV. Fig.L Är et ftyckc Ekbark, fom vifar

huru Gallåplen dårpå fitta, famt ytre an-

feendet.

Ä år ct opnat, hvarutur Cynips redan bårtfarit.

Fig. 2. vifar uti naturlig llorlek et Galläplc,

Fig. 3. år cn genomflårning, fom vifar huruGall-

åplet ab fittcr uti barken c, c»

Fig. 4. År en genomtkårning, gjord efter holighe-

tens läng fta axel.

a kanten > b fpitfcn, fom rotas pa fibras li-

gneai*

f holigheten, fom Infeétet bebor > d. d två

pipor.

Fig. ^. vifar huru Gallåplen rotas pa trå-fibrernaj

fom dåraf vridas och få knölar a^a>^ a,

Fig. 6^ vifar de fml fljernorna. En iiylik fans i

halfcn på många pipor, men kan ej fes med
blåtta ögonen.

METHOD ät INTEGRERA
Förklarad uti et Problem,

Om Luftens motjldnd emot Pendlar,

Af
FREDRIC MALLET,

Aftron. Obfcrvator Reg. i Upfala.

Uti Mem&ires fur differents fujets de Mathemati-

ques pag, 203 feqq. har Herr Diderot
handlade om Pendlars m^tfiänd uti Luften 5,

I f ^ men
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men efter Defs uplofning på detta Problem år cn

blott approximation , och jag ej funnit någon
annan utföra detta åmne, beiflot jag for någon tid

fedan, at handteia det mera Geometrifkt, hvll-

ket har lyckats mig på följande fått :

I^åt en Pendel ns hänga uti punden A, och
Uplyftas til (7, famt under fitt nedfallande befkrif-

va Cirkelbogen GCB^ det begårcs , at finyja Pende^

lens häftighet uti hvar och en punci Cy när Luftens mot"

fldnd antages vara fdfom qvadratcn af Pendelens hä-

ftighet.

Kalla AB.zzat bogen BGzzb^ och j?CzirTab.
IV. fig. 7. låt ^ =r en långd , fom en fritt fallan-

de kropp genomlöper, til at genom tyngden vin-

na den ftorfta häftighet, fom Pendelen kan roraj

med uti Luften, eller den häftighet, med
hvilken Pendelen flculle af Luften lida (å

ftort motftånd , fom (jelfva tyngdens ^'crknn år,

och foljakteligen ej kunna oka fin häftighet^ famt
låt vzzz längden, fom en fritt fallande kropp med
famma tyngd genomlöper, ril at vinna Pendelens

häftighet uti C. Om fcd^n tyngden bcteknas med

en längd — i,få år- luftens motftand uti C, och
g

cfrcr tyngden verkar uti dirccbonen C£, parallelt

med ABy (a år hela tyngcicn til defs kraft efter

fin"
C c : : AC\ AD: : \ : -JI, hvilken kraft genom

a

Luftens motftand blifvem — och om den-
^ g

na ftorhet multipliceras med tidens Differential el-

ler Fluxlon, fa år produ6lcn lika med fluxion af

ha-
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j

häftigheten uti Celler =-^(^1^^ ^-2 ^

j e j idz^vciz
,
zvdz. ^

det ar, dvz=z Denna /Equa*gg
tion kan Integreras i hjelp af et Formulär, fom
Herr Stats-Secreter^ren och Riddaren Klingen-
sTiERNA meddelat mig år ijf?, och emedandet
famma icke åmiu år allmänt gjordt, har jag ak-

tadt for nyttigt at förklara fjeUva Methodcn uti

närvarande kåndelfe, fom tyckes mig vara et bc--

qvåmligt exempel af defs tillämpning.

Til at bereda denna iEquation ^i/^

—

2vdz

g
^_2^zfin^,fe^^^^ j.g=i^^=^Ari^andLi757

pag,4J*^ hvarsif—^zzLy,och om N år cnnuna*

mcr,hvars Logar. = i, få blirA^^~— j> 5 altfå

l,(dv~^=.)dv^^--l^^ eller
^ g ^ y a

y dv-^v dy — • \

^^
fin z^oQ\\{yy:i^v N~-^

^ g g

Jag antager efter Formulärets anledning ('^'):

(*) Formulår at Integrera^ ^''^^
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^fÉ^N^^ CmzzzN'"^ (A(inz-^SCiyi:.z),

g g

och DifFcrentierar fS ät

Ä ^ V, ^ a y g

i££^N ivr
—^ Cofz

Tre r • . ^Ba ,2 5 ±Ba B
Haraf ar — och =—

—

h
g ^ g ^ gg

eller =4<2*B-+-r^55 farac Bz=.~f^— ^

Hvar-

låtc^cz H- fin 1 och C(?/: ^= i-, fä år

(-CofiA fin ^.v-+-rin2 ^. C. ^^)J!-
cx

rj.n ~ I
^-hCop^ACinlpx-CmsA Cofbx)—

^

ex

— &c.
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Drag ifrån Bt^ngtnttnB Fzz^^gy och famman-
bind JiF, fom fkår cirkelen uti //, fått bogen

zag f^j ib/CofcCmb RncCofh\

V^"-^gg\ g g )

Altfä år *
,
^finZ-T^-i^iil^ X

fin i-H-^), eller om lincerna infåttas for deras

vården, ^FiiBF:: fmHG-^—-- : v. H. X

&>r. >. Sattg-^fl.råSr-D— — (fin/-

--^-^ fiiU4-i&)— den längden > fom cn fritt tal-

g y

lände kropp genomlöper, at utaf tyngdens kraft

vinna Pendelens häftighet uti, ncderfta punden^.

Cor* 2f
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Cor. 2. Om Pendclcn uti puncten 5 hafvcrcn

häftighet, Tom fvarar emot längden fa finnes

längden v for punä:en C, når man Integrerar

—dv —zvdz— j hvaraf på lika fått blif-

ver
g fin.r — fin

Cor. Om luftens eller det nyttjade medlets

motitånd forminfkas, fäokas^, och bhfveroän-

deligt, når motliSndet forfvinner-, i hvilket fall

den nedfallande Pendelens häftighet fvarar emot
längden vrii Cof z — 2 Cofb ^ och for den upftigan-

de "år d —Cof z.)

Sått y at med en Kran ^ utan Jdrn-hdyare^

ganfka beq^uåwt och lått , tilfujla g-i un^

den nedrama ^ålar ^ genom vid^

hängda tyngder.

Af
C. F. NORDENSKIÖLD.

Gener. Qvartermåft. Lieut. Ridd. af Svårds Orderi.

6

Ar 1724 om^Vinteren, bygde jag en Bryg-
j[^a ofver x\envid Frugård i Måntiålå Soc-

ken och Nylands Län, hvarcft om Varca
år ftor flod och ftark Isgång, hvilken Brygga
alt fedan varit i godt ftånd j och ar 174? bicf åf-

venval en Brygga, på nedllagne pålar ifrån Ta-
vaftchus til Hattiiä udden , af mig förfärdigad, af
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foo alnars långd på 7 famnars djup , hvareft på
Smfe fidor om bcmålte Brygga , år en flor Ijo och
llark fj ogäng. Denna Brygga , ibm brukas fä-

lom allmån Tands-och marknads våg, befinnes va-

ra flarkare och mindre reparation underkaflad, ån
de ilandet måft brukelige Bryggor, fora åro

gjorde på timrade kiftor, imellan och uppåhvilka
kiftor de ftorfta och lång (ta trån, fom kunna fin»

nas> til bro-vafar tagas, fom dock af deras egen
tyngd och lånpd , famt dårfore at de hafva ytan

qvar, innöm fa år forruttna, och åro fäledcs, til

fkogarnes utodandc och landets Hora bekoftnad
^

ftåndig reparation underkailadc*

Til pålafnes nedramancie om Vintern pä Ifen,

låt jag gora en fådan fimpel Kran, fom fig. 8*

Tab. IV. Litvifar. Ofvcrft up i denna Kran hång>
des et block med en (kifvauti^ ofvcr hvilkcn et

flarkt tåg bicf lägdt, uti hvars ena anda en tåm-
meligen tung bjork^håyare hängdes^ Når, floc-

ken, fom var ämnad til på^Ie, fkulle uprefas^ och
Uti det pä lien gjörde höl nedfläppas j hvikiåc

håyaren på et trå, fom lades under denfarnma pä
de frÄmfore mbäradc pinnar. Sä fnart pålen flod

iipråct pä fitt ftällc, gick en karl up och loile tå-

get ifrån pålen, famt fåfle det uti håyarcnj då

ö, 8 a 10 man, alt efter fom håyarens tyngd dec

fordrade,' {ty vid den förra Bryggan brukades al-

» lenafl ö man, och vidden fenare 10), drogo fam-

ina håyarc up , och flåpptc den häftigt ned pä på-

len. De hade hvar fitt rep fåftadt uti andra ån^

dan af tåget, fom gick genom bläcket til håya-
rcn, hvarmed detta updragandet och ncdflåppan-
det fkcddc, likafom man hade ringt med en klpc-
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ka. De kunde, inom en åttondels tima vid pafs,

flå 100 fläg, innan dc hollo up och litet hvilade^

I forftone, och få lång* grunden i Ijo- bott-

nen var los, gick pålen lått in> men dä (lagen

PnSningom började gora mindre och mindre ver-

kan , falle man omkring pålen et tåg , pä hvilket

rämnades en ögla, utihvilkenen f famns fläck

tram<-6re inträddes, och alt fom grunden var här-

da c, och man fann det vara nödigt, laftades på
tienna fläcken en eller flere flåekar tvårt ofver.

Igenom en fådan tyngds hängande vid palen

vants en fortråfFelig verkan, emedan hvart flag

dref päh n ct godt Ilycke ned i bottHcn, til defs

at en rddelrs fall grund eller bår^ tog emot. Och
fl vida björk-häyaren hade en mattclig tyngd, få

kunde andan af pälen icke flås fonder, hvilken

man fordenfkul ei behotde forfe med någon järn-

ring, x^rbetet gick fort och lått, emedan härvid

inga fvära tyngdtr voro at lytta, fä at lo man
kunde på en Vinter-dag ila ned lo (jycken länga

pälfir, anlkont man ock nödgades fkarfva fomli-

ga^enår vattnet och f]6-bottnen var mycket djup;

iiien i fynnerhet blifver det genom detta ringa

päfand lått at bygga pål-bryggor, fafom de min fl

kollande, emedan det bchofves mindre trivirkc

til dem, än til bryggor, bygda pä I^iilor, fåat dcej

oö.-Å håltten fä mycket fkogj men åro dårjåmtc,

näll dem, fom göras af Sen, de Härkalle och
Varuktigalle,
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PROF
fd Vattnet uturT^ammarne vidLandskrona^

V hvartjrdn famma Stads brunnar

hafva Jina tillopp.

Af
ALEXAND.MICHAeL STRU3SENFELT

Öfverfte,och Riddare af KonglSvåids Orden,

Ar ly^P den ro Oftobcf, når detta vatten cj

meraffom det kallas) llod uti blomma,famt
hvarken nyfs fallet rågti, ilark torrka eller

flormarfäråndrat den, vanliga fmak och klarhet det
hJir llorfta delen af året, underj måfia nyttjandet,

och dä det hålles f5r vanligen godt;infattes tildeltil-*

lation I f kanna däraf, ibm vågde p, ffi. 12. lod^^*")

Hårtil bruktes en ny retort och recipiciit afglas,

den förra vål (koigd med friilit vatten uturdammen,
oA den fcnare likaledes med deiWlerat vatten.

Defliilation (keddc medelft fand-capellc, ganOca

långfamt, och aldelcs med Gimma precautioaer,

fom bcfkrifvas uti Kongl Vetenfl:aps xAcademiens

Handlingar och ändra qvarralet år 1 7fp. Den 16

dito var 7.^. ifj lod vatten aMe (lillerad t. Af
den uti retorten ofvcrblefnc liqveureil, bWfvo 10
lod frantagne til profven. Re^iduum filtrera-

des genom papper, fom förut blifvit vål renade

med varmt deftilleradt Vatten 5 hvarpa den eva-

K po-

(*) Vigterj fom blifvit brukad, år den Svenlka Vi£tualic-

vigtcn,' hvaraf i ikålp/håUer 884S af$.
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porerades ad pelliculani och factes til cryftalii-

fation. Det Ibm ftadnade qvar uti filtro, blef

på famma fått ganfka val utlutat med varmt vat-

ten och torkat.

§. 2. A t rå val århålla mera falt och jord

til proFven, fom ock, at nogare utröna qvanti-

teten dåraf> blef foregående proccfs ä nyo ite-

rerad , dock at denne gången blef inrct af li-

qveuren fråntagit; och befants at li kanna

detta vatten inneholt 16 afs falt och 14 als jord.

§. 5. Hårpå blef vattnet forfokt med rcagen-

lia,läledes: at af det afdeftilieradc vattnet, lävål

fom af friflvt vatten utur dammen, fam t af den

efter dedilUtion fråntagne. liqveuren §. i. (logs

af hvarje fort for fig uti vål (kolgde flalkor, 4
lod af de förlla och i lod af fifta forten.

Flafkoi ne numereradcs efter ordningen afvat-

nen : nämligen deflillerade vattnet N:o i. Dcc
frifka utur dammen N:o 2. och liqveuren utur

rctortcn N:o 9.

§. 4. Qleum Tartart pr deIiqvtum, I. OFo^
åndradt. 2, Mjölkfärgat och något hvitaktigt coa-

gulerades på botten. 3, Mindre mjoik-Fårgat.

Forholr fig clieH: lika med foregående, undanta-

gandc5, at det, fom var coagulerat, holt fig midt

uti glafet.

f. Syrupus Viokrum. Oforåndradt. 2.

flotte litet på grönt» 3. flotte åfven pä gront^
men ånnu mindre,

§. 6. Solutlo LurjJt Tion diluta. \, Ganfka litet

hvit.nktigt och etter nägra minuter, forbytrcs i

famma grad til violet. 2. Starkt mjölkfärgat och
tålde ilr<<\-t en hvit kalk. Efter några mmuter,

började
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började det blaria, ftotande uti violec. Andra da-

gen var kalken åfven mork violet. 3. Lika itarkt

mjölkfärgat. Fälde itraxt en hvit kalk och for^

ändrades cfccr några minuter, fom det föregående,

dock i fvagare grad. Kalken hade andra dagen^

åfven pS lika fått andråt fig: men var ljufare ellei*

gråaktig.

§. 7, Solutio Lum Sluta, i. Oforåndradt. 2. och

^. torhollo fig forn famma flag uti foregående §^

allenaft at effcften var mindre.

Af kalken, fom genom föregående Solutiö*

iier var prascipiterad, frseparcraJes enLunacor^
nua.

§. 8. Solutio gallarum Turekarum. i. Oforån-^

dradt* 2,Tycktes andra lig li^ganfka litet hvirak-

tigt, fom efter rtagra minuter lycktes (tota i gari-

fka litet violet* Andra dagen lig en hinna of-

Ver, öch därifrån til J tum nedåt, var det nå*

göt tjockt, ftotande uti IVart och blatc. 3* öaft-*

{ka litec tutbulent.

9. Soluiio faccarl SaturnL i* Litet mjölk-

färgat, och fäide llraxt et lint fedimeftt pä bot-

ten, fom en hinnä, 2* Starkare mjolkfärgat,och

falde ftraxt tt litet grofre hvitt fedimcnr. ^. Li^

tet m]öii<wfargat^ och forholt fig åfven for ofrigCj

fom N;o i« Andra däpen värdetta hel klartjmen

N:o I. och 2. voro något turbulente*

§4 ro. Soiutio Merctirii fuhltmatL Oforånidfadt*

1. Ganfka litet hvitaktigt^ falt foga mårkeligt>

(om andra dagen tycktes ftotaj på gulf^ 3» Alde-

les fom föregående j men fälde fträXf litet fedi*

inent til botten.
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1 1 . Spritus Vttrioli, i . Oröråndradt.s. Gan (ka

litet opalt. 3. Tjcktes förändra fig til iamma
férg , fora föregående : men foga mårkeligt.

Fålde ftraxt och häftigt et iitet hvitt fediment.

§. 12. Svirttus Salts, r. Oforåndradt- 2, Ganfka
litet opal fargadt, 3, Tycktes Bråndrafig til fam-
mafårg, fom foregåendej men var foga mårke-
ligt, Fälde (Iraxt och häftigt et litet hvitt fe-

diincnt.

§ , 19. SpritUS Salis Ammoniaci . i. Ganlkalitet

hvitaktigt elier turbulent. 2. Af lika förhållande,

dock litet mera mårkeligt, famt fatte et hvict fe-

dlment, låfom en hinna pa botten. 3» Aldeles li-

ka med föregående.

14. Saltet efter den i retorten ofverblefn^

liqveuren §. 2. var gult til fårgen. Det fmakidc
nåftan fom kokfalt, men kändes något (karpt el-

ler båfkt efteråt. Figuren af Cryttalleme kun-
de ej ens med Microfcop tydeligen fkonjas. For
bläs-roret fprakade detta falt icke, ej eller deto-

nerade, utan drog fig m uti kolet; iåmnadc ef-

ter lig en ganfka hvit ften- eller glasaktig jord,

emedan fältet ej var rent. Lukten var hepatifk,

under och efter fmåltningen.

Når detta falt efter Cryftallifation ftatt litet

uti varma luften, började det fatifccra och fal-

la {h\\diQ,x til et hvitaktigt mjol.

§. I v. Den uti filtro återblefne och cdulcorc-

räde jorden var til fårgen ljusgul, gåfte häftigt och
hättgit med fkedvatten, då det gots dårpåj men
blef åter ftraxt ftilla och klait. En del af pulf-

ret bicf ouploft, och angreps fedan ej vidareMed
v a t'
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vatten upblandad och upbrukad, vifte fig denna
jord fegaktig, fom en lera , och hårdnade något
for flamman af blås-roret, famt blcf då til fårgen

gråaktig. Forftarkare eld vitrefcerade den i kaa*
terne^ men ville ej fåfta fig vid kolet, iå at den
kunde blafas hel och hållen til glas. Ingen rok,

lågc eller lukt marktes dåraf upftiga. At brin-

ga denne jord til klart glas, tilbrukadcs något
dåraf 5 fom llroks på en af borax fammanfmålt
glas-pårla , hvilken , få fnart hon for flam-ciden

biet flytande och qvick,tog til lig den därå (Irak-

nt tilorukade jorden, förenade Bg därmed låtte*

ligen, och gick utan {årdeics koknmg eller fvl-

righet til et klart famt compaét glas af gulgrön
fårg» Man fortfor med mera jords inbringande!

fammaglas-pårla, dl defs boraxen dåraf utgjorde
minfta delen y och fkedde föreningen hvarjegång
låtteligen , famt pä forefkrcfne fått ; lå at vid
denna vitrification foga mer kan tillkrifvas Bora-
xen, ån at den fåftade jorden pä kolet.

iG, Glas-pårlan londerkrofl^ades til groft
pulver, hvarpä man got i et fpetfigt glas få myc-
ket fked-vatten, at pulfret dåruti varvål dränkt»
Jngen gåsaing mårktcs. Glafet lemnades orordt
ofver natten, hvarefter pulvret fanrs coaguleradc
til en klar gelatina, hvaruti dock nederil viftc

fig något hvitt, fom ej kunnat Idfas,

§. 17. Af alla hår anförde omftåndighctcr och
fSrfok, har man anledning at ftadna i det flut,

^t vattnet hår vid Landskrona, uti den (å kallade
Bam-hags dammfny hvarifrån det genom rof ledes
in uti Staden , innehåller

Kg 1:0
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i:o En Jdrn-vitriol ^ emedan d"t rvartnarmec!

Gall-äplc lafom t adltnngcns §.8. famt moik*
Xi^x och blånar med Siitver foiution §. 6. och 7^

2:0 Kokfalt ^ aldenftund det med Silfver-fo-

Jution mjölkat fig och falt ct hvitt pr^cipitat,

fom fcdermera fmålc til Luna cornua §. 7. hvar-

igenom egenteligen dock ej mer bevifes, ån aci-?

dum Salis comnmnisj men fom det år bekant,

at når flere Sälter i en foiution finnas uplolle,

pläga inverfioner dem imelhn förefalla > (å kan,

^f hvad om Sal mir ibile Glauberi uti §. 14 år

jmfort, klarligen (lutas , at Sal communc in to-

ta fubftantia hår varit torhandcn'3 ty vid de-

ftillation har acidum vitrioli, lafom ftarkafte fy^

ran, angripit alcali minerale, eller Salis com-
munis, och därmed framaUirat forenåmde Glau-
bers falt» I denna vånning, har jårn-jorden måft

fäiia til botten: men kokfairs-fyran af en ftarkarc

drilven utur fitr r.^tra hemvift, förenat fig med
Jcalk'jorden , lafom nårm i{t fläkt med Alcalierne,

famc dårme d urgjordt ct iå kalladt Sal Ammonia-
cum fixum, fom inllåmmer därmed, at Oleum
Tart^ri per deli(^viuni nedfiog en hvit jord utur

yatcnet. § 4.

540 En Kalk-jord^ emedan refiduum i filtro

gåfte med fked-vatten §. 15. och hvilkct åfven

beftyrkcs af vattnets förändring til grönt med
Viol-(irapen §. 4. famt af förändringen med Solu-

tio Mercurii fublimati §. ic, och åfven af dea
jfted Spiritus falis ammoniaci. § 13,

4:0. Denna kalk-jord år dock icke ren, utan

blandad, formodeligcn med en Lcray emedan hon

med vatten tilbräkad, vift fig fegaktig och efter

bran-
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bränningen nagoc hårdnat §. ly, DeiTc bagge
tielar uti forenåmde jordblanning beityrkas vi-

dare af det med borax dåraf tilverkade glafcts

gelatincringg. ty HerrBårgs-Radet vonSvAB,
har uti Kongl. Vetenflcaps Acadcmiens Handlin-

gar for är I7f8 pag. 286 vifat, atkaik och lera

ää til glas fmålte, lika til fårg och klarhet fom
detta, på famma (attaffkedvattcn åfven fom af vi-

trioi och kokfalts fyrorne angripas och folvevas

utan gåsning, famt går dårmed til gclatina, då

den Icrigc delen blir ouploft i et hvitt pulver på
botten.

Huru vida i detta vatten ånnu kan finnas et

ringa fpår af annat falt eller någon jord, fom ge-
nom foregående ron ej tilråckeligen och med lå-

kerhet kunnat utletas och angifvas, lemnar jag

for denna gången dårhån. Vatten- prof åro myc-
ken vanfklighet underkafl-adc, och fordra ftorre

kunfkap och årfarenhet i C/t^^z/V;?, ån jag åger5hvil-

ket billigt bordt affkråcka mig ifrån detta fore-

tagande j men jag har vägat mig dårpa, i upiåt at

tjena det allmänna. Det år en betydande om-
ftändighet, at uti en Fådning veta tilgång på
godt och helfofarat växten. Huruvida detta vat-

ten dårfore kan anfes , eller ock båttre bor un-

derlokas, ofverlemnas dem, fom uti vetenlkapen

aga mera infigt.
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Anmårkntiig cm kortlames forfio^^elje i

Månnijkans kro^p\

Af

J. G, Vv\^HLBOM,
M.D. AfTeiTor, ccb Provincisl Medic. i Calmar,

EnGafTe, r|- år gammal, blef ar iTfp, på et

olyckligt vis halligt dod. Jag fick lof af

dels moder, at af kroppen göra ntgra Ana-
tomiOca pra^para:er. Vid efterfrågande, förnam
jag, at han en lång tid varit häftad med en fe-

bris Lenta, rriot hvilken , dels af modrens ova-

lighet, dels for defs fatiigdom flcui , insen ting

var b] ukadt. Jag företog mig, at pä et la tjänligt

fuhject utarbeta niufklar och ådror. Vid infprut-

ningen var märkeligt, at fedan jag etter vanlig-

becC.i inlprucat puU-ldrorne och adrorne, och Ic-

d.imera 6: nadc buken , for at åFven infpruta

pcrr-adern, Vena poriaium, fant jag ejailenalrden

faracna t;llii^a med Mclencerium crh inreflina at

den gröna jnjection vara aldcles upfyldte, utan

ock en myckenhet genom \>na emulgentidcxtra,

cxriavaferaG i buken Under vidare aibenc fun-

nos alla glandulx mefentericse härda och to-ltop-

pade,men i lynnerhct var hela lefrcn, ingen flåck

undantagen, hard och fcirhv us. Härigenom vo-

ro de finalte ådror och kanl uti lefren tryckte och
foi doppade, hvarforc ock de tä vå^ar^ fem voro
ofrige for blodets omlopp, voro fa utdåndc och
vidgade, at injection ej allenatl utan ivårighet,

kunde gå ofvcrtil port-adcrn, utan man kunde af-

vcn med knifven foUja dc Uorfta Idrorne til fina

Ana-
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Anaflomofes med Venis hepaticis. Än mera:

den lilla Arreria Hcpatica, hade gifvit ifrån fig

iå mycken rod injeftion, at åtftillige grenar af

VenaHepatica voroaf den famma upfylde. Gall-

bläfan var måftadelcQ tom. Når jag bärttagit

det, fom var utflutit i buken, fann jag, at den hö-

gra njuren ej allenaft var hard och forftoppad

,

utan ock hela defs fuperficies Anterior con-

vexa med defs ftarkaTunica propria cxalcererad

och upfråten, likafom af cn (karp iorrutneifc,

hvilken åfven angripit, ej alknafl Veua Emul-
gens y ia. at den var helt Itor , utan ock den högra
Uretcrcn , få at den gick fonder, når man med
pincetten fattade honom. Exulceration gick al-

lenaft genom fubflantia corticalis til några få pa-

piller.

Den andra fidan , fom låg åc ryggen , var
aldeles frifk. Ingen materia eller något ovan-
ligt fymcs eljeft i buken.

Underligt år, at obftruftio glandularura

kan komma til en fä hog grad i en lefvandc

kropp.

Huru fordoida åro icke många orfaker til

vart lidande > och huru farligt år det ickc^at

lata denna fjukdomen fl taga otverhand ?

tierat»
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Beråttelje om en Jord-art ^ /om botar

Skabb och SJr hos Månnifkor
och Bojkap.

Af

JOH, L. ODELIUS.
Mcdic. Do(ä. och Kongl. Hof-Medicus»

Denne Jaf allmogen iå kallade Skabb-jorden

finnes uti fluttningen af iadane fma
hogdcr och backar , dar fmä fkog af

Björk, Tall-och En-bufkar trifvas, och dar nå-

gon fuktighet (lanna kanj åtven uppå ftenar, fom
Jigga under jord-fkorpan, dir någon gang-llig lö-

per fram. Til fårg^n år hon hvit-grå, oftafkrof-

lig pa ytan, faft icke altid. Om Våren fkal hon
gäla och fe ut fom obakade Limpor j men når

hettan tiltager, lägger hon fig ned, och haller

f]g maft i runda flackar, fom Ten-talrickar. PS
hanne våxa inga andra gras, ån ibland den all-

männa Sten-maflan, och ibland en hel fin hvit

MalTa. Vil man håmta henne up, {I får man lof

at (kala henne af med en tunn knif ; ty en tum
eller något mer inunder, mottr garna annan
jord-art, hvilken icke bor inblandas, emedan
ju hvitare och krufigare hon fer ut, ju kraf-

tigare hålles hon tore at vara. Då hon år fuk-

tig, år hon litet feg och fammanhångande > men
ia fnart hon blir torr, år hon la los, at hon af

minda vidrörande forfaller til et hel fint hrit-

grått pulver.

Denna nu befkrefne jorden, brukas af All-

mogen i Södermanland, Bettna, Hälla, Björk-

vik
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vik' och flerc Socknar ät Vingåker fidan, dS deras

"bbfkap, af hvad (lag det vara mä, plågas af fkabb

^och utllag: de gnida henne torr med handen pä

tJc (äriga ftållcn, en gäng om dagen: åro låren

frätande , lå blanda de 'henne med fjelffrät-llcn

'( Muria L: N,6. p, 1^4) och påfia, at det altid

hjeipcr. Hundar och kattor ge de ock invärtes

cn knifs-udd , endad några gånger , fom altid

jiulpit.

Men for {kabb hos månnifkor vet allmogen

knapt af at bruka henne , utan några Förnäma
Herrlkaper, hafva forft toriokt och funnit defs

^oda verkan åfven dåruti, hvarom jag vil anföra

några fåhåndelier:

Et barn om 4 ar, hade et enviii utflag p5
inunnen, for h vilket foråldrarnc brukat ätlkilligt,

wtan den åflundade verkans men en drång, fom
fedt hundar blifva botade tyied denna j©rden,g3»f

barnet cn knifsudd i mjölk , endaii några få gån-

ger, famt med ifter gjorde cn falfva at fmorja ut*-

vårtes, hvaraf barnet blef aldeies hulpir,

Et hälft års barn, fom plågades af mycken
barn-lkabb, blef honom qvitt på famma 1ått,dock

utan någon utvårtes {alfva: och då utflagct efter

cn liten tid ånyo infann fig, nyttjades famm^
medel med famm^ framgång , hvartii jag var

fyna vittne^

En Smed, fom var mycket fallen for brån^
Vin^ och föraktade alla läkemedel, blef plågad
af Ikabb otver hela kroppen; honom ovetandes
blandades denna -jorden i hans vanliga mar, alla

dagar cn vecka vid pafs, och han blefaldcles

Vi.
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Vidare lakra håndelfer vet jag icke; men det

torde fortjena upmarkfamhet , hvad fom fagt år,

och atminflone (kulle landtmånnen i de ofrige

provincier, da de lårde kanna denna jord- arten,

kunna med nytta betjena (ig af henne både for

folk och bofkapi och det utan någon omkoil:-

nad , emedan hon formodeligen pa alla orter år

til finnandes 5 hvarfore jag ock vil tiiKongl. A-
cademien hafva den åran, at fom prof aSåmna
något dåraf.

De Chcmifla ron och forlok
,
jag haft til-

fålle gora med henne, och hvaraf man någor-
lunda kan fe defs befkafFenhet, åro följande:

I to Smakar nåftan fom nya ier-pipfkaft, eller

åggfkal pulveriferadc.

2:do Kallad pa glod, fprakar, och gifver fmS
rod-blä gniftror.

3:0 Har ingen lukt, då den kallas påglod,
eller brånnes invcklad i papper: men dl man vid

et ljus vil tånda eld på henne, ryker hon med
en egen ftinkande lukt, nafta fom brån-torf.

4:0 Gåfer med inga fura fakcr.

f :o» Med varmt vatten , fom (lär långe nog,

kan man ingen farg fa, ej eller fmakar det nå-

got, utan blir fluteligen hel klart.

(5. På famma fått med Spiritus vini, oaktadt

man digererat dem tilfammans uti 14 dygn.

7. Icke eller med Olea cxprefla j men Olc-

um Thercbinthinx, tyckes fa en mera gulaktig

farg, efter likxlång tid.

8:0



1762. Apr. Maj\ Jun, 16
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8. Under Calcination , fprakar hon, fom fagt

är under N:o 2, glödgar fedcrmera, lamt da
hon kallnat, Icmnar hon et fvart- grått pulver,
fom år hel fint, men har ingen fmak,

p:o Detta fvart-gra pulver gor en liten

knapt mårkelig gåfning med Spiritus nitri och
Spiritus falis, likafom fvaga kall -ådror håfva

up fin fand.

10. Med Oleum tartari per deliqvium 5 mär-
kes ingen rorelfe.

U. Magneten marktes icke attrahera någon

I z\o Under calcination , fublimerades et fet-

aktigt våfcnde up uti den ofredegclen, hvilket

trängde fig tvår igenom bottnen pa honom med
en fvart fårg , gaf ock i forftone en empyrevma-'
i\{k lukt 5 fom fedan forfvunnit^

Således år denna jorden fuller en ler-art,och

har til utvårtes häftigt påfecnde nog likhet med
gås-leran eller Vefanj (Forlok til Mineral. Ed.
1758. §. po.). Men fom Vcfan galer ftarkt, och
fmålter fonder uti fura Spiritus , hvilket denna
acer icke g6r> ty år det en verkelig Phyfilk åt-

Ikillnad dem imellan, la mycket mer, fom Ve-
fan har en egen nog kånbar lukt, och denne
äter ingcn^

Den 30 Junii 17623

BE-
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BESKRIFNING
n

' En Trefotad Örn.
Ingifven

Af
ERIC GUSTAF LIDBECK.

Hift. Nat. Pfofeffor vid K. Acad. i Lund.

D^nne fogel (koit i forlcdnc Novcmb, Ma-
nad, vid Öitarps gärd, mil uti Sydoft

ifrån Lund i Skåne, under det han^ uppe
uri et högt och ftort tråd, holl på at upåta en af

honom i-ångad Hare, For (in fkiljdktighet i-

fran andra, i fynnerhet hvad defs 3 förter angår,

torde Han fortjena at i kårthet befkrifvas.

Storleken var anfcnlig : längden ifrån fpetferi

af nåfvet til yttcrfta ftjert-pennorna , fom dock
åro nog kärtarc, ån ving-pennorna, var något

ofvcr 1 1 aln: bredden imellan fpetfarne af vingar-

ne, då de rått voro utftråkte, våren god karl-

famn, eller 3 goda alnar, iV^yx^^^ hade cn Sv irt-

blå farg,romivid bafis var något Ijufare. Hufvud

och hals voro ofvanpä betåkte med ipctfiga, och
nållan trekantiga fjädrar, fom nederll voro Ivart-

bruna, den ofriga delen gulh»un med Ijufare fpet-

far (^apicibus) och et fvart ftrek , fom ^ick längs

efter på h varje fjåder. Ryggen och Tdck-fjadrarna

voro bruna med ijufare fpeifar-, och vid bafin

hvita, utom f de nedrrlhi uf ftjfrtrns tack-fjä-

drar, fom cndafi; yttcrll på andarna voro bruna.

Skrif-



1761. Apr. Maj, Jun. i6f

skrif-pannorna (remiges) 4- 5" de iotfla voro helt

fvarta,de6i:riga fvartbruna med hår och där kring-

ftrödde ljufa fläckar. Stjdrt^pdnnorm^^reBrices) it

till antalet hvita, men ailenaft til en tvär hand
ycterft Ivarta i med ljufare fpetfar*

Magé och bråft af famma fårg fom ryggen, dock
nigot ljufare. Ldren takte med långa pä yttre

iidan fittande fjädrar af en räft-lik fårg. BenenM-
ven öfverait täckte med ljusgrå fjädrar. Tderné

(digitij 4, af gullårg med ftora Ivarta klor*

Utom de tvånne fötter , fom foglar allmånc

hafva^ fatt pä denna åfven en annat fot pa ma-
gen j midt imellan de atne råtta fötterna. Denne
var til utfeendet nog klrtare^ ån de tvånne råtta

fötterna j men då man marker, at lär-pipan och
benet voro bogde ock krökte, hvilkct lårer flcedc

i barndomen, efter denne foten altid futit i vå*

gen, och varit Örnen til olågenhet, lä år ej un-
derligt, at den genom detta tryckande blifvit

bogd bärt under magen, och fatt en krokig våxt.

Del sutom var åfven detta låret fmalare ån de an-

dra, hvaraf denne foten låg kåre och liten ut»

'Bjddrarne^ fom tåckte låret och benet, voro ljus-

bruna, och tdrne 7 til antalet, af något högre gul
fårg, ån pä de råtta fötterna, af hvilka den yt*

terfta på hvardera fidan af de, s hade helt [vårtor

klor\ men klorne på de andre f tdrne voxo hvite^ af

cnopal-fårg, alla val få långa, fom pä de råtta

tårne, faft något fmalare, och likfom något kläm-
de och ihoptryckte, och hvaraf tyckes kunna flu-

tas, at denna ^tdje fot icke tjent Örnen til fam^
ma ändamål, fom de andra. Ingen bak^td fyntes

på denna mifsfodfle-fot.
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' Blås-Vädren^

Jorden år til riagra iJiils hogd ömgifveh af en
fin flytande materia, fom kallas Luft, hvilken

har raSnga märkvärdiga egeiiftaper^ Vid det-

L Vik
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ta tilfålle märkes allenalt , at Luften , fadan fora

den vid Jordens bryne bcfinnes, år åtminftonc

goo gångor fpecifice lättare ån rent vatten, famc
at han år fpånltig och läter packa eller famman-
trycka fig til mindre rymd; men åter zi egen
kraft utfpånner (ig läfom en fjäder, få fnart tryck-

ningen uphorer, hvilken egenficap vattnet ej å-

ger. Dårfore kan Lufcen lättare och af flera or-

faker fattas i roreUe, ån vattnet. Dels åro Luft-

particlarne uti en ftåndig rorelfe och gåsning iig

imellan-, dels flyttar fig ock en hel Luft-mafTa
utur fltt ftållc 5 och framflyter iälom en llrom,

med iå ftor häftighet, at den ftoter emot andra

kroppar, och utofvar på dem en mårkelig kraft.

Denne fenare rorelfe i Luften kallas Blåft, Vå-
der eller Vind.

Jag vil ej uppehålla mig med de gamla Phi-

lofophers mcnmgar, Hngacndc Vädrens natur och
orfaker

, ej eller vara vidlyftig med dc nyares ror-

klaring:ir dårofver, emedan, utom flera, Mus-
SCHENBROEK, Uti defs Inledning til Naturkunmg-

hetsrjy tilråckeligen utfordt detta ämne. I gemen
år lått at finna, det Luften, liki\fom andra fly-

tande kroppnr, målte vara ililla, lå långe han

Ilar i jåmvigf, men når den rubbas, la at ej alle

luft- columner åro lika höge ^ tunge eller fpån-

de, foker den tyngre at utbreda flg til de fldor,

dår han finner mmlta motllånd, til defs jåmvig-

ten blifvit aterftåld. L^tbrcdandet flccr med en

r6relfe, fom år få mycket hallignre, ju ftorre o-

likheten år imellan Luft - Columnerncs tyngd»

Om Luften pa en tra6t afJorden år mycket lått,

då han pä en annan dar bredcvid år mycket tung
och
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bchfpånd^ riifar den fenare med häftighet in på

den förra, och fororfakar ftorm.

Luftens jåmvigt rubbas ftundeligen af mån-
ga orfaker, forti vore for långt ac upräkna. En
ibland de fornåmfla, år koid och värmas omfl^if-

tej ty luften utfpånnes och blifver lättare af

Vårma^ dårfore flyter han up öch utbreder fig pä
fidorne ofver den kallare luften : denne åter in-

tränger figjlågre nedlät intaga den forras ftålle.Och

fomJbuhen dageligenjja ftundeligen undergår mår-
keliga ändringar af (torre och mindre varma, år

han ock fållan uti hvila. Dårnåft bidraga diin-

fternCj hyarrned luften (låndigt år upfyld, gan-
Ika mycket til roreifer i Luften > ty dels oka de
luftens tyngd , dels oka eller minOia de defs (pån-

ftighet» ' Och fom de ej aitid och alleflådes up-
ftigatil lika myckenhet och af lika befkafFerihet,

kunna dé ej annat, årt rubba Luftens jåmvigt
och hvila. Når dunftefne ftingras, eller nedfal-

la i fågn 5 hagel ellcrfno, blir luften dårigenoin

lättad j och da flromar ny luft til ifrån fidorna^

at återfcålla jåtnvigren: dårfore komma häftiga

rågn-och hagel- ikurar gemshligen med llarka

Våder- ilningar. Det år ock tröligt, at vilTa

duniler^ då de motas i Ltiften, generera bläft,

på famma iätt^ fom vifTa våtikor, dä de blandas >

taga hetta til (ig, och fråfa famt utbrifta i våder>

rok ellet lågc^ Man fer jii oka, at når tvånne
mölii motas, upkommer i haft en ftark blåft,

äntirtgeh igenom forenåmde fråsning, eller ock
igenom Luftens tryckning imellan molnen,

BJäll: upvåcker ofta ny blaft. När Luften
fcti gång blifVit fatt i rorelfe, ftannar han ej al-

L z tid,
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tid, nar orfaken til forfta roreiren uphorer, utan
fvallar långe efteråt, likfom et uprordt Haf efter

ftorraen. Genom långvarig blåii at cn led, pac-

kas luften emot Barg och hogder, til defs hans
fpånftighet far ofverhand emot tryckningen, och
drifver honom tilbaka elier åt fidornc, dar han
finner friafte utryme. Alla kroppars rorelfer på
Jorden, åfladkomma ock rorelfe i iuken. Eme-
dan defia och £era fådana orfakcr flåndigt verka,

må maA val undra, at det nagonfin kan vara al-

deles lugnt» Mindre underligt år, at häftiga

och långvariga blås -vader upvåckas, då fiera

orfaker långe bjelpas ät5at drifva luftenät cn och
famma led.

Hvad Blås - vädrens direftion eller kofa an-

går, förhåller den fig ganfka olika. På fomligc

traå:er at vårt Jord - klot, bläfer bcftåndigt na-

flan et och fnmma vader, år ut och år in: på
andra, regera vifla väder vifla årstider : på andra

åter åro vädren ej bundne hvurken til vifla våder-

ilrek eller årstider. Det forila fter på ftora Haf-
vet under Linien och vid pais ?o grader eller 31c
Svenflia mil pä orafe fidor om Linien, hvareft

hela året igenom ouphorligcn blSfer Olllig vind
,

iom på Norra hdan om Linien gemenligen år

Nord -Olllig, men på den Sodi-a Syd -O fil ig»

Denne vind undergår foga nåron annan ändring,

an at han de fex månader, dä Solen år närmare
Norra Polen, år litet mmdrc Nordlig på Norra
fidan om Linien,. och litet mer Svdlig på den Sö-

dra: Tvärtom, under de andre fex manaderne,
ur öftliga vinden mindre ^^ydlig pl den Södra,

och mer Nordhg pa den Norra lidan om Linien.
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Ju långrc ifrån fafta landet, defto ordcnteligare

och jämnare håller fig vinden både i direéiion och
ftyrkaj men d^ar ftora oar och land- ftråckningar

moca och hindra luftens fria ftromande, får vå-

<llret någon annan direktion närmare til Nerr och
Söder, ja ock undertiden til NW, ochSWJivil-
ken det på et och famma ftåilc, behåller, med
ringa förändring, hela eller halfva året, undantagan-

de nårmallin vid ftranderne, hvarcft viadarne åro

mcraforånderlige. Dock år undertiden lugnt ,
jåm-

vål ute på fria Hafvet, dar Oilliga vinden vanli-

gen bläfer: dar vankar ock då och då någon hä-

ftig ftorm eller Orcan, hvilkcn ej följer något

vifst våderftrck.

Det har långe varit en fvår fråga, hvaraf den
beftåndige Oflligc vinden uti de asquatorilkaHaf"
ven fororfakas? Sedan man blcf forviffad, at Jor-
den hvart dygn rullar omkring fin Axel, trodde?

man i forftonc, at knuten därigenom kunde up-
lofasj ty man toreftålde fig, nt då Jorden vånder
fig ifrån Wefter tilÖller, Ikulle luften ej hinna

följa iå fort, fom hon går undan, utan blifva li-

tet efter , och fåledes fa en rorelfe ifrån Öfter til

Wefter. Men om berorcje vind hade fadant ur-

fprung, {kulie han altid gå for full Öftan: defs-

utom år nu genom flera fkål bcvifiigt, at luft-

kretfen tått åtföljer Jorden, både uti dcfs da-

geliga ©ch ärliga omlopp. Den fortråfFelige Än-
gelfke Aftronomen Halley, fedan han noga ut-

forfkat denna Vindens förhållande, viftc åndte-

ligen, år i^8<5, huru alt tyckes kunna utredas C^).

L 3 lag

(*) Se defs Account ef the Trade- IVinds ^ uti Philof.

-v Transaél. N:o 183. Jåmf. MufTchcnbroeks Iniedn.

til Naturkunn, Cap. 41.
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Jag vil bjuda til, ac med fä ord gifva ct litet be-
grep at hans förklaring.

Dei år redan nåmt, at når luften pa något
flålie år varmare ån i granfkapct ,

drager fig den
kallare luften dit ifrån fidorna, Nu år lutten un-
der l^inien mycket varmare, ån närmare Polcr-

ne , dårfore ftromar luften dit ifrån Polernc 3 hvaraf

(kulle upkomma en ftåndig Nordlig vind Norr
om Linien, och en Sydlig Sodcr om, Men un-
de'- Linien år ej eller aiieftådes lika varnit, »tan
varmall, d^r Soltn år uti eller nåra vid Zcnith»

Orn nu Solen blef fbäende flilla ofvcr nsgon orts

Ztnirh, ll^ulle Jufr.en ftroma dit ifrån alla iidor,

maft ifrår. Norr och Söder. Men SoIcr Hår ej

ftilla^ utan fra"nf):rider Itundeligcn ifrån Öfter til

Wefter, til defs hon inom 24 timar fuceerfivc

upvårmt alla orter, rur.dt omkring Jorden, malt
vid Linien^ dårfore följer Luft-(lr6men hanne
It, hvaraf fkuUe blifva et iUndigt OHan-våder.
Emedan altfå Luften drifves af tvånne orfaker

tillika, af den ena ifrån Polcrne til Linien 5 af

den andra ifrån Öfter tii Wefterj upkommer dir-

at en ny direélion, fom år fammanfatt af de tvån-

ne, få at vädret mlfte blifva Nord-Oftligt på
Norra, men Syd-Oftligt på Södra fidan om Li-

nlen. Den lilla ärliga ändringen år ock en ren

påfolgd at denna theorie, fom nu fortiden åger

alla Naturkunnigas bifall.

Herr D' Alembert har dock nyligen upgif-

vit("*^)en annan orfak, fom formodchgen något

bidrager, at underhålla de Oftliga vmdar under
Li-

() Reflexions fur la caufe general d§s Vtnts, a Ber-

lin 1747.
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LinicD* Det år bekant, at Solen och Månen
med deras tryckning, attraftion eller Gravita-

tion på Hafvet, icke allenaft fororfaka en dage-

lig Ebb och Flod ( ^ ) , utan ock en ftåndig ftrom

ifrån Öfter til W efter uti Hafvet. Nyfsnåmdc
Horc Mathematicus har bcvift, at Solen och Må-
nen miåc hatva en dylik verkan på Luft-kretfen»

Man finner vid minfta eftertänka, at de af

Halley och D'Alembert upgifne allmånne

orfaker til den beftåndiga OftHga Vinden , måftc

hafva ftorfta verkan nårmaft Linien, men fcdan

alt mindre, ju närmare Polerne, Vid 30 grader

ifrån Linien, ar deras verkan redan fä fvag, at den
ofta ofvervåldigas af andra orfaker , fom ej deter-

minera Luftens rorelfe til något vifst våderftrek:

dåriore börja vindarnc dar blifva obeftåndige.

Dock år troligt, at om Jorden vore ofveralt bc-

tåkt med Haf, IkuUe uti det Norra Hemifpherio
Nord-Oftlig och Nordliga men i det Södra Syd-

Oftlig och Sydlig vind alleftådes hafva ofverhan-

den, eller oftare blåfa ån något annat vader.

Men på fafta Landen, under fjelfva Linien, åro

Vindarnc pbcftåndige och nåftan dageligen for-

ånderlige, (åfom hos, ofs. Uti Indifka. Hafvet,
ehuru Linien ftryker därigenom , år dock Syd-
Oftliga Vinden ej beftåndig pä andra ftållen , ån

imellan 6r\ Madagafcar och nya Holland, under
i o graders Sydlig Latitud och dårofver til 30,.

Närmare under Linien i famnia Haf , hvilkct ock
år närmare Afiatilka kuften och Öarne, bläfer

Syd -Oft allenaft i fex månader hvart är , råkna-

L 4 de

{) Se K. Vet. Acad, Han4K för år 1755, 5 och 4
quart. famt 1754, 1 quart.



174 ^y^^* Jul Aug. Sept.

de ifrån och med Majo j men i de ofriga fex, ra^
der Nord-Wcft Än längre in uti Perfi Oca och Ben-
galifka Vikarne, låf^m ock ifrån Ön Sumatra

.

längs Södra Chinefilka kutlen, vankar NO ellerNNO i fcx nianader, ifrån Octnher til räknan-
de, men SW eller SSW i de andra fox. DclTe
Periodiflcc Vinda» kallas >if vä-a Sjo farande Paf-
fad- V/ndar. Sa myckt r de Defordra Segel far-
ten i defTa Haf, når man rått paflar pl tiden at
nycrjademj fa hn',d( rhg* äro de ock, om tilfåi-

let férfumas, Orfakerne, hvartore Vinden pä deffa
llållcn, därhän altid borde vara Oftlig, vilTa års-

tider ordcnr^ligen kaitar tvårt om och b^ir Weft-
1ig 5 åro ganfka P/äre ar utreda. Halley har lik-

väl gifvit iannohka Ikal därtil uti defs redan nåmr
de afhandling.

Än fvärare och kan hånda omojeligt år, at få

reda på alla de obeftandiga vädren, fom blafa

nåflan ofver alt pä fafta landen, Cwmt pa Hafven
utom jotdc Latituds graden^ Ibland de många
orfaker, fom dår fatta luften i rorelfe , determi-
iiera de flåfte honom ej til någon vifs kofa, utan
endall dit han far minfla motilånd, hvilket är til-

fålligt vis, nu til en ^ nu til en annan fida. Icke
dedomindre gifvas, på hvar och en ort, någre
beftåndige orlakcr, fom gora, at vilTa flags Va-
der dår äro mer allmänne och rådande, än andra.

Ortens belägenhet emot Haf, ftora Sjöar, llro-

mar och trålk. Fjällar, Bärg, hogder, Dalar och
flätt-marker , famt emot andra varmare eller kal-

Jarc, fuktigare ell-^r tovr-ire länder: likaledes or-

tens jordmon och belkafl-enheten ai de dunfter

dår upiliga, med flera dylika omftåndighetcr j

kun-
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j

kunna ej annat, ån aga mycken del uti Bias -vä-
drens förhållande^ Men det år omojeligt at fe

förut, hvad flags Vindar af defla omftåndiglieter

alftras : det måffe genom flera års trägna obferva-

tioner utrönas*

Den berömde Ängclfke Stor - Cancelleren ,

Bacon Verulam, har, uti defs ^^<?r/Ä Vento-^

rumy gifvit cn fortråfFelig anledning, huru lada-

ne obfervationer bora anftållas, och Vädren med
deras orfakcr underfokas. Men fom dårtil for-

dras en dagelig upmarkfamhet och trägen uppas-
laing, natt och dag, i flera ar, om något med få-

.kerhet af obfervationernc flcal kunna flutas, iä

hafva de flåfte, fom börjat, fnart tröttnat dårvid,

hålft ingen fårfldld belöning och upmuntran dår-

fore plågar bcftås. Dårfore, ju fvårarc det år,

at fä någon lång oafbruten kådja af fullftåndiga

och tilforliteiiga Meteorologifka obfervationer pä
cn och fimma ort 3 defto mera varde bor fattas

dårpå, når den erhålles: hålft man dårigenom tor-

de med tiden vinna mycken nyttig underråttelfe»

Ty om viflli Bias - vader ftulle finnas någorflådes

mer rådande på vifia års -tider, eller ock åter-

komma i fanima ordning efter en vifs Period af

Sr, vore det vifTeriigen cn flor uplysning och
hjelp, icke alknafi: ior Sjo- farande, utan ock
for Landtmån, {å vida den oFriga väderleken, få-

fom kold och varma, rågn och torrka, til en god
del beror pä bläften.

I Upfaia åro fådana obfervationer jåmt håll-

ne, fedan år 1710, men med befynnerlig noghet,
fedan Sr 17:5^, af Aflronomi^ Profeffbrerne och
Obfervatorerne dårftådess och år ingen tvifvel,

L 5- at
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atde ju därmed fortfara. Andre hafva ock i de
fenare åren dånrrcd gjordt (ig förtjänte af Veten-
flvaperne. I fynnerhec bor Herr Diredeuren Hel-
I.ANT med heder nämnas, fom alt fedan år 1740,
utan minfla belöning, af egen beromlig hug, 1

Torne gjordt eller latit gora obiervatioriCr, icke

allenad på väderleken , utan ock på allahanda A-
ftronomiflva Phaenomencr. Lika otortrutnehafva
ock HcrrObfervatorcn Schenmark iLund, och
Herr Ledoren D:r Gisler i Hcrnofand va-

rit. Herr Proviant-måftaren Rongren har åfvcn,

fedanår 1 7f8, i Lovifa, härmed gjorde beromlig flit.

Menknapt iårer någon hafva gifvit fig lå mycken
modaoch varit få noggran med Metcorologiflka ob-
fervationer , fom Medicinse Profeflbren i Abo

,

Herr Dodor Leche.
Det vore (kåda, om få mycken nyttig moda

ftulle blifva forfpild. Til forekommande dåraf,

ville K, Vetenfkaps Academien garna intaga ob-

fervationcrne uti Gna Handlingar, åtminftone (a-

dann utdrag dåraf for hvart år, fom med de Up-
falifka hårtiU Ikedt ; men dels fkulle de birttaga

ior mycket rum t Handlin^arne : dels finna, ej

månge Låfarc något nöje i fa torra utdrag: dels

gifva ock utdragen, fåfom dc hårtils varit ftålde,

ej all den uplysning dc kunde. Ty dä man alle-

naft tager et är i Under, blifvcr det modofamt
for Lålkren, at gora jåmforelfe imellan flera års

ob fervationer, hvaraf förnam ila nyttan och for-

nojclfen kan väntas. Men Herr Leche har in-

rättat fipa utdrag på et nytt lått, hvarige-

nom alle forenämde ölägenheter forekommas.
Flera års obfcrvationer låggas på en gång under

ögonen, i Itorfla kårthetj men dock få tulUtån-
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digt, at knapt en enda obfervation år utelemnad:

och det, fom artigaft år, i den ordning, at jäm-
férelfen därigenom redan år gjord, och flutfatfcr-

ne lä handgripeligc, at Låfaren fjelFej annackaa
ån med nojc gora dem.

Til en början framgifvas nu 12 ars famman-
dragna obfervationer på Blås - vådreii "i Abo.
Hv id tid och tålamod fjeifv^i utdraget koftat Au*
étorcn, |r lättat foreftålla fig. Jag vet ej, om
något fådant tilforene utkommit: Musschen*
BROEK tyckes likvål hafva ftåldt fina i dylik ord-

ning: han kunde eljcit ej hatva gjordt den an-

mårkning, fom han nåmncr uti fiiia Capitlct at

f}i\ Inledning til Naturkunnigheten j nämligen,

at i Yttrecht bllfer årligen, pejr medium, Wcftan
i 77 dagar, SW i f8, Öftan i fs, NO i 45,
Nordan i 41, NW i 33, S>unnan i 33 och SO i

26 dagar. Jag anforer denna anmärkning, eme-
dan den, jämförd med Herr Leches i7:de Ta-
belle, vifar, at Vädren förhålla fig nåftan lika i

Holland och i Finland 3, i det Weltlig och Syd-
Weftlig vind år i bada Länderna den allmånnafte.

Det blir mårkvårdigt at fe, om detta och annat

förhåller fig lika både pä Oftra och Weflra fidan

om Ofter-fjon, hvilket jag af de i Upfala och
Stockholm gjorda obferrationer framdeles vil un-
derfoka»

Hvad Bias - vädrens flyrka angår, tyckas Ob-
fervatorerne utom Lands ej lä noga gifva akt där-

på. Framledne Profefforen And. Celsius bör-

jade hår vara mer upmårkfam åFven i det målet,

och delade Vädren i 4 grader» Han brukade dår-

til ingen annan Anemometcr, ån en flor Ek uti

Trägården vid Obfervatorium i Upfala* När al-
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lenaft lofven och de minfta qviftar i toppen ror-

des, kallades det fakta eller I grads bläft. Om
florre quiftar ofver hela trädet fkakades, anfågs

det for ftarkare eller 2 gr, biåft. Når ftore gre-

nar ai: blåften bogdes och riftades, räknades det

for halt-ftorm eller
3
gr. Men når fjelfva ftam-

men väldfamt bröts, och grenarne tycktes vilja

brifta, kallades dei 4 gr^ Bläft eller llorm. Sil-

ke marken åro val ej någon noga mättllock, men
man måfte hjelpa fig dårmed, til dcfs någon be-
qvåralig och fåkrare Anemometer upfinnes och
kommer i bruk. Jag nämner om den hår bruke-
li^a bläftcns ^radering, emedan jag mårkt, at

månge ej forftatt, hvad c. g. NW. 3. vil fåga.

Rått ofta händer, at tvånne Vader tillika blå-

fa, tvärtemot hvarandra, nämligen, det ena ne-

dre vid Jorden , det andre högre up i luften, fa

at Flaggorne c. g. ftå for Öilan, men molnen gå
for Weflan» Vid fädana tilfåUen, råtta fig Ob-
fcrvatorerne efter Flaggorne. Orfakerne til flika

dubbla Ihomar i Luften, åro nåftan de famma,
fom til dubbla ftromar i Hafvet, hvarom uti

Handlingarne for år i7f f 5 forfla Qv^arr. med no]e

kan låfas : de kunna ock lått förklaras, at hvad
om orfakerne til bläft i gemen hår ofvantore år

nåmndt.

PEHR WARGENTIN.

UT-
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UTDRAG
Af

VÄDERLEKSJOURNALEN,
Söm

Blifvit hällen uti Ah , ifrån och med
dr 17so til och med dr 1761,

Af
JOH, LECHE,

Med. Doft,, och ProfelTor i Åbo*

Forjia Stycket
y

Om
Blås - Vädren^

N:o I.

Antal af }*ielc lugna dagar.

r ^ »"^ P * cr? ^ . ^ « 5

1750 ©O OlOOOOOOO I 2

!7<^i 02 ooiizrioi 3 12

17^2 4© ooooooooo I 5
S753 i20IO20 l0 2 12

i7<>4 01 öo öoo iooo 2 4
1755 o I 3000002Ö1 I 8

1756 920000010 I 14
175-7 ^ o öoooooioo o I

J7f8 oo 101023002 2 10

1759 10 100000103 2 8

1760 43 oooooiö io o 9
1761 10 200000001 o 4

5um. 18 8 12 5 2 2 4 7 5 3 8 15 S9

N:o z.
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N:0 1.

Antal af de dagar, rom åtminftone til en del

varit lugna.

M 'r>< ""tk ^ ^—4 ' .» T* ST ^ — c/5
ra

1

1

3 .ii. 5 0 0

1750 7687461 2 4 II 10 71
1751 6 if 5 8 14 II 21 17 18 8 12 14
I7f2 15 6 14 9 811 15 14 7 ^5 9 134
175'? 9 9 1512. 73 5 12 10 7 8 15 109
1754 6 6 lo 6 73 I 9 11 ir 7 9 86

1 1755
i

* * J 5772763 9 6 10 8 73
1756 16 5" 7 9 2 6 3 22 4 4 9 6 7i

117^7 2677545 4 g 5 I 5 5-7

1758 2 5 9 4 4 4 10 14 9 5* 6 5 77
1759 9 5* 7 8 252 9 9 7 10 10 78
17Ö0 8 9 5-10 8 2 I 6 9 5 6 7
1761 7954848 10 9 8 7 4

Sura. 85 84 99 86 76 64 73 107 III 81 96 100 1062

N:0 5,

Hurii oftÄ ftorm vant 1 hvtr Månad och i

hvart åf.

> 2 «—

1

c > CO C ih

3 n
O* »o 3

•

0
<

n
n

s
5

^750 5 4 Ö ö i 0 Ö 0 ö 0 6 13

1751 I I 0 0 2 0 I 0 0 0 0 7
1752 2 0 I 0 0 0 0 0 0 6 I I 1

1

1753 2 I 4 I 0 0 -> 0 0 2 0 13

1754 6
3 0 2 0 0 0 I I 0 0 13

0 I 0 0 I 0 0 0 0 2 0 I 5

1756 1 I I I 2 0 c I I I 0 0 9
1757 0 2 0 0 0 0 I 0 2 0 I 9
17S8 0 0 0 0 I 0 0 0 0 © 0 0 I

175-9 I 0 2 I 0 0 0 0 0 I 0 0 S
1760 3 2 4 I 0 0 I 0 0 2 I 0 M
1761 4 2 I 2 0 0 0 2 I 0 0 I 13

.''lim. 25 17 19 6 8 I 3 6 3 15 6 4 113

N.o 4
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N;o 4, ^
,

Huru ofta Half-ftorm varit i hvar Månad ©ch i

hvart Ar^

<—

t

pä
c cr

1 •t

>
'T- P ^ Aug. 0

& g:
<;

Sum,

0 0 2 w v/

1
5 4©

9 1 0 5 2 2 I 49
1752

T1 T
t 0ö 9 8 9 Q 4 4 46

*/ J J
2 2 ^ i? 2 6 2 / 44

I7H 4 7 I 264 0 2 4 5 6 ^4
1755- 1 0 2 5 602 I 4 5 I 4 9i

1756 4 8 I 2 200 4 I 2 9 34
1757 I 4 s 4 I 2 8 5- 2 2 2 42
1758 2 5 3 0 0 2 0 2 2 29

1759 4 3 3 0 529 0 9 0 9 39
1760 2 ö 6 4 2 6 5 2 4 4 10 57
I76I 9 8 4 392 4 9 2 6 4 59

Sluij. Z54 4S 51 98 443336 32 36 4S ^9 5-1 514

N:ö
Huru ofta ftarkare blåft varit i hvar Manad.

» Hl

<-f

>
g; > 5^? 0 2;

sa cr "a 0
<

II 7 12 19 14 8 9 17 8 6 6 13

175

1

$ 7 14 13 II 7 8 5 II 4 9 10

1752. 8 18 7 II 13 9 8 II lO 7 7
1753 7 I 4 7 7 14 lö 10 9 8 13 9
1754 10 3 II 10 10 14 712 6 9 9
1755 8 12 10

1
II 12 10 6 II 5 7

1756 6 10 8 13 8 8 5 4 5 12

11757 II II 8 II II

.1

II 7 II

"1758 10 10 9 5 13 6 <^ 8 II 7 12

1759 II 7 6 8 12 8

16
9 10 7 8 8 5

1760 3 % 8 8 13 17 21 8 II 13 10

1761 8 11 10 14 17 16 15 12 9 II II II

lOI 99 107 132 145 133 117 122 98 98 III 104

130
107
114

I ID

112

90
112

"3
99
130

145
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N o ^.

Huru ofta fvagarc blad varic i hvart ar och hvar
månad, utan fällftap af ftarkare.

1751
175a

1753

c—

4

Is»*
1^

•5^ c—

1

c/i
r> C yj

*
cr c

&^ 5P 3

10 y 1

1

rs
9 20 0 TX 1 12 22 2-5 17 12 T 0 T

12 1*7 j I t T1

1

17 20 23 16 ^ 1 12 17
£

10 15 16 I^ 18 23 ir 16 Q 18 IQ IQI

18 12 19 19 21 10 17 IS 15 20 10 1 89
II 14 19 IZ 17 14 13 24 15 20 16 15 190
22 15 19 10 13 18 i4 20 18 13 2.3 18 213
14 9 21 14 22 23 21 i4 22 II 22 222
19 10 16 15 19 19 12 14 23 20 13 22 202
19 13 19 19 14 14 23 22 22 15 19 15 214
14 18 19 21 14 20 13 21 19 15 19 22
18 17 13 17 16 8 8 7 18 II 12 II ^9 10 II 10 II II 14 13 II 18 13 15 146I76I

Sum. 184 158 189 183 174 191 211 207 219209 183 201 2509

N:o 7.

Huru ofta Hel- och Half-ftormar , famt flarkarc

och fvagare blåil varit, for hvar månad, fran

i7fO til 17^1 inclufivc.
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N;o 8.

Huru ofta Hd-och Half^ftormar
, famt ftarkare

och Ivagare blaft varit for hvarc är, från
Jjfo til 1761 inclufive.

Hel- Half- Srarkare Sva?^are
Jtonuar. liormar, blilt, biåft ^

353
358

17^0 I? 40 130 igi
^751 7 49 107 lOQ
^752 XI 46 114 15,1

'l^^
^5 44 99 189 i44^754 13 44 i 16 19Q ia

^7^^
, 5 31 11^ 215

^756 9 54 QO 222
^757 9 42 112 202 26c
^758 I 29 113 2t4 l7y

1761 13 59 145- i46 36^
514 _iB6^_^0Q

, 4303

N:o 9,
' ~^

Antal af Hel-ftormar, med fårftild Vif*| f&
hvar månad, från ij^c^ dl ijfSf indufivV

ooooioö Ö06N.NNO is 1

NOONO i 000ÖÖ000161 i

Issv I
^ 4 I 2 o ö I o o o b 13S.SSV. s 3 1310012 I2T

SV.VSV. 10 7 5030040 q ! i
*°

NV.NNV 3 X n O O o O
° i°t \l

Sutti. 87 1 8 19 6 9 I 3 7 5 16 6
j iig
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N:0 10.

, Aotal af Half*ftormar med fårftild Vind, for

hvar månad frän ijfo til 176 1 inclufivc.

s > ^ > ^ O z a
09 ^ < p

N.NNO 20945'4oi2520 26
NO.ONO 11064251156537
O.OSO 23953322.224 14 51
SO.SSO 12 12 10 7 5 5* 4 5 3 6 14 8 91
S.SSV 12 4 II 4 5 8 2 5 7 8 7 8?
SV.VSV 19 18 6 4 4 4 61616161412155
V.VNV o8ii9967i485'4 7i
NV.NNV 5^76 12 494^624 67

Sum. 53 51 57 45 47 36 35 35" 41 5^ f5 54 562

Antal af de dagar då flarkare blaft varit med 0r-

fkildt väderltreck från 175-0 til ij6i

inclufive.

1

K>
'Ti

2: > > r» 0 a
3 e-

rr

Cm

<-»
S> 0

<
n

X

N.NKO "
8 8 4 10 16 II 8 9 10 7 9 109

NO Oi\0 21 9 13 13 24 15 14 12 9 15 19 I So
0 OSO 21 14 10 13 13 9 8 10 II 3 10 12 134
SO SSO 20 14 23 19 14 »4 8 13 13 14 15 18 iS5
s ssv. 12 20 19 20 21 22 3* 15 14 16 14 221
SV.VSV 36 23 28 35 42 38 26 32 30 24 373
N.VNV 12 14 26 23 21 20 17 12 17 14 12 197
NV.NNV 8 16 13 25 21 IS 12 14 9 15 9 166

Su:n. 120121 122 142 168 147 140 142 lio III 128 114 1565

N:0 II
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N:0 12.

Antal af de d^-gar då fvagare Blad varit från
fäifkildt våduilrcck.

^-^^x9^ f 52 56 45 42 64 46 41 35 29 o7 460NaoNO. 62 33 03 53 66. 55 % 7? ^3 7o 48 eg 736O.O^O 41 36 41 39 38 36 53 56 34 30 40 Å
SO.SSO 29 27 52 55 48 50 47 47 36 46 34 39 f^lS.SSV 21 30 33 49 52 57 61 35 25 18 27 28 1^6SV VSV 48 44 59 72 77 85 65 67 66 50 49N.VNV 53 38 42 3? 52 60 57 4^ 46 \o 46 T?
NV.NNV 26 38 44 36 56 70 52 40 59 38 34 37 53I

$111.316 263366 379434 455 475 410 364 337 307 315 442-j

.. ..
,

N:0 13.
.

Huru ofta Hel ftorm varit med hvar Vind i

hvart år.

- N NO 0 So, ' s sv V NVNNO ONO oso sso ssv VSV VNV NNV
CO

17SO I 0 0 2 I 4 3 19
I75I 0 0 0 2 2 1 z 0 8
175-^ 0 0 0 I 2 5 4 0 12

0 % :^ 4 I I 3 13
1754 0 0 I I 3 7 2 0 14

0 0 I I 9 3 p 0 5
175^ 0 0 2 0 I 5 I I 10
1757 0 I 0 0 I 6 0 19
17^8 p 0 p 0 p I p p I

1759 0 0 b 2 2 I 0 I 6
1760 I 2 I I 3 p 2 IS
1761 0 I 2 I I 2 2 2 II

Sum.
. i 4 9 15 20 4? ^ 15 12 118
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N:0 14.

Huru ofta Half-ftorm varit med hvar Vind i

hvart år.

N NO 0 so s sv v NV
i/i

NNO ONO oso sso ssv vsv VNV NNV c
s

1750 I I 2 9 4 9 4 2 4i

1751 8 8 3 8 4 2 8 54
1752 I 3 5 9 9 9 8 9 55
175-5 2 2 7 IQ 10 9 6 2 48

1754 X 6 4 2 15 14 7 I

1755 I 0 4 2 8 10 S 3 33
I 0 3 7 2 15 7 5 40

1757 z 3 I 9 3 13 8 5 44
1758 2 2 é 2 8 4 5 31

I I I 2 7 16 7 9 44
1760 3 10 10 II 6 II 6 16

1761 4 2 9 8 9 17 8 5
Sum. 27 38 91 S3 135- 73 77 574

N:u 15

Huru ofta flarkarc Biäft varit med hvar Vind i

hvart ar.

N NO 0 so s SV V N-V
NNO ONO OSO SSO ssv VSV VN^ NNV

S

r7S'o 12 15 7 ^3 15 30 10 16 126
I7^t 6 14 16 29 16 10 16 122
175-2 6 12 10 25 17 14 121

17)3 5 16 II 1$ 22 14 I? 1^7
1754 9 II 16 1

1

26
.
40 19 9 141

175*^ 6 18 12 8 21 34 15 9 121

175Ö 8 7 10 8 9 38 IS- 9 104
173-7 7 15 II H 22 31 IS 13 I?2

1758 14 10 7 14 16 20 20 129

1759 7 II 8 16 34 26 18

1760 20 24 7 II 24 34 18 14 I5i

1761 33 18 24 44 17 15 178

Smn, IIO I So 136 185 221 373 197 166 156S

N;0 1

5
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N;o 16.

Huru ofta fvagarc Blåll varit med hvar Vind , i

hvart år»

N NO 0 so s sv v NV
NNO ONO OSO SSO VMVVi\ V rVXN V

CA

17 40 23 20 45* 44 227
175-1 18 62 32 48 24 39 20 26 275

2Z 37 38 33 f5 49 48 305
1753 40 55 30 42 2,0 04 4Z 47 340
1/54 33 ^7 72 48 50 20 429

40 89 53 40 36 76 39 44 417
17^6 57 7^- 46 39 37 Ö4 54 44 416

1757 39 65 5t 60 45
^1

53 51 410
1758 46 58 28 54 5*4 48 406
1759 42 44 41 53 73 70 42S
1760 50 73 31 3^ 33 42 68 62

176

1

55 70 44 54 34 51 45- 15

459 735" 489 510 414 701 559 549 4421

N:0 17.

Summa af dagarna, på hvilka hvart flags Vind
blåft i hvar månad.

N NO 0 so s SV V NV
Vi.

NNO ONO OSO SSO ssv VSV VNV NNV c
B

Jan. 46 85 64 64 50 100 64 40 513
Febr. 26 43 56 55 f7 IC5 59 52 453
Mart. 29 76 61 89 64 95 71 72 565
Apr. 7i 61 82 76 104 74 56 S7S
Maj. 66 94 57 69 75- 120 85' 95 659
Jun. 57 72 49 69 86 124 88 95 640
Jul. 75 9$- 64 ^5 85 113 85 79 65-3

Aug. 56 9^ 68 66 72 125 59 >S 594
Sept. fl 73 45 ^? 52. 102 62 77 516
oa. 45 S^X 34 66 40 107 79 54 516
Nov. 40 103 53 63 53 97 65 51 525
Dec. 46 90 75 65 50 62 52 5-0 49©
Sura, 597 986 687 799 760 1252 843 775- 6699

M 3 N.o Ig.
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N;o i8.
Summa af dagarna, på hvilka hvart flags Vind

b '.''il hva- 1 är>

N NO o so' S sv v NV !7
NNO Ox\0 OSO SSO SSV VSV VNV NNV S

ISTCO 3^ 54 3^ 01 36 8S 31 75 408
7 ^ I v) 4y 62 4/

17^2 29 52 53 6S 49 91 78 71 491
47 7V xo 72 fl 96 63 65-

1754 45 84 93 62 106 132 78 634
I7V5 47 107 70 51 67 125 ^7 56 573
175-6 66 82 61 54 49 122 77 59 ^-70

V57 4S S4 63 84 71 81 69 605
1758 42 70 ^7 74 72 103 72 77 567
i7f9 52 53 65 7< 124 105 78 ^^98

1760 74 £08 50 66 92 92 H öii
1761 70 107 73 68 114 72 57 619

Sum. 597 95-7 6S6 799 760 1252 843 774 6699

N:0 19.
Ifrån 1750 til 1761 inclufive hafva ifrän fårfkildt

/ vådcrftrcck bläft.

Hel- H«lf- Starkare Svagare

ftormar ftormar

NMNO 2 26 109 460
NO.ONO 37 180 736
o.oso

'

10 51 489
so SSO 13 91 185 510
s.ssv 20 83 221 436
svv^v 43 135- 375 701
V.VNV 15 72 197 55-9

NV.NNV 12 67 166 430

Summa 118 562 1565 4421

Nd-
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Några anmärkningar ^ i anledning af
föregående Tabeller.

JLl^// lugna dagar y hafva i 12 år ej varit flere,

an ÖP» Januar. Dec. och Marr. hafva hafc

demåfta; men Majus Jun. och 0£b* de fäaftc/

Aren i7^<5» 5i»f3«f8. de måfta^ men I7f7ej mer
ån en enda. Lugna dagar åro fållan utan våt dim-
ba de ofriga årstider^ men om heta fommaren
hafva de Sol-rok i folje^

Dagar, [om til en del allenafi varit lugna ^ haf-

va til antalet varit 1061, och oftalt infallitt uti

Sept. Aug^ Dec. j men fållan uti Jun. JuU och
Majus. Aren I7f i. f2 och f 3 hafva haft de må-
fta och I7f7 de fåaftc.

Hel
'
ftormar y ehuruvål de ofta åro ganfkalang-

ftråckte, gå dock ej altid ofyer hela Europa» Ba-
rometren fanker fig vid deras annalkande och un-
der deras ftorfta häftighet, anfenligen. Men når

Barometren faller, låfom ibland flccr, helt djupt,

utan at hvarken ftorm eller Nederbörd följa, ma
man. vöra iaker om, at ladant fkcr genom Sym-
pathie for ftorm och oväder , fom antingen i

Angland , Frankrike,, Holland eller annorftådes

tildraga fig , hvilka icke altid hinna til ofs, eller

vånda fig åt vårt land 5 men når fä fker, infinna

de fig ej hår fprrån 2 eller 3 dagar fenare. Til

ex. Jag tycker mig funnit, at Veftan- ftorm yp-
par fig forr i Mufcou, ån hos ofs, och fdrr i Fin-

land, ån i Sverige. Hel-ftormars antal forhaller

fig til Half-ftormai^ fåfom 113 til fi4: Til ftar-

kare Blasvåder fåfom 113 til 1367, eller fåfom

.1 til I2yV» Til fvagare blås - vader, fåfom i

til 20tV.
M 4 Hel-
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Hel - ftormar från SV och VSV åro de orai-
nairailci men frän N och NNO famt frän NO
och ONO (le fållfyntafte. De infinna fig oftaft

i^Januar. Febr. ' Mart. och Oftober: knapc
nägoaijun, och fa uti Jul. Sept. och Decemb.

ViiTa är hafva varic mer Itormaktige , fåfom
^7fO- TB' f4..6o. 61» Däremot andre mindre, lä-

iom i7fi, 55, ^p, i^j-g hade näftan ingen Hel-
ftorm och fa Half • ftormar j altfa var detta et

harliar är for Sjo- farande, iå framt det härmed
forhäiiit fig hka ofver hela Europa* At det ej

km vara lika uti de andra Verldenes delar jhafvc
viaf forfdrenhecen > åfvcn fom vi vete, at Etefiae

eller de rriakelige Nordan- vädren, fom midt om
fomrTiaren blaia uii dckeland och Italien, foror-

f k-i fi.-digi: lågn i Ethiopien och Indien, utan at

.Egypten far någon droppa. ]j6i da vi hade en
g-anfkjto.r fomaiar, var cn fä ofverflodig våta i

Norra America , at grodan däral: tog fkada»

I7f2 den 2^ Oclob. var en ganflca häftig och
långvarig ftorm från V. fom tor g^nfka iila med
var- Väder- qvarnar , Tak och Plank j men ho-

tade. Petersburg med det högt uppä gatorna up-
dr'fni vatnet. Jag mins allenall cn defs like, näm-
ligen 172.5, fom hof omkull mänga hus pä Skan-
fka flitten. Men huru vida de äro periodillca,

och mfalla hvr.rt wir , fkal tiden lära ofs. Af-
ven fom vi ock vänte pä, at med tid^n fä erfara,

om väderlekens period har med Månans nägoc

famm^nhang. 1 Skäne är man otveitygad om,
at hvar tionde vinter fkal blifva Ihäng; faft den-

na perioden 'ibland tyckes hafva 9 , ibland 1 1 är.
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Half-ftörmm-y fådane , fom jag dcmkallar, an-
fe Sjömän ej dårfore , ij de kunna ånnu därvid
regera fkeppct. Alilåblitva, efter Sjomåns om-
döme, Hel -ftormarne ei få månge, lom jag iit-

fätter; ty en hop ibland dem , råknas vilstaFSjo-
folk allehaft for Half- ftorraar. Men få långe vi

cj hafvc något vigt Verktyg, hvarmed vi kiinnc
afmåta Vindarnas ftyrka, fä torde urfäkcas, om
en Obfervators tycke ej altid kan vara få noga
afpafTadt, lom det borde.

Half • ftormar infinna fig oftaft i Nov, Dec.
och Marc, Sållan i Jun. Jul. och Auguft. No-
vember mäfte fylla kärren med vacren Jnnan Vin-
tren anfåtter dårfore år den måft tallen tor Half-
ftormar och orolig väderlek. Half- ftormar frän

SV och VSVåro de måfte: fäare frän SO och
SSO, S och SSVt^hek rare frän N och NNO,
NO och ÖNO. Åren 1761 och 6o-hafva ofralt

haft halt- ftormar, 175-8, 5^, f6 mera fäUan,

Starkare bldft, kallar jag den, h varvid Åbo
flads fmä Vader -qvarnar kunna gå. Den infin-

ner fig oftaft i iVIaj. Jun^och Apr» mer fällfamt
uri Sept, Oct. och Febr. Den bläfer rr^åft frän

sy och ySV; dårnåft från S ogh SSV 5 fållan
från N och NNQ. ijdo. 61 och yo oftaft

>

fållfammaft.

Sva^ bläft^ rorer alknaft dc fmarre qviftarna

pä tråden. Regerar raåft i Sept. Jul. 0£l» och
Auguftus: minft i Febr. och Maj» September
hav den fogeligafte Vinden for Sjöman 5 Oclobcr
däremot år farlig; ty faft han ej har dc niåft'Ä

flormarna, fä har han dock de aldraftarkafte, ef°

t-er ftor forå^ndring dä mäfte förefalla i luften, når

M f Vin-
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Vlmren lagar fig til at bryta in, och famman-
packar luften med magt»

Når en och famma Vind hela dagen blaft,

men med åtlkillig ftyrka, har jag uti defla Ta-
beller uptagit honom allenaft en gång, och det

under defs llorfta flj^rka. Men hafva Vindar frän

flere våderftreck bläft, få åro de fårftildt upfor-

de i Tabellerna. Dårat kommer, at i Tabeller-

na , fom hafva vindarna fårfkildt utO.tta, ftorre

fumma finnes, ån dagarne varit uti defla 11 åren.

Dåremot uti Tabellerna 3. 4. f. 6. fummorne flå

in med dagarnas antal.

Af 49 dagar ar i helt lugn.

Af 4 - I lugn ätminftone en ftund

Al: 39 - I Stormdag på dagen.

Af 8y - I Half-ftorms dag.

Af- 3f - I med flarkare blälL

Af 2 dagar år i med fvngare blåft.

Uti defla i låren har ///^^/t^^Vcr varit i i2v^ckon
Dagarna 5 fom til en del varit lugna, gora 5 år.

Storm, - 16 veckor^

Half - florm - i år 21 veckor.

Starkare blåft - år.

Svagare blåft: - 6 år och 17 veckor.

Altla har makeligt yåder utgjordt mer ån,

halfva tiden.

Starkare vader mer ån y-

Half-ftorm litet mer ån |-

Hel-ftorm något mer ån y'^.

Helt lugna dagar ^jV-

A t den 17 Taflan fes Vindarnas forhållande c-

mot hvarandra: Således år SA^ och VSV aldra-

rragnaft, dårnåfl: NO och ONO: ledan V och

VNV: fållfyntaftår N och NNO.
SV.
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SV. VSV har blåft i iift dagar.

NO. ONO • 9f7
V. VNV . 84J
SO. SSO • 799
NV. NNV - 77f

SSV - 7^0
O. OSO - ^687

N. NNO - f97
^
Således biafer SV. VSV mer ån dubbelt (a

många dagar, fom N. NNO.

Man kan ej fa noga veta orfakerne til alla för-

ändringar med vindarne på hvar och en ortj men
fom vindarnes omväxling geraenligen gor fojrån-

dring i Väderleken^ få är angeläget, at genom
obfervationer foka utröna, om någon vifs ord-

ning dåruti år^ Men vi hafvc funnit, huru litet

ånd imälet vinnes genom några fjeUvilligas ofull-

komliga, oftadiga och karta bemödande 5 ty hvil-

ken kan fkåligen begära, at en olont Obfervator
fkal kunna hårda ut med flitigt och noggrant ob-
fcrverande uti la många år fom behofves, efter

hvars och ens Oeconomifka omftåndighcter tillå-

ta nåpligen någon, at alt ftadigt vara tiHlådes)

dcfsutan kunna jåmvål fjukdomar fororfaka fto-

^ra luckor uti Journalen, få framt han ej år un-
derftodd af en befkedclig medhjelpare, den få

torde vilja eller kunna pä egen kåftnad hålla, jag
har val budit tiljat få någon til at inofva fig uti

praftiken håraf, lä at han kunde taga vid , når

jag flutar. Men ingen har jag ånnu funnit dårtil

fkickclig, ej eller någon fom vil blitvat. Och
hvad uträttade D^Jurin med fin Invitation til

Vådcrlcks-Journals hållande, uti fjelfva verket,

fall
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h?L månge begynde därmed > men flutadc atcr

for fnart och forrån de hunnic finna eller gifva

^uplysning om det fom foktes, Altfå fordras pU"
biike anftaher, om nagoc hopp fkal vara om Sy-
(lematifk kunflcaps erhållande håruti.

ÅKERBÅRS PLANTERING.
Ingifven

Af

CARL LlNNiEUS,
.
Kongl, Archiater, R. af N. O.

•

Åkerbår (Rubus Ar^icus) fom hår nedre i Sve-^

rige all måne kallas Norrldndfka Åkerbär y at

fkiljas från Hallon, fom i Småland kallas.

Akerbår. Denna rara våxt år nu mera allmänt

bekant for Botanikerna, och lått (kild frän alla an-

dra Species af Rubus > med fin qvarters höga
fljelk, fom år utan taggar och årligen forvifsnarj

med fina trcfalda blad ( foliis ternatis)^ med fin

loda Blomma och med fitt bår, fom icke flåpper

filt håfce eller Reccptaculum då det mognar.
Denna Ört våxer på fodra fidan nårmatl intil

Pol- cirkeln, lå i Europa, fom Afien och Ame-
rica; ty hon finnes vid Hudfons- Bay 3; i Siberi-

cn; omkring Bothnifka viken, fä i Öfter-fom
VSlterbottcn, altifrån Geftrikland til ofver -Tor-
ne, dock måfi: i Vållerbottcn. Lappland lig-

ger vål i famma hogdj men år ätfl^ildt medelll

grå-fl^ogen, om jag få får kalla en rjock fkog,

lom år til jordmon hopvallad af idel grållenar,

hvil-
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hvilka åro beklådde med fnohvitfi Lichenes cm-
ftacei och ofvervuxen af idel barr-tråd , fom ftä

fvarta med en lång ikågglik mofTa ( Lichenes fila-

mentofi). Denne Ikogen går ifrån ofverfta Vä-
llcrbottcn hela vågen til Oftcrdalarne, dar han
{kiljer Sårna från Dalarna, och altlå går ofler om
Lappmarkens flata och uphogda fandhedar, In-

nom denna fkogen har jag icke fedc Ålvcrbåren,

merånpået enda llålle, och dar allenatt et eller

tu ftänd j ånnu mindre finnas de i fjälien^ A-
Jcerbår åro val fundne pä några få flållcn utorn

Norrlanden, fåfomi Dalarnc, Gellrikland, Up-
land^ men fä litet, at det ej fortjånar nämnas.

Bären af denna Våxt, åro ofelbart de (make-
ligalte af all frukt, fom växer fjeltmant, icke äl«

lenaft i Sverige, utan i hela Europa, och efter

fä ar, firuUe val en hvar onflca, at de vaxte hår

nedre i landet 5 ty man har nog ofta rått i vårt,

at fä dem infyltade från Norrland* Ehuru de a-

ro ialändfka, behålla de fitt värde och äftundas

åfven af de förnäm lic Fruntimer och delicataite

munnar^ at fortiga ^tiet Åkerbären, iagdepäVin,
gora det ganlka angenämt.

Trågardskoniten, fom i fenare tider iligit til

la anfenlig hogd , har lärdt ofs, '^t åfven hos ofs

plantera de Indianfica Växter, fl ai Meioner

^

Vatten- meloner, Ananas^ ja fjcltva Pi? ^ Hrr
Mufa gifva ofs fä mogen frukt , foEi iia i

Italien. Emedan Akerbår våxa ofs nårrnt it ikul-

le det tyckas> at de med ringa moda hos ofs kun-
de planteras 5 racn imcdlertid har det hitintils fål-

lan lyckats.

Framledne Råntmåflaren Asklin, fom bod-
de i Stockholm, var den lyckeligafte af alla dem

jag
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jag kåndc, ar faÄkcrbår genom plantering , dar han

pä en liten fång, kunde famla fig hela eiltr half-

va iiopet. H..ns kon(l beitod däruti , at han om
vintertiden låt fora tiliammans Ino tii en hog Tno-

drifva > ty han trodde , at myckenheten kf ino , var

den^fom endaft gynnade denna växten. Som jag

vet, at rått mänge (kulle vara begärlige, at få A-
kcrbår fä lått växande i Trägårdar , fom Jordgub-
bar 5 fkal jag foka förtjäna mina Herrar Lands-
måns gunft och vänfkap dårmedelft, at jag med-
delar konlten om deras plantering, fom jag hit-

intils hållit hemlig;

Fjällen år det kallafte land i värt Rike, och i

kold attaga federmera dc andra Provincer fä myc-
ket, fom de ligga långre frän Fjållen. Jag for-

undrade mig, då jag forft begynte uparbeta Acad.

Trägården, huru det kom fig, at fjclfva Fjåll-

orternc frän Lappland, fom bebo det aldrakalla-

fte Climat^ icke tålde våra vintrar, hvilka dock
åro hår få mycket drågeligare, fom landet lig-

ger långre frän Fjållen; Jag låt ock fora in i

Trägården efomoftaft Norrlandfka Åkerbären: de
ftodo hår et par är med et ufelt lif och åndceli-

gen förtvinade. Konftcn ar cuitivera i Acadcmi-
fka Trägårdar fä mänga främmande Växter ifräa

alla vcrldenes delar , bcftär dåruri, at Prxfcdus
Horri vetat doma, i hvad land växten Ijeifmanc

framkommer 5 och at defs Climat kan underråcta

Trågärd.smäftaixn, under hvudvårmi hon fkal hal-

las: hvad jordmän hon fordrar: om hon (kal haf-

va mycket vutten eller litet: fkugga eller opcn-

lufc, och fä vidare. Hårutaf domde jag om A-
kcrbärs plantering. Jag hade märkt i mänga är i'
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huru ftorlla olågenheten for de våxter, fom flä

under open luft, år den långa Vårtiden y fom hos

ofs blidfkar om dagen och Ikårpcr til om natten

med itark froft, hvarigenom rötterna ofta wp-

dragäs utur fjelfva jorden., och den fpåda vaxtCR

på alt fått anfåttes. Jag kunde ock lått fluta,

at fådan om(kiftande varma osh kold icke hade

rum iFjållen, dår vintren varar naftan intilSol-

ftåndct, då pä åtta dagar fnon fmälter> efter åt-

ta dagar år marken grön> efter åtta dagar alt up-

vuxit til fin hogd \ efter åtta dagar alt 1 blomma y

etter åtta dagar alla fron mogna j efter åtta dagar

åjcer vinter. Altfä oek Vålterbotten5Uti hviiket

Åkerbären måft våxa, har långt fenare Vår ån vi,

Gch altfå åro våxterne dår långt mindre utftålde

for de kalla froltnåtterna.^ Dåi fore Ikaffade jag

mig å nyo en torfva med Akerbår från Norrland,
låt plantera den pä en fång i Trågården 5 och om
hoftctiden forordnade, at den fkulle , få fnart

jorden vartilfrufen, tåckas med tjock moflaj och
vid forfta vårtiden låt jag lågga granris ofver den
islupna moflan, at vår- vårman icke måtte fmålta

moffan forråii i Majo Månge bruka, at tacka

fina våxter om vintertiden med mofiTa, och mena
fig fåledes bevara dem från kold; men det årjud
det famma, fom at tacka dem med isj ty moilan

fii^er och behåller vattncD, hviiket med hanne
fryfer tilfammaas i en hård is-klimp j fom mycket
fent nåfta Vår kan fmåltas»

i Genom foregåend© experiment vant jng mitt

påfyftade ändamål, fä at Åkerbären nåfta Som-
mar ftodö i fin båfta våxt, och andra året hade re-

dan intagit^ likfom Jordgubbar, hela fången, fa

I

tåte
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tått de någonfin kunde våxa, hvarmed de conti-

nutrat i fiera år och ånnu fortfara, fä at jdg där-

åt nu kan tä fä rnyckt-t mig lyfter. Hela kon-
flen at plantera Åkerbär, bc ilar alcfå dåruti:

i:o At om hoftetiden fkaffa fig en torfva Å-
kefbår frän Norrland.

2:do At utrcnta famma rötter utur lorfvan i-

. frän andra Våxtcr.

.3:110 At fåtta dem pä en fång 5 fom år tillagad

af fvartmylla och fmätt grus^ eller grof fand j

ty lera år icke deras båffca jord.

4:to Rummet bor icke vara for högt, torrt

oeh (ka^-pt, icke eller liggs mycket i Solbaddet
emot någon vågg, utan hälft någorlunda dåfvigti

men ej vått« / ^

f:o Om fena höften eller i November månad,
då jorden tillrufit, tåckes den med raofFa til et

qvarters hogd eller högre. : .. .

^:o I Martii månad, .^å jdagsmcdjan begynner
at tära fnon, tåckes moiTan med frifkt granris,

ju mer ju båttre, på det iTen må kunna -hållas i

moflan, få Tåftj^e fonvmpjeligt år och^da åndte-

ligen fnon år fmålt,' tägés ris öcTi mofta bart på
en gång. Skulle ock ^tke gfannfct kunna hålla

ifen i moftan nog långe qvar, iiitil dcfs nattfro-

ftén vore förbi-, fSlcan man "ledcrmcra ioft hölja

ofver (ång;en med -granris. -

7:0 Om- Sommaren bar, jag bråkat femns lån-

ga granris rund t omkring fingen, -til atgifVa nå»

got litet lugn eller fkugg-i f mön forHaitihgaft -har

jag-måft bruka detta, til at afftångo- Påfoglarna, •-

fom varit begärligare' på- baren j ån något Frun-
timmer, dcrjig-trnikamåjikt, huru <1e£- ifFnHnt

gran-
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granbarret hållit jorden ren och likfom gynnat

denna våxr»

For Sfrigt våxa defla Åkerbåren i Norrland>
få i ångar bland gråfec, fom pä opna betesmar-

ken hälft vid fidorna af tufvor och aldrahåift dår

fom fvedjor vant brände.

Mera konft år hår icke at i akttaga, fä at deti

fom altundar plantera dera, kan hafva dem få lått

Dch få omnigtjrom jordgubbar; men jag Kar ej

Forfokt ånnu, at bcÖvåra roticrna, til at få omm-
gare frukt, fåfom pä Jordgubbar^

RÖN,
dt tilreda Korkar, fom hindra utdunfin

ning^ uteftånga Luften, och emot-

Jiåfrätande Syror\

Af
ULRIC RUDENSGHÖLD^

Gommerce - Rådé

t

I allmänna hushållningen förekomma många be*
hofjat i Glas-och Sten-kåril bevara våtlkor af

flera flag; men låtten dårtil hafva altid fun-

lits otilråckelige. Defla våtlkor åro dels fyrli-

5c och fråtande, dels flygtige och genomträn-
gande, dels fådane, fom igenom olikhetcaaf de-
as beftånds delar , famt af Luften låtteligen kom-
na i arbete, moslas, furna och férrutna.

N yåi



1^8 17^^» Jul* Aug. Sept.

Val flipade glasproppar åro val tjånligaft at

förekomma deffa ölägenheter j men de åro koft- r

farna, och kunra cj val erhållas, utan til fmårrc f

flaftor. i

Til at hindra utdunftningen af Spiritus Vini,

har den vidtberomde Franfke Natur 'forfkaren,

fraraledne Herr de Reaumur
,

påfunnit dec

medlet, at forfe flafkorne til defs Naturalie- Ca*-

binet med val Hutande proppar at trå, dem han
ofverfmåltit med Bly, hvarefter han våndt up
och ned på glafen, dä Spiritus, fom altid fliger *

upvårts, inneilånges af fjeifva glafet^
J

Detta år aldeles tilråckeligt for glas, fora f

ilåndigt fkola hållas tilflutne 5 men for dem, fom rc

man behofver undertiden opna , har man ej någon
båttre ftångfel , ån korkar, hvilka igenom deras .

mjukhet och fpånftighet noga fylla mynningen
»

af kårilen. De medföra likväl flera ölägenheter >

ty de blifva af fkarpa (yror, fåfom Vitrioi - olja,

Skedvatten och Salt-fpiritus , fnavt angrepne och
förtärde, hvarigenom delTa Syror orenas och for-

fvagas. Ehuru man ock bemödar fig, at ofver-

fmålta korkarne med kåda, eller kitt, eller ock
ombinda dem med blåfa, eller vaxadt papper,
förmår fådant alt ändock icke fullkomligen och for

lång tid innefluca flygtiga våtfkor, ej eller trån ^
forlkåmning bevara andra, fåfom Vin, Surbruns-

!

Tatien, EHVncer, Extraéler, Dccodier, Oljor; 'r:

Bår- vin, Dricka, m. m. hvarfore ock Apothe-
ken årligen mSlte vidkännas en dryg forlull ge*

nom fordåifvadc medicamcnter , ibm mäilc tii-

rcdas i forråd, :L
. 'T

Hu-
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Huru otilråckeligt hartfandet år, fick jag for

några år fqdan erhra, dä jag hämtade vatten iffån

cn Spring -kålla, belägen i RoOagcn^ nåra in-

til Såcesgarden Adatnsberg, Ibm hörcr unaer E-
kcbyholms godfct. Detta vatten befants pä ftåi-

let hafva både lukt och fmak af Mineral, och
fägs jåmvål Ocra uj:i den dånfrän löpande rånni-

len > men ehuru jag därvid tog alla forfigtighets

mått vid Bouteillernes fyllande, korkande, hart-

fande och inläggning ^ och faftän de fördes hit til

Stockholm under nattens fvalka, ej fujlt fem mils

våg, famt ftraxt efter ankom ften undcrfoktes får-

ikildt af tvånne våre forfarnafte Chymicis, framt
Herrar, Dii'eä:curen ScHEFFERoch Apotheka*
ren Salberg > fantsdock> efter bågpes afgifne

[kriftelige intygande ^ dä mera intet fpar af Mme* <

ral däruti ofrigt»

LiJcaledes har jag iornummit af flera, fom be*

fokt Pyrmonts Hel^-brunn, at det därifrån hit-

icommande, jåmval båft korkade vattnet, likväl

inder forflen få förlorar fin kraft, at ock råtta

rmakcn cj mera igenkånnes.

jj

. Når detta och flera> få främmande, fom in-

f åndfke långväga vatten,åndock ofia hafva god ver-

san: hvad (kulle icke Ikc, når dc kunna anlända

ned deras fulla ftyrka ?

Sådant alt har bragt mig at efterfinna, om
tägot medel må gifvas til at fä bereda korkar, at

orenåmde ölägenheter mätte utan kollnad och

)efvär kunna forebyggas.

Ibland alla åninen,har jag ej funnit dårtil nä*

jra tjäiiligare, ån Fax och Tal^,

N z
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Hår vore tilfålle at ingå uti cn underfokningi

om inre våfendet och grundämnen af dcfTa, ehu»

ruvål gemena , dock til åtventyrs ånnu ej nog ut*

rönte Varor, hvartil fordrades et noga fkiljandc:

af deras beftånds delar från hvarandra , famt deffas

fammanfåttande igenj men fådant (kulle draga

mig förlängt ifrån min forefats. Jag lämnar deci

'til dem, fom aga Itorre infigt och mera ledighet,

at bruka denna fortråfFeliga nyckeln til den dju-

pa Naturens utfor{kande5 0ch häller mig hår blott

vidden enfaldiga kännedom, fom en och hvur

kan aga om egenlkaperne af defTa åmnen, få val

fom om barken af det fålHama kork-trådet, hvil-

ket våxer vildt uti Italien, Spanien, famt i do
fodra orterna i Frankrike, och hvilket, for fin;

,163het (kul, år odugligt til andra bruk, ån det,

at låta i flera är aiklåda fig til månnifkors tjånft,

hvaraf de flora floten for fi(kc-nåt> ej utgöra dem
xninfta nyttan.

Sedan jag blifvit varfe, at Vaxet val ftir c-

mot Ikarpa Syror-, men fråtes af [Spiritus Vini,

och.at Talgen däremot icke angripes af den fena-

rc, men måfte vika förde förra; har jag flutat,

at når defTa tvånne olika åmnen varda i behörige,

mått förenade, mäfte de ikydda hvarannan crotft

frätande våtfkor, och for ofrigt, genom deras tåc-;

het och inbördes foibindning , gemenfamt verka,

at korkar, fom af en fådan blanning imbiberasi

och anftrykaj, kunna, med bibehållande af de-

ras mjukhet, hindra utdundning, uCehålla Luf-
ten, emotftå mögel, Unge uthårda, lamt fåle-

des g6ras tjänlige, at med nytt^^^rukas vid mån-
gahiwda tilfållen,

^

Pen-
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^ Denna uträkning har, efter flera fpriot, fla-

Igicfåin, at jag uti följande låtta och foga ko-
dande handgrep funnit alt hvad jag fokt*

Jag har tagit hvitt obemångt Vax, antingen
det, fom år blekt i Solen, eller det få kallade

Jungfru -vaxet, fom finnes uti ofvergifna Biftoc-*

kar, och af Bien fjelfveblifvrit renadt fran Ho-
[ling och andra främmande partiklar, hvilka gö-
ra det gula Vaxet hårtil ©tjänligt. Jag har fam-
manfmålt det med lika vigt af val ftirad Ox -el-

ler Bock-talg^, dock hålft den förra, fafom me-
ra faft. I denna fmåltning iiar jag tvä eller tre

gängor indoppat val flcurna korkar af godt flag,

tiåmligen de,f0m åromjuke,famt icke Ckora eller

gropiga , hyilka förra kallas famets-korkar. Ef-
:er hvarjé indappande har jag ftåldtdem, med
[mala andan upvånd^ pa et Stenfat, eller Jlrn-

panna, och varmt dem val for elden, eller i en la-

gom het Bakugn, eller ock i en Kakelugn, fé-

dan elden nyfs utbrunnit ; och låtit dem fa -ffiå, til

defs deniaa blandning intörrkat , och tiiftöppat

deras lufthål. For at gifva denna fmorjan intra-

de fä mycket längre in uti korken, har jag ock
förut gjordt många fting i-nedra delen med en näl,

hålft pä dem, lom årnats tilfkarpa Syrors beva-
rande. Sift har j ag y for mera rénlighets fkul

,

cfgnidit dem med en ylle-klut.

Man kån ock koka dem i denna blanning,,

hvarigenom de val indrickä mer dårafj men de'

förlora låmedelft fin mjukhet til någon del, lamt

gä åfven ibland utur fin rundhet > och Ibm defs-

utom en få ftärk indricknirig ej bchofves^ bar

jag hålft hållit migtrid det förra låtteto ^ ' :

Na I
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I fa mätto kunna en myckenhet korkar på
kart tid tillagas, och om de utfokas af fädan

långd, at man kan dårä fatta tag , fedan de åi o

lagom djupt intryckte i flafkan , kan man undbå-

ra korkilruf, hvilken {kulle dem fnart fordårfva^

De kunna fåledes med låtthet utdragas och lån-

ge tjlna.

Med fålunda tibedda korkar, hvarvid harts-

ning famt forbindning med bläfa åro aldeles ono-
dige, har jag nu i några års tid anftåldt många
pr^"f, hvaribiand följande fynes måft förtjäna ac

nämnas^

Naphta nitri , fåfom det flygtigafte jag på
våra x^poihek kunnat ofvcrkomma 5 och hvilket,

med vanligt korknnde och ofverbindning ej kan
mänga minuter hallas inneflutit, har ftått ofvcr

ét års tid i et fonfter, blottltåldt for Solen mot
Vefter^ men utan minda minjkning, hvilket ty-

deligen h»r märkts på et ftrek, fora i början ri-

tades på flaftan med en Diamant.

Efter detta profs anförande, torde finnas of-

verflodigt at nåmna om Spiritus vini reftificatiili'

mus och andra flygtiga våtfkor^ dock kan jag ej

undgå at kårteligtn bcråtta, det jag med tilhjclp

af delTu korkar har hitikafFat åfvan omtaltc Sur-

bruns vatten från Adamsberg j oforåndradt, och
lårer Herr ProfcfTor Bergius, fom åtagit fig

den mödan, at detfamma underf^ka, meddela K.
Vetcnfkaps x\cadcmien nöjaktigt intygande om
defs befkaffenhet» Imcdlcrtid fkulle det fågna

mig, om jag härmed kunnat gifva någon gägne-
Irg anledning , at mera nyttja detta iS ovanligt

flygtiga vatten, fom, efter all liknelfc, maftc
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lafva befynnerliga egenfkaper, och hvilket pa

!cn orten myckec berommes for curer, ibland

.ndra, mot Gikt.

I Jag har åfven funnit, at dc måft genomtrån-

;ande Lukter, fafom af Stink -fpiritus, Cam-
her, och fjelfva Mufcus, lata fig af defla kor-

:ar inneftångas; dock kan man, til at blifva fä

nycket viflare om profvets riktighet med Mu-
cus och Defsman, efteråt pä nytt ofverfmålta

en infatta korken.

Utom forenåmde flygtiga åmnen , har jag

Imvål gjordt prof på frätande Syror, fåfom Vi-

riol - olja på båfta fått reiäificerad oeh concen-

rerad, famtSpiritus Salis, åfvenledes af båfta for-

en. Denna fenare har ftått ofver halftannat år,

itan at något fråtatide har kunnat fkonjas på kor-

:en. Den förra har ftått nåftan lika långe, och
r ånnu lika klar, famt utan tilokning af Luft-

'atrnet, fom cljeft låtteligen indrages igenom
:orken^ I denna flafkan har dpck korken nyli-

gen börjat litet fvartna på en kant, hvarfore få-

Lraft år, at korkar for denna Syra hvart är ymfas*

Ändteligen har jag ock med defla korkar lån-

Tre tid förvarat badeVin af flera flag, famt fåda-

le medicamenter, fora eljeft, til mången fattig,

;ller affides boende fjuklings kånbara olägenhet,

Tnart komma i arbete.

Skedvatten ar det enda ,, foip defla Icorkar ej

Förmått långe emotftä, for Talgen flcul , fom dår-

låtteligen fråtes -y dock uthärda de längre tid ,

om fatten til foreoåmda b.lanning fålunda andras,

ät två delar Vax tagas mot en, del Talg. Eljeft

jj^an man nogfami bevara Äqua fort och Aqua re«

r; .

' N 4 gis



204 i/^^- Jul. Aug^ Scpn

gis blott mcdeift proppar af hvitt Vax, hvilka
bdra hafva en brådd, fom tiltryckes utotver myn-
ningen af Hafkan, famt ofverbicdcs; ty eljeft

hånder, at Vaxet, ehuru det noga tikåpper fla-

fkan fä långe det år varmt, låtnnar dock en 6p«
ning, fedan det kallnar och dr;*git fig ihop*

Detta fä enfaldiga Ron 5 hvilket juft dårforc

t«rcic hafva undfallit andra långt {karpfinnigare

Sökare, hafva x^ngclsmannerne kommit aldranår-

mail , då de til Vins bevarande fallit på det rådet,

at koka korkarne i Bomolja. Jag låmnar där-

hän, huruvida icke nägon ofmak kan fororfakas

af olja, fom fnart hårfknar, och hvilket icke
hånder Talgen, da den år förenad med Vaxj
men Itminllone kunna fäledes tilredde korkar ic-

ke tiåna til få många och helt olika bruk, fom
de hår befkrcfne, och aldraminft til frätande

Syrors bevarande.
'

Om denna upfiniiin^ raed ti<^c^^tmn^karaffått-.

ningen for dem, fom handla med korkar 5 för-

modar jag^,at denfanima diremot lårer aftadkom-
ma mycken nytta i det allmänna, fafom uti Na-
turalre-fämlingaf

,
/tppthek. Sjukhus, Labora-

torier, Vinkånare, Vid Hålla- brunnar, i mån-
ga flags Verkftåder, famtyid många tilfallen i cn-

ftildca hushåll;
' •'

,

"' ^

^
-pet ankommer ock på forfok, om icke rent

vatten kan härigenom bibehållas vid fin fmak pS
I länga Sjo- refor, hvartil, efter min tanka, myc-
ken anledning år > ty om vårt fortråffeliga Hel-
fingborgs vatten, faftån blott på vanliga fåttec

feorkadt, håller fig i vart Luftftrek flera år ofor-

Indradt, få tyckes dåraf följa, ar urfprunget til
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fSrfkSmning icke ligger egenteligen uti ijelfva

vattnet, vålforftaendes gojdt Springkålle- vattenj

ty de flåfte Ström -och Sjo- vatten, men i fyn-

nerhet rågn- vatten, innehålla hvarjehanda fram-

mande och förändring underkaftadc delar. Den
lårerfaft mera, om icke endaft, härröra af den
fig intrångande grofre Luften

5 hvilken^ fom be-

kant år, ofveralt år rnyeket benägen til torrut-

nclfej naen mäftc enkannerligen på ftora Verlds-

hafvet och under Linien, med tilhjelp af den

ftarka hettan, vara ganfka anftickande. Han ver-

kar då, iom et ferment , hvllket uplofer och i ro-

relfe famt arbete forfåtter vattnets flemaktiga,

faltaktiga och jordaktiga delar, hvarpå följer he-

la mafTansgåsningoch omfider forrutnelfe." M-en
om yttra Luften aldeles uteftånges, och kårilet tilli-

ka år fritt: från utdun Ilning, af vattnets finare de-

lar, få ac detta bibchälles utan ändring eller

rubbning af dels beftänds debr, lårer val formo-

deligen godr vatten , ( faftån det ej v^^re, fl full-

komligt, fomHelfingborgs och Briftols-vatten)

åfven få val under iEquatpr , k>m i antian varma

,

blifva fritt från forvändfing, jåm väl lde få kalla-

de Liggarne , når kårilet är fulft, och fprundec

tilflutes med defTa korkar , fäm t til pfverfiod med
denna blanningen ofverfmåltes > men Qnx oclc Tå-

dana ftora tat ej fkulle kunna gofas nog t^ta Tor
Hafs-luften, ar åifdock mycket vurihft, to man
kän uti ftora flafk- foder ftändigt teRålla fiilkt

vattenTqt Cajutån öch for de {]uW. ' y \
j !• .^lu^^ftjmol nl-^'. mo v? i-rl gaiiiboln^ v-^^C

. ... r'£Y i §ii -^-"'H rb£'-c-.'
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Ytterligare

RÖN och FÖRSÖK
Om

Contraira EleBriciteterne vid Lnddningen
ecb ddrtil horande delars

Af

JOH. CARL WILCKE,
Tham. Ledor i Experim. PhyC

Contraira Eleftricitetcrne vid EleAriltaLadd-
ningen> et Ron, Ibm for ft bår i Sverige

af Herrarne Klingenstjerna och Stro*
MER uptåcktes (*), af Herr Fr ANKLiN i Ameri-
ca tillika underfoktcs , och federmera gen©m
mångfaldiga obfervationer blifvit fladfåft, utvid-

gadt ochforklarat behofva,fåfom allmanc bekan-
te, icke vidloftigt bedvrifvas. Kos flera Au6lo-
rer finnas dårom lä vackra Ron och Anmårkoin-
gar, at foga åmne til nya underfokningar dåruti

tycks vafa ofrigt. Imedlertid aterltår ock har,

lom uti nåilan alla Naturkunnighetens delar ,

mycket ofullkomligt, obcvift och akåndt. Nya
Ron och underfokningar aga tordenfkul altid de-

ras vårdcy fä vidd de iladfåfta, uplvfa och for-

b^ittra det förut bekanta. Med detta hoppet
fmikrar fag mig, da jag uti närvarande Avhand-
ling vägar åt tmderfoka detta Ron, eher en ny

och

""('Yk. VrAcad, HandlT 1747 p. 158.



J7<^2. Jul* Auge Scptt toj

och förut icke brukad method, hvilken jag fä

mycket mindre tror vara onyttig och obehagelig^

fom därigenom icke allenaft det förut bekanta
låtteligen demonftreras, utan ock flera nya om-
Äåndigheter, fom tjåna til de förras^ och hela

Laddningens forklarande, uptåckas och bevifas»

Pen bekante Fr anisliks Theorie om Laddnin-
gen, fom grundas på de därvid forekommandcj

Contraira Eleélriciteter , förbättras anfenhgen

därigenom, och fjelfva Laddningen, det mårk-
vårdigafte ibland Eleftriflva phtcnomener, kan
pa detta fåttec forlikas och förenas med de enkla-

fte Eleöriika verkningar. Jag har redan tor fy-

ra år fedan anftåldt , men har icke forrån nu haft

tid och lågenhet 9 at utarbeta och utreda delTa

inveklade Ron til den pålitelighcc , at kunna fö-

reläggas Ko.ngU Academien, hvars befallning jag

nu i detta målet med fkyldig lydnad, efter för-

mågan, foker fullgöra.

Til alla EleöriCka Laddningar, fordras, för-

utan Glafet jftW^Y den kroppen, fom foretråder defs

ftålle, tvånne Beläggningar) och tvånne Ledare

(Condufteurer ). Ledarne af- och tilfora EleÄri-
citeten: Bclåggningarne åter utbreda, och ihop-

famla den famma til och ifrån Glafets ytor^ Al-

la defla delar åro til deras befkafFenhet och nytta

nogfamt kände. De åro ock til f jelfva forfoket

oumb|rlige, faftän ofta en eller flera dåraf kun-
na vara hkalom undangömde. Vid en jåmn <ylas-

tafla, hvars ytor med Metall ofverdragas, och
formedelft til-och afiedande kader laddas, fallval-

la delar tydeligen i ögonen, och år denna inrätt-

ning tildc följande underfokningar fom tjånijgad.

§. 3.
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3^

Om vid Eleöirilka Laddnings -^lafen, (Son-

traira Eleétriciteter rönas, kanna de underfokas^
dels uti fjelfva Glafet , dels på de ofrigc dårtil

horande delar. Om Glaferoch de ofriga delarnc

altid åga enahanda Eleäricitet, kan af det ena
flutas pä det andra. Det år ock lika mycket uti

hvilken del Eleöiricitcten underfokes j men kun-
na defla delar, fom ganfka tått rora hvarandra,

cch utgöra likafom en enda kropp, vara uti oli-

ka omftåndigheter, åga olika Eleäriciteter, och
undergå flera ombyten efter hvarandra > få blir

det nödvändigt, ac fkiija dem ifrån hvarandra,

och fårfkildt utröna deras forhålfande och de för-

ändringar fom daruti föregå, , Detta år nu min af-

ligt uti dé nedanfore befkrefne forfoken j hvarigf-

nom jag år i ftänd at bcTi^a5 det förutan denna
underlokning, ftorre delenaf de uti detta åmnet
upgifhe Ron, och ånhu mera de dåraf tagne fluc-

fatlerne om Glafets- Elcöricitct , tro- ofullkom-

lige, obevifte, och til ea del felaktige.

^Såfom Laddnings ^Glafet vanligen icke flciljes

.vid defs beläggningar och ledare , få underfokcs

cj eller Glafets Eleétricitet omedelbarligen på
fjelfva Glafet, utan på de ofriga delarne: fåda»

fom den finnes uti defle delar, tilågnas den ock

fjelfva Glalet» Detta har fin goda riktighet vid

-många omöåndigheter, och i fynnerhet uti dc

forlok, hvarpipRAKKLiNS tankar om laddnin-

gens orfaker grundas j men dåruti förefalla, hälft

då delarne (kiljas vid glafet, ladane förändringar,

fom ofta åro rätt ovintade, och fvårligcn kunna
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forutfcs» t. Glafets båda ytor kunna båda aga

cnglasartig, eller båda cn fvafvelartig , eller ock
olika Ele(äriciteter, och likafullc altid ©ch fta-

^Äigt upvåcka enahanda Eieflrriciteter uti ledare

och beläggningar^ Den ^na ledaren blir altid

glasartig och den andra altid" fvafvelartig. Leda-
ren och beläggningen på famma lida om glalet,

undfå dårat deras Eledricitet, hvilken fålcdcs

ftulle vara af famma art 5 men hvad händer? de
finnas gemenligen uti Contrairt tilftånd» Ele&ri-

citetensart, kan utomdcfs vid den minfta förän-

dring aldeles byta om, och dtn delen, fom åger

en glasartig Elektricitet, mifter denlamma och
blir contrair, cndaft dåraf, at den får ftå ftilla{,

eller ock en annan del af-eller tilfiytte,s* Med ec

ord: innan alla -delTa ombyten fuUkomligen ut-

redas, kan dåraf icke något med vifshet flutas,

hyilket likväl iker med få mycket ftorrc fåker-

het, då de alle ftåmma med hvarannan ofvercns,

Il

och deras ordning år faftftåld. - -

Jag har til den åndaa fl inrättat laddnings for*

foket , alla fex dårtil liorande delar, " glafets

båda ytor, defs tvånne -beiåggningar och: tvänne
ledare, be-qvåmt kunna föreläs och ifråa hvar-
andra (kiljas , famt fåledes^fter behag tilfaminans

och hvar for fig underf$k#ir Jag obfervcrar dår^

vid icke annaty ån hvad flags Eleftricitét , under
och efter iaddnitigen,- uti firfkilda Combinatio*
ner dåruti fig vifar, oeh::hurjj din glas - och kåd»
aktiga Ele^ricitet^n byter om och förhålkr
fig y hvilket-utröncs på vanligt fått, genom at«

traöion och repu-löon af dånil inrättade vifare,

och

»i
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oeh tvånne Cylindrar, cn af glas och en af fvaf-

vel DefTa Ron kunde iaforn rena obferva-

tioner upforas, utan ac pä något fått. inlsta fig

uti deras forklarande j men deras myckenhet

,

Jikhet och omårkeliga förändringar, forvilla min-
net och imagination, om forftåndet icke tillika,

til deras utredande, får hälla fig vid någon flags

ledotråd, Såfom en hårtil ganfka tjänlig Hypo-
thes, antager jag tordenfkul Franklins myc-
ket fannolika tankar om Gontraira Eleclrieitcters

fkilnad och orfaker, Alla kroppar innefeålla en
myckenhet Electrilk materia > detta naturliga for-

råd , kan hos kropparne både 6Åas och minjkat-y

uti båda håndelfer gifver kroppen tecken af E-
ledricitet. Båda Elcdriciteterne åro ock få alde-

Ics contraira, at de förtaga, forftoraoch utflåcka

hvarandra, då kropparne råkas, och den enas of-

verf^od upfyllerden andras brift^ Det år icke full-

komligen afgjordt, hvilkendera Eledricitet år

pofitiv eller okad, och hvilken år negativ eller

minfkad, Imedlertid gifva några omftåndigheter

anledning, at hålla glafets Elektricitet ibrpofitiv, och
fvaflcts iovnegertiv. Den förra, då den finnes uti

någon del, Titnar fåledes om materiens ökning
dårftådes j ven fom den fenare utvifar och be-

tyder en brift och forluft, fom delen dåraf lidit,

I anledning af de ombyten , fom hårurinnart föregå,

kan EleflriOca materiens rorelfe och flyttning från

en del til den andra, likafom pä fpåret efterlctas

,

och mångfaldiga förändringar däraf förklaras.

Nyttjandet af få enkla latfcr kan ej eller hållas for

något fel, fä långe omftåndigheterne därmed kun-

na

(*) v. Min DiiT. de Eleö. Contr. p. 24.
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na förenas. Vidare årnar jag icke gå uti de bi-

fogade anmårkningarnc; emedan jag varit mera
omtånkt,at noga utröna fjelfva phaenomcnet, ån

dårtil utfinna en vålpaflande förklaring. Jag vän-

der mig til fjelfva faken.

Befirifning få tvanne Laddnings -machi-
1;" neTy hvarpd de följande Fbrfoken

blijvit gjorde.

I

§. 6. ABCD (Tab. V Fig. i) år en fyrkan-

tig glas -ruta at grönt fonfterglas, aderton tum i

fyrkant: infattad uti en trå-ram aaaa, hvilkcn å-

tcr uti en annan med fötter iorfedd ram EFGH,
förmedel ft Ikrufvarne dd, kan fäftas i behagelig

flållning. Vi betekne i det följande, glafets ena
lida, fom år vand emot Eleéiricer- kulan, och
fvarar emot en laddnings - flafkas inra fida , med
(A) och den andra eller yttre fidan med (a )^

Midt under denna glafets ftållning, til ratta

vinklar emot defs plan, utlöper å omfe fidor,

en därvid faftlkrutvad lång //-^'-rÄ/^;?^: eller Canal
RR, uti hvilken ^y-^W^re mmm , forn åro dårtil

paflade bråd - ftycken, obehindradt kunna flyttas

.fram och tilbakars,

i- På defla ftjutare åro faftfatte iitums långe,

1 linier tjocke folide ^/^/-/'/f/^r^j PPP-» hvaipä

ledaren C och L , famt beläggningarne B. b hvi-

ia uti dårtil inrättade hylfoflifel '

Beldggningarne B. b , en på hvar fida omglafet

,

pto fyrkantiga papp - Ikifvor, fyra tum mindre
in glas - taflan 5 och med Spegel-folium ofver»

fragne. Denna folien dragés loft ofver på den
-

. ..........
^ i\\



Jtil gliifet vånda fidan, at få mycket båttre iågga

ligdårintil; men faillimmas pa den yttra fidan.

pefla papp-lkifvor låta oclc e&cr glafets bojnin-

gar något boja och inråtta fig, at hela belåggnin»

gen val pafTar åt glafet. Alia horn , kanter och
fpetfar undvikas och afrundas varfamt.

Ledorm C och E åro runda jårn-ftångcr , en
aln långe och fyra lin, tjocke: de hvila uti ImS
halfrunda pannor på tvånne if glas - pelarena pp,
pch kunna, likafpin belSggningarne, dårmed nyt-

tas af och an uti trå- rännan ,RR» hvaryid .ipan

altid tager uti fjelfva tkjutaren mm, utan at rö-

ra vid glas - pelaren eller ledi^ren..

Man lårer utan moda finni, iiihela:inråttnin-

geh komhief aldeles ofverens med de vahliga ladd-

nings taflorna, öch chdätt dSrutinnan^ fkiljes, at

alla delar hår åro lofe, och kunn^ efter behag för-

enas eller affondras, utan at vid r^oras med handen,

och fåledes behllU den Eledricitet de ch gång
undfå.

7/Tab. V Fig. 2. kommer ori^iiufvudfa-.

Icen aldeles ofverens med den förra j mew >år til

några fgrföjj tjånlig^are, ^Gias^- tafian Al^CD ^åf-

ven fom belåggningarnc B b, ligga horizontelle.

B hårtg^r på fina hlkes- trådar, formedelft hvil-

ka: den,, likafom ofra ledaren C, kan flyttas,

Ckiljas cich förenas med glafet. Den ncdra be-^

läggningen hvilar på en glasfot ^ och kaövUti defs

ftåffning flyttas up och jied. Dåtvid iålles en
kåd, foni tilforer Éleätaciteten, ncdanfore, då
dc ofre delarne .beqvfcnt undejrfokäs. Figuren,
med hvars ocMnf egen.; kunfkap, lårei nogfimc
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förklara det o&iga. Safom båda Machinerne tjä-

na til famma ändamål , årnar jag mdll bcropa mig

på den förra, hvars deUr n%or tydeligare falla

uti ögonen Man kan dårpå anltaiia til Laddnin-

gen hårande Experimenter, och i fynncrhet gan-
Ikaogonfkenligen bevifa^-at egenteiig-A verkan lig-

ger uti glafet; och icke uti " de ^ ofriga delarne^

' Flera andra båd€>beqvaraligheter och olågenhe-

j ter, fom medfölja denoa inrättning, lårer hvar

och en, föm år kännare 4åraf, fnarc, utan mia
p-itninnelfe, inhämta» iäMKifii

\pm Jjelfva Ele6iricer - kulans verkan un-

I
^J^S/KlldenEledriciret, fom famlas uti ladd-

J liilgé - glkfet
,
hårrofcr af Eledricer-Iailan , hvars

^ '/erkan Tålédes fortjånar ar bårvid ihogkbmmäs.
Den beftårdåruti ; at i:o Eleftriöta materien for-

delas, och i-i^mdrifves eiriöt glafet. -'2:0 A t al-

\* :id ny materia ifimn kulan lilflyter och meddelas,

1 1:0 Denna materien iikafoia yrkes oph ihoptrye-

. '«es emot ghfet, fä långe kukn år i gång» :

..z , .
' I, Forfök.

, : ^ • .

,^as på en tucö naia emot Ele<3:ricer- kulan- K>
> Icfs ledare G: ftjutcj til B 5 kulan fattcs i gång.,

i
, Verkan, i.) C blir Pofitiv eller glasartig.

Ä.") Stannar kulanieller afFores , fä iorfvinner

t denna ^t^leftricitet uti

'» 3.) Dragés äter Ctilbaka , innan kulan ftan-
- nar, behlltér^ded fth forKa Elc(äricitet;
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4. ) B, Afdragenj år Negativ eller fvÄfveU;

artig*

) C och B förenade, mifta all Eleftri.citet^,

eller åro litet Negative.

Efter vår antagne hypothes upkomma defCz

förändringar dåraf ; at kulans pofitiva Atmofphcr,
ifrån B til C utdrifver Electrilka materien , (om B
innehåller : hvilken åter intager fitt förra rum , då .

delarne åro förenade; men uti C qvaiftannar och
lämnar B negativ då de fkiljas.

4.) Om C vidrores med en afledande kropp
t. e. fingret, llocknar defs ppfitiva Elc6tricitet

iå långe kulan vrides> men då den ftannar,

bliiva C och B at fig fjelfve negative.

Ty nu afiedes det ifiin B utdrefnc forrådet»

B fåfom negativ , återhämtar någon del ifrån .C
,

hvarforé C blir negativ, likafom B; emedan bå-

de tillammans åga nu mindre ån dcra^ naturliga

forråd.

7.) Om B rorer tått vid kulan, elter ock i-

fran B utgår en finfpets, vand emot den fam-

rrtä , finnas de omtaltc förändringar icke vida-

re, utan B och C ftilde eller fojccnade åro Po-

'• ^siiib 2r)i.0i f^^"^^' ?3vini
Em^aafi nu^riltep uti B, igenom fpetfen up-

fylle^^Utur fjeUya kulans ntmofpher. Denna med-
dclta niäterieh irartidrifves och okcs på ledaren

C
5
j)c)i uti beläggningen b, fom pa defs kån-

våndaårvda dårmcd förenas^ il lån^e kulan år i

gång hon qvarhållcs dir och ut^or en pofitiv

atmofphcr, hvilkcn få långe kulan verkar, år

rtarkare , \n då defs patrygkhing afftannar, Det-
4\öd ^^^^

^ O
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ta (kénjes ogönflcerilfl^a |;å älla attradioner och

repullioner> fora ock pä eldJ prutande fperfar,

hvilka flockna få fnart kulan ftannai
, jämte flcm

andra verkningar, hvarpä i det foiiundc tydeiiga

prof Ikok upgifvas.

§. lo. Defla Ron, jåmte flera andra , hvilka

rummet nu ej tillåter anföra, gifv^a ols anledning,

at urlkilja vifla f6råndring<ir, hvilka nållan på en

gäng fSregå Vid Eltdricitetens Propagacion ifrån

en Pofitiv kropp til en annan, och därvid noga

bora i akt tagas»

ij Fordelas det naturliga forrådet kroppen
innchäller, ®ch flyttas ifrån den åt -til fränvånda

fidan*

risL a.) 0åraf upkommcr uti den forrä delen en
^j^^^''S|^0ch uti denfrånvånde en Elcftri-

citét, hvilken af fig fjelf flocknar, och bor

ikiljas ifrån den verkeliga meddeltä Eieclri-

i eiteten.

i . 3.) Den åtvlndä Negatha delen emottager,
'i^bch 'ttndfir en^ Communiccrad pofiuv Eledri-

ft\Hfttén likafom dct^^^^ fori:ädet,

framdriives ofver ledaren, okes därltådcs , ut-

breder fig öCh formerar en po fitiv atmofpher,

få vida luftens tilftånd det tillåter, och kom -

I

aier på fluttt i jåmvigt med kularis påyrkands
(utryckning 5 eller til luften och andra kroppar

iitfprutär genom hornen och framlockade gni-
i^; Hor.

^ Alt detta fker pa en gång, uti en famman-
hångande ordning* oth kropparnc bora egcnteli*

O 2 gen
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gen dårtil inråttas, om den ena foråndriögen for-

utaa de ofrige fkal kunna tydeligen ronai. Imcd-
lertid åro dc altid tilftådes, och aldrig ikcr någon
ofvergång , innan fördelningen och det negativa til-

ftandct gatt förut» Om detta hindrts^ hindras

ock alla ofriga vctfkningarne , och kropparne ver-

ka icke på. hvarandra. Såfom uti der följande,

det måfta dårj)å ankommer, at val Öcilja delTa

verkningar ifrån hvarandra, fkal jag,ånnu uti cc

eller annat forfok vifa deras forhällande, hvaraf

fcdcrmera laddnings glafets tililånd få mycket låt-

iar£ lärér kunna infes, .

.g.:--: -- iL.-F5rfök.;:i^:i:^^.:?
rr5ji§^,i^ii^ Belåggningarnc B och b» Hllas emot
Bvaräiidr^;,:och en med de/Ta dylik taiia .T , fo

m

hånges på filkes- trådar eller fåttcs paen glaspe-

Jarc (gEig^4^)iilalJes,mi^lt iröcllan dem^ låmnan-
. d«s en tu.i^s ib^ftand itncllan alla tre taflornc. E-
kiftnpj;etfen ijran ^las- kulan kdcs med. en kåd til

den ena bclåggniagcn B,, fom nu EicAricerais Po*

J^^crkm.- j.) Denxrcdje taflnn b blir tillika

,|!,le(^ryT>, 0(:h år vojith på den yttra' fidan.

, .Z,)h'mifiii7' alc.dl Ekctricitetcn Uti B.fofcages.

> f.) ^-tdtotes äter b med fingret ^.flockn ar defi

Ele6t. fä långe B ågcr den Lmmaj men blir

;gi^^^Wj<)fh den dårpä .uti B fdfcages.

5b ^l^ff|iföm B fälcdes vidrure^, och drggcs tilba-

/islJbfy^aurb negativrfom förr, B b^^näJjer dcfs po-
i)3«fit»5a^Eleft men uti den il? : I lan liggande ta^an
-3['^i(äP/ijIdclcs ingen 'Eicccncirt:^. .

"fd^.htirMh äcfifx pha:non^ctM/[ fejrrlrö^ af jicn

(Sfetalre fordchiingcn, Bifrpodtiv, utdrifver ma*
tc«
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terien uti T til d«n emot b vande fidan. T blir

JåraFp^J "deri iid^nr pofitiv , och u tdrifver iinat^-

rieh ifrån b, hvarigenoin den blir politiy» n. jtw,

Afledés d'etra'>iblir bzzo, och negativ , dä trycknin-

gen ifrån B ilphorer. T åter behåller titt lorråd

,

fbm ätér dfäkgér fig in, och åger fälcdes fom forr

fitt' namiligä :til(l:ånd,

f.^"Q^ imelh och T, och imellan T och
b , ^1 éh lårig filkes tf-äd uphånges en liten mc»
tål - éllét%örk - kula , och B fåfom fårr e le-

^TcerasTj ^ela kulofne af oc imellan tav-

lorna; \^^elånina en riiirid uti denna rorclfe,

hvarpä de tagas ifrån taflornäV f<^m nu fli iljas åt

och underfokas» Da finnas b och T båda äga
^ cn Pofitiv Communicsrad Ekéi'ricitet ,hvi1kcn

kulorne dfveriordc ifrån B til T, och ifrån T
til b.

6. ) Spelar endaft en kula imellan b och Ti
blir , dä de Ikiljas , bfofethy men T negntlv»

me^an d.en ifrån T utdrefne materien ofverfo-

rcs äl b s ^nien icke går tilbaka,

7. ) Spelar kulan imellan B och T, och den
uti b upkqmmande Éleftricltetcii afléd^s v ar b

Tåter/'ö/i^/^' ,likafom B dåtäflofne ftil-

jas* Tf*y iirrän B trl 1^ ofverforcs «h mcddelt

,

och ifrår^ B afledés cndaft den utdrefna mate-

^rieiii . X

8. ) Gm flera dylika taflor ABCDEF^ (Fig.

3 ftallas emot hvarandra til fådant afftånd , at

inga gniftfor eller eld - ftrommar dem imdlan
upkömma, och den forfta A Eleftriceras med
glas-kulan, blifva ock alla de ofriga taflorna E-
kdriftåj ochåro pofitivapå den ifrån A van-

tjTinl:v- O ^ '

, da
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da fidan i men negativa pa den andra lil A vån-»

da yran. Detta fkonjes, dels dårpa, at kulor-

ne fpela cJcm imcilan, dels af den Eledricitet,

de vcrkeligen meddela.

9.') Alla taflor, om dc cj blifvit vidrörde,
milla deras Elcftricitet , få fnart den fortages

uci Men de taflor, fom med fingret vidrö-

ras , aro negative
\ ty deras utdrefne forråd afic-

des, och briiUn vifar fig nu.

. ,jo„; Oin imcllan taflornc B och C, D och
/E, uphangas kulor pä filkes- trådar, fom dår-

irYtclian fptla, och ifrån F den utdrefne Ele-
ftricitcten aflcdes, åro taflorne om hvarandra
Podtjvg och negativ*^ ACE åro glas - artige 3

nierj B pE aga cn fvafvel - artig EUdricitet

,

hvilket tydtligare fkonjés^ om taflorne fkiljas

gch dragjas ifråri hvarapdra.

.
' J. i Härvid kunna til uplysning uti det

fo jatid^^ 5 ånnu gor .s några ann*åikningar. 1:0

Man fer låiiel>gen at famraa verkan, fora kulornc

åltadkomma, ftuUe erhållas, om endaft taflornc

vore 11 varandra tå nära, at gniftror dem imcllan

upkommq^ hvarigenom Elcä:rifka materien of-

verfordes. 2:0 Dc^t kommer ock an pl taflornas

myckenhet och af(länd, til huru många taflorden*-

na ofvergången »från A llråcker (ig* };o En tiN

räckeligen itai k EkftricitctfkuUc trånga (5g ifrån

A
,
igenom alla , til den filta taflan, hvilket ankom-

mer på kulans ftyrka. " 4:0 Materiens fria ofvcr-,

ång it-an en tafla til den andra, hindras endaft af

en imcllan ligg.inde luften, lom qvarhallcr ma-
terien uti taflorne. Om fordenfkul taflorne lågo

tått ihop, och utgjorde cn enda kropps men dem
i.
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irnellan vore cn orfak, lotn , liknandes löften,

hindrade materiens fria ofvergSng, fkulle dylika

foråndringar upkomma utldenna kroppen! Monne
icke porernas tåtb<?t och en ftark glafets attra-

étion til denm materien , uti glafet Ikullc forma
det fanrma? Ncdanfore fkal denna tJ^nkan mera
utvidgas ; förut vii jag ånnu anföra ct forfok^ fom
ofta förekommer»

III. FSrfök.

§»14. BelJggrilngarne B och b, forfes med^na-
jra fina linne -trådar

5 på hvilkas rcpulfion Ele-

ttricitéténs ilyrka någorlunda ikönjas kan. B.E-
i^&ricéras me^d glasV och b med fvafvel, at äé-

ras vifare fta riaftafJ lik^^hogt. Dårpå foras de pa-

;ällelc emothvaråndrå jdch gitvesakt på tradarne.

- > Verkan, Ju TiSrnare B och b komma ihop

,

lu mera falla trädarne j men ftiga ah mer och mer
ijtVGn förra' Hogd , om dé dragas ifrln"- hvarandra.

£)éras Ele"å:riciietér forfvagas läledes vid taflor^

iäs annalkande fi^ hYam^^^^^ men åter vifa ffg

^m förr jnåä <ie å ri^o^fklljas. Det fåmmä flveir , oni

af täflori^e rö^d fingret vidrSréSj då' deri andras

Sle^rickct blir ftarkare. Kommit tafldrné it rö-

ra hvarahdrk och^ ^ifva grtiltror , for^inrrer déras

^Icftriétt^é^^ch äiétkömtöér icke dä dé (kiljiasi

Iga taflorne (amma fiags Eledtricitet, hinder con-

Wariuni aliaFt det anförda; trädarne Riga då taf-

bfhe föres i!ibp, éch å^^^ då de ikiljas.

4 Detta phasnomen begripes nägorlundä,

fe <ri foreftålle off, at b fåfom negativ, til fig

drager eii del öf dbh uti B okade materien , utan

ai Verkeiigén emottaga den famnia. B åter, lä-

fcm pofiti^vVuptYlkr b til eu del, eHer dock ur-

- O 4 ,

^if-



219 ir^i. Jul. Aug. Scpt*

drifver ttl de& frånyånia fida , mera af defs na-

turliga £6rridy och erfåtter defs britt, hvarige-
nom det negativa .di ftändet minfk Får ofver-

Äpdet itran B .ga)ofver til b , komma de båda uti

Öätufligt tilftändjocb deras Eleclricitetcr flockna^

ém ^^1?^^^^ Belåggningeas

pdjtden^e Laddning.

--;;$.;::lf.:r|4|F Isåren E årforbundeii med ElC'

^ric^fkjuilrt ocbl ^)elåggningen B, kan dcnm
l^Jal^f^^H>g<2n-fo^ då,rari«bdfår Elcctrieiteten ; an-

f^^^iiWöölreri f>)^ Eieäricer-kulji, irmom hvar:

Pofitiy^^rKlorpher gias-taflarr-befinner-fig, oclf

4^ f^ll^rip^aj- qti j,l?re^^^^ dångenom aftadkom
rne.s , ifr^deriokas.^ Dcflä aro nu inga .indra ån i:o

At ^lafets naturligafårr4^f()rddar-ocb utdrifv€s. It*

J?» communicerad EleSiriätet ät glafet meddelas, Hv a i

»

vrd^äPotfe fölckomrmVatfkilligä egentcli-

gia'^éfBffenhét bårrofånde omftändi^betc^ hvit

ka tydcligen rönas uti följande torfok/ 1

'§?^ if.,i?da^gbingenB föres emot glas-Vaflats

åcv|f)^n^é»i'A til en tums afftänd vid palWig.tJ.

C^^fl^iCites intil B, och forBindes med kXilanvfon

•X^erkan, I.) Så fnart B blir ElccfiW^ bliFöcc

^"^^fé^stfånvanda fida a mårkel!ge^,^^?/w> oih

et' tfit 'l^arkare, ju närmare B Ir^^las tajfhn.

. ^,) AfäragesÖ, eller defs E\e6lficittt ioria-

( ^fs, Qocknar den ock uti a, )
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-^i) Om deri PofitiVa Elea:, ifran a alléfc
£na Ijpetfhr, flocknar den fmäningom och for-
iVinner ia långe kulan Iri gang ocH B clea?:iflc.

Men bInfSres B, år glaftt pa^båda fidor itarkj:

.

- jtsfegätlvfi ' '

' '

" '
'

'

Anm. Uti alla defla förändringar kommcrgla-
fetofvercns med andra kroppar^ defs naturliga
forråd utdrifves och afledes, hvarpä ofveräk bri*
ilen och ct negativt tilftänd vifar fig, Men ea
oväntad Ikilnad fram tet fig uti följande foriolc.

V. ForföL
"

1 8. Sedan glafet pl nyfs befkrefne fått^blif-

vit Negativt pä bada fidör, fofes båda belågg-
ningarne B och b til glafet ^ öch tryckcs tillika

med bada händer däremot, hvarigenom en Cirk^
upkommer ytörne imellan, dS detta fker.

Verkan, i. ) Vifa bélåggningarne ingen E»
lectricitet innan de, Ibm fagt år, vidröras, ej el-
ler da de återföras ifrån glafet* 1^

2. ) Då de vid röras , kännes uti iamma mojnent,

fom Cirkeln formeras , en fvag ftot eller ryck^
^hing uti händren. ; _ ^

3. ) Taflornc vifadarjpå ^Jdler den ringaffc

Eleörijcitet, iå långf dé ligga vid glafet.

4. ) Men foras de tillika eller.fårCviidt därifrån,

y^^åga-de en ftark fprakande Elektricitet
, hvilkcn,

det fom beiynnerligaft år, uti B år negativ y men
Uti b( pofitiv,

f.) Fqras taflornc ororde til glafet, flockna

deflaÉle^bicitctcr af fig fjelFj men äter up-
vAckas dj -taflorne flyttas tilbakars^



izz 1762. ]uL Aug.Scpt.

6*v Sjelfva glafetsytor hafva nu måft förlorat

. . all Eleccricitet , forn åtminftone ar tnycket for-
' fvagacb-, men likafulk upvåckes uci.belåggnin-

garne, då de forft berotvas, och äter foras ril

glafec famt likafom.forr tryckas däremot, åfven

la liar^ Eleftiicitet fom öruc. Detta kan å-

fladkommas fa ofta man. vil, och behåller ^la-

fct denna förmågan flera veckor , ja raånader å

rad , hvilkcn ibland. icke en gang aldcles for-

iiores ; faliån glafct tvättas ofver ak , eller fån-

kes under vatten.
'' v

§ ip. Då jag forft ^ptåkte detta nyt Roliet,

forefoU det ^ fn ig ganfka befynaerl^gt, at glafet,

forn åger enahanda Eleä:ricitet på bada ytor, uti

bplaggn.ir^^arne ;upvå)ck^ff •Contrairt tilftåfid. Men
fe.d,ai,i jag mnnir ^at glas-^taflornefiftcr en fullkom-

lig, laddning , 4ivavviii deniena,y^an åi; VoCitiv och
den andra Negativ, åfladkomma. de lamma fpr-

åndringarne 5. flutar jag dåraf , ^t oaktat båda y-

toi* åro n^ative ^ likafullt en liteji laddning år uti

glafét, ^Nojch at ytan A år på vifst fatt^upfyld, a

atVr uttotnd. Öm glafct forellålles fafom beftå-

ende, a^flere taflor , kan denna verkaii el^fer de of-

vaA bcfkrétne fvon någorlunda l^egrlpas. Elcftri-

fka materien dnfvt s ifrån fjelfva ytan jångre in

uti gkjfet , (Varinar d^ qVar 6ch okes, ftinu ut-

drifver fafom en ny ploftiv tafia det naturliga fcr-

påd-et ifrån a. Detth aflcdes^ hvarpå A och å-

ro Negativ.). Men nårmire A år inuti glafet et

pofitivt ftratumVl<>>n verkar ftafkare pä B ån y-

tan A. Detta liyrkcsdåraf ,at den Negativa t.-

le£l. uti- A, §V if . aitid år något fvagare ån uti a.

J:i^ lämnar é^^nm tankan. til nårmarc uplysning.
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VI. FSrfok.

§. zo. Ak inråttas fom fornt j men B (kjines

nu tåct intil glafet, och ilark Eleöricicet pa-

appes.

Ferkän* 1,) Glafets andra fida a blir tillika

EleétriCk med C och B, famt mifter denna Po*
{itiva Ele£tricitet,däden ifran C och B bärtta-

ges öch afledes.

2. ) Om dårpä C och B affores, äga glafets

båda ycor aldeles ingen Eleftricitei»

3. J Dragas de ater under fjelfva operation

tilbakars, åro bida glafets ytor litet , ^nen al-

drig ftarkt pit/mvey miii^ ock fnart dcttå tit-

ftlndv:
;

-

-

-

4. ^ Detta />^///V<i tilftånd pl bada ytbr, blir

fuUkomligen tydligtV öm i ftållet for den ftora

taiari B, endait en vid Ledaren C flftad >fpets

får ftrömma emot glafet.
^

Anmärkning. Glalet kommer h|rutijrinan /of-

^érens med ai|a kroppar oqh åger en af belagg-
hingen eller fpetfen Cpmmunicerad EJejäricit^t

^

fom tillika upkommer och forfvinner nie4 E
å:riciteten uti B j men qvarftannar då å^^t^q^x^i.
En (kilnad vifar fig likvaU

f.) Äfledes den pofitiva Eleftriciteten ifrån

Brfvinner den ock tillika uti a; men icke om-
våndt > ty dä a berofvasr, behåller A likafullt

defs po Gtiva Lljectcicitet.

FåreftlUer man fig A och ^ , fåfom tvånne ifran

Bvaraqdra ikiidé yt^r, afhvilka A undfår en med»
delt ppfitiy Eleär. hvilken ifrån a utdrifver defs

naturliga forråd ; kan denna omftåndighet med aU
la ofriga lått iörenas» §. 2r»



^. 2-1. Uti dcfTa Ron fSrhåller fig glafct mt*
rendels fom alla nndfa kroppar, da de foras emot
andra Eleclricerade kroppar, och däraf undfå en
ineddclr Elcftricitct. Uti följande fqrfok yttrar

fig eii (kilnad 5 fom år ganfka märkvärdig.

VII. Forfok. ' :

. Alt inråttas fom förut» B föres titt intil A,
ISibindes med C, och denna Ledaren C med kå-
lan: itaik. Electiicltei.pailåppes.

Verkan,-' ^ f .) Den frånvånda ytan blir fom
fårr Pöpiv. . n : v . - :.

^^iT) T^fledcs med hhgfcC öch^M fpéflar denna
/''Blect. fS minfkas d:en famma fmaniflgom, for-

'^^'JVägas, ocfi otnfider aidéles flocknar^ ora ku-
"lan hlHcs^id jåmn gang och Jika ffjTka. Cni-
åts kulan dårpa ftarkäré^blifa h.zrfojithj y ineit

' {^aVjnär kulan eller defs drift aftagér, ykgattv.

l^CefflutVé tilftånd kunna efter behag onÄytay
;;^ocb a^dkonimas; ^

^
-"^

- -
*

-ns|f(i^P^ CqckB ^iljäs vld^åjleténéf gpra&

l^edande i . blir a Innu ftatkare 'jTe^aiiv» Gk-;

^-^ets atv:lnda fida direinot å^ markeligen 'PoJttrjL

,^j]4,)yidror.es^ea af Cdorne med handen, il ock-

^fj^ar den icke pa andra fidan , utan blir ftarkare. -

bi . ^. )- Men vidrores- dä iden andra (idan med an-

dra handen, upkommer en (lark ftoc uti händer
v och armar, och båda ytor forfvagas.

-j^^^.) Detta blir ånnu häftigare och tydeligarc

^''cifn beiåggningarne (kjutas til glafet, och vid-

^^iorgs. Flera omltåndigheter ftola nedanfore

upgifvas.



,5. ii^;^€tt{i fa kallade 1^ Mu-
Ichcfibrpekilka torfoket , ^genteiigcH det

,
fpjp

Vl uaderiok^ ocli amlyfere, ^Giafec och ^ndra

per le ÉieiäricijikiJja % dirigcnom ifrån andr^i

fuUkoifliigen afledande kfoppar, och de uti nlt--

varande forfok anfpfdeoniflåndigheter ryckas vara

emot détj fom Vid andra kroppar altid fifines fke.

Hår l?ö Gontraira Eleö:riciteter uti (am ma kropp,

hvilka icke förtaga: och utflåska hvarahdra. Elé-

Ärilka materien år 6kad pa den ena och iminfkad

på den andra fidan, utan at den foker fin naturli-

ga jåmvrgt.- Glafcts ytor förhålla fig iordenfkul

aldeles-fåfom tvånne fårOcirde krop pai' eller taf-

lor, Com åga- Gontraira Ele5:ri

om {^varandras atiRolpherer, hvarmed ock 53 e, of-

rige phseti9me0a Sfyerenskö Men
ijvad å^fom fkiljcr defla tailor itrån b^arap^Jjr^ i

i$|^l|Ot^QX IpÄ^ir här icke^annat; ån glaJeW inra

fubftans , Svilken åger fatiima egenlkap fom .Ijif-

ten,^ i clet hoii icke lattelig;en aflcdei-; pc^~^appcr
EieÄriftä Vi i^r^aiiil| an-

lagä^at gfafÄ 'ftaf^

fka iib^térf^hj h darige éHvil-

liga uivr^^^rid^e
J
^dl dthr en girig^ di:rutt^

vit fänrlaa <3a -%6ptrtc ^^fiSf^-Mftda

fåra Ms'erifåfeftlllningx>m det fåkgär vid

.add^iingen:;.:fi ^ r ^ t -- qD ^n^bn^^i-^ o' .:--

^ : S» 45>,. Yian&,.t)^låggniogen B
3^ 0^^ ^l%fets

bada yw A^oefi a j foiTii -trenne ifrån hvargridra tkjl--

de taflor..., Br^gér eo^ ftark po Cniv EjeÖriciicc

,

verkar på Ä , och utdrifver defs naturljg;r fprj^d

,

fom gifver fig längre in i glafet och dar rt^nnar.

Som B utomdefs år få nåra, Iker en verkelig of-

ver-
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vergang, och A upfylles. Denna fråmfta upfyl-
delidan, verkar pä famma fått, på alla ofrige

taflor,hvaruti glafec forcftålles vara deltjoch ur-
drifver åfven ifrån den fifta a defs forråd, då a
blir pofitiv, §. n. 12 i?» Detta aflcdes, och a

tycks förlora fin Eledricitet, fom återkommer
och blir /^o/^/i/ > då kulan ftarkare påtränger; men
hVir negativ, dä kulans påyrkande afitannir, och
B forcs tilbakarsj emedan a då kancmottaga iä

mycket (om fvarar emot- denna tryckning» Vid-

rorcs A, bårttages af defs forråd en liten del,

och a kan ftarkare vifa defs brift. I proportion

fom a uttomes, verkar den ock pä A, och drager

defs forråd åt fig : upfylles fordenfkui a litet ge-

nom fingrets vidrörande, dragés materien uti A
icke få ftarkt, utan gifver fig något ut, och defs

Eleftricitet blir ftarkare^ Denna Eleft. pä gla-

fets ytor år likvål aldrig fårdelcs ftark, oaktad en

ftor myckenhet materia innehälles uti den ena och
brifter uti den andra. Ty fåfom deffa Contraira

taflor åro hvarandra mycket nåra, yttrar Cg ock
utvårtcs endaft 6fver(kottct af deras Ekctricitc-

ter, och kunna ej bcrofvas aldeles, om den ena

allenaft vidrores efter den andra: de milla likvål

hvarjc gång en liten del dåraf, och då de tillika

röras af famma kropp, upkommcr en häftig och
flark ftrom, ifrån den pofitiva til den Negativa,

fidan, hvars håftiga verkningar nogfamt intyga^

at glafet innehåUit mera Elektricitet ån på ytor-

r.e kunnat märkas eller förmodas, hvilken iåleJei

nödvändigt uti glafets fubftans varit fordold , och

2 iynncrhct legat uti den pofitivc yian eller do
fråmfta llrata af glafet»
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§, 24, Det år fvärt och nåftan omojeligt, at

fullkomligen afgora, huru de inra glalets delar

hårvid förhålla fig. Men af de ofvan i i leq.

anförde Ron, torde följa, at Eleétrifta materica

dårutinnan etter omftåndighcterne, kan blitva uii

naturligt tiUtand, eller ock itran A altid trånga

iig längre in, ja åndteligen om kulan år ftark

och glalet tunt, trånga fig igenom til deiV Nega-
tiva ytan a, uti hvilkcn håndelfe d«nna halhgt

upfylles igenom fjelfva glafet , fom då explode-

rar och fpricker med en häftig fmålU Detta ^an
ock^fter behag erhållas, om glafet på et llålleflL-

pas tunt, eller det laddade glafet får gfenöm

hammarflag på en fin fpets en liten fprieka. ('^J.

S. 2f* Vc uti föregående forfok' anfördé Ren
aga fin fuUkomliga riktighet j meri diB> Öåg^a
förändringar undcrkaftadc ^ lomi fcuhha^^ f^<5:rfakä

en anfenlig Ikilnad, om dårpå icke igif^e^äkrP^

1/ De måfta Äu£fco^er;på(l| rne4Fto^^K

at Eleftriflta mate rien icke gin igfenbm glafc t , ock
åt den ifrån a utdrefne materien aldeles kan afle^

das och flockna , Vi I, F. n. i * 2. Andra dåre*

mot hafva funnit, at den altid blifver ftark och rairt

kelig, ehuru långe glafet laddas och/EleftriceräSi

Af egna Ron år jag ofvertygad, at båda delar kui^.

"na hånda. Glalets art
,
tjocklek , befkaffenhet|

och Eleétricer- kulans verkan, kunna tororfakä

denna (kilnad. Om Eleélriciteten icke afledes i-

från a, varar den få långe man vil. Afledes den
ock, men kulans verkan ymfom år ftarkare eller

fvagare > gården ifrån Pofitivt ofver til Negarivr,

a
(*) S« Mina Anmårkn. til Franklins Bref <§. 33.

!
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fa ofca Boan vil, och år fålcdcs altid Eleftrifk, om
padcfla Eleélricitctcrs art icke gifves akt, VJl.

n. 2» Men förutan defla omltåndighcrer, har jag
ock funnit glas, h vilka, likafom mecai, fritt Oappa
Eie6lriciteten igenom, utaa 9t hvarken qvarhål-

la eller af den lamma i det ringaile laddas. Så-

dant år vårt gröna ordinaira glas, da det uti fto-

ra kulor utblaies ganfka tunt, fåfom Sjung - glas.

Jag hade, fåfom alla Auétorer
,
anmärkt, a: ju

tunnare glaict år , defs ftarkare blir floten : forden-

ftul bcilålde jag d glas 'blåfor, af 6 ä g tums
Diameter, med länga halfar: defTafyldes mcdvat-
icn, och uphångdes vid Ledaren, eller nedfattes

uti en ffcål med vatten, at pä vanligt fått blifva

laddade. Men bvad hånde? dä den yttra iidan

var aflcdandc, kunde aldrig den minita gniftra

på Ledaren upvåckas, och utan på de uphungdc
kulorne, kunde några timar å rad, alla forfok li-

kafoqn pä cn mctal- kula anrtållas: gniftrorne vo-

ro ovanligcn ftarke, och minfkades icke, ehuru
långe de på famma ftållc uti botten utlackadcs.

Glafet var pä defla ftållen knapt lin. tjockr.

Glasaffamma flag,|. lin. tjocke, kunde något li-

tet, och 1 lin. tjocke cfvcrmåttan val laddas.

Den allmånna regeln, at tunna glas årotil laddning

tjånligare,lider i åledes en infkrånkning och bellyr-

kes ån ytterligare härigenom , at hvar glas - lort

,

likafom andra kroppar, fordrar en dcterminerad

tjocklek, fom vid en gifven Eleftricer-kula år

den båfta. Sådane glas åro til detta torfoket en-

daft tjåuliga^ och de upgihic R6n andra lig nå-

got därefter.

IL Ef IfiddadtgUs ib' pofitivt pd ena ochNegn-

tnt pd dtv andra fidan. Undcriökcs detta på Icvia-

rc



rc och beläggningar, fom firta pa och vid gl^fet ^

kan ingen tvifl^ på et få tydlige Roo; Men ikil;-

jas deifa vid glafet, och glafcts ytor underlofeas^

år deras Elc6fc.gemeniigen fa IVag och ortiby-

telig,at maafaart kajr fdrtaga fig dårpå> oaktadt

glafei åger cri ftark laddning* Jag fkal nedanfo-

re anföra några omftåndigliecer hvilka jag fum
nit bidraga, at gota glafec pcffitiyt och Negatiy^

pä båda fidbr, oaktadt det åger i;rvyerkelig iadd?

ning.

26. Af alt det f§rcgående inhimte vi^
glafet vid Eledrilkä laddningéq rherehdeir tipr^,

häller fig i fom alla andra kroppaf, då de li^dfå erf

Cominupjcci^ad Éleårricitet» Den enda {kilnai

den, fom^öck ar gemenfatn med andra ku^pu^
hviifcaivårt äfledaElc^triika matéricn^hårrorer då^-

af, at Éleétrifka materien ftärkåfé håhgcr^avafll

och icke fdtt utbteder fig' ifrån de flliifliClffär?;

åft den blffVit åppllceradi^^liåfo^W
Metallerne^ Glafet kan ' jpa et * ftalle ^miftä;^ .och

på et annat undfå Eledricitet , ucan at de oFriga

delarniC dårigénom fåttes i rorelfe och biifva E-
Icärifke. Ytterligare orfakéndårcil tortjånar ril^|^

mare undctfokningar^ '

v

De följande tre J/bandlin^dr I detia, åm^$ bi*-:-

^, „ :r^mol ^3lsl3l30(i

~ -^^i)ytlb log
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BESKRIFNING,
5Pi en ny byggnad af Boxfacks • Secund-

Ur 9 med dubbla Steghjuls-kranfar \

Upfunnen och ingifven

Af
SAMUEL ANGVILIN,

Reäor vid Franfyflca Lutherfka Scholan i Stockholm.

o

Ar 174^, alhåmtade Sal. Herr Sccretcraren

Elvius hos mig en halF-fårdig Ur-Mo-
dell af trå, til en ny byggnad afBéxfåcks-

fccund-urj hvilken han lotvade upvifa for K»
Vetenövaps Academien. Hans refor til Troll-

hättan de följande årenjoch hans oformodehga dod,

är 1749) gjorde, at jag fedan aldrig råkade honom.
Sedermera har famma modell många ar legat pä
Modell-Kammaren , til defs jag honom därifrån af-

håmtade, til at forfoka, om någon färdig Konftnår

ville fig åtaga, at den uti verket ftålla. Andteligen

har jag tråfFat på den berömvärde Ur-Fabriqvcu-
ren Herr Eric Lindgren, fom utan at fky for ar-

bete, fpeculation och utgift, famt tidlpillan for

mera indrågtigt arbete, var hurtig nog, at for

Publici nytta och noje fatta modellen i verkftål-

lighet. Jag hemftållcr fordenfkul, om ej han för-

tjänar hylleft och beröm for konft, flit och om-
koftnad vid detta nya och til inrättningen fdrmo-

deligen förbättrade Uret, hvilket jag nu hafver

den äran,at odmjukalt Kongl. Vetf nfkaps Acade-

micns nogarc Ikårlkådandc underltälla.

1:0
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1:0. Steg-hjulet FF, Tab. VL Fig. 3. beftlr

af tvånne kranfar^ dåfaf den 6tra hafvcr Vanliga

Steg-hjuls-tånder^ men dennedj^a, upftäende och

inbögda tänder. Når den ofra kraifen (Kjuter

det ofra Spindel-bladet frani^ fkjuter den nedra

kranfen det nedra Spindel -bladet tilbaka Således

år Spindelcn Itald imcUan bågge kraniarne^ hviU

ket hafvcr den nyttan med fig , at ej ^ f©m pa alla

hittils uptåkta Steg-hjul, S^:)indclen vid Urers vifla

lagen faller ifrån i utan Hår altid uti en och farn*

ma kraft emot Steg -hjulet, fä at hängning och
liggning på Uret, genom Spindelens afvikandcj

cj hår kan göra någon ändring uti gången.

2:0. Är medelft detta Steg -hjulets fkapnad

Fridionen ofveralt råt-liniffc allena 5 och ej,fåfom

på de andra y dårjåmte Circulaire, fom år ögon*
Ikenligen fvårare, få i anfeende til Kron- hjuls-

kranfen emot Steg- hjuls -drifven , fom til Steg*

hjuls- kranfen emot Spindclen, Folgden blifver

:

at detta nya Uret går lättare och dites mindre,

3:0, Alla Rund-SpindeUUr, famtalla med den
berömde Grahams Horizontelle Steg* hjul och
Spindelj. hafva den olågenheten, at Spindelen

inåfte fom ofråfi: med olja
, på det Hållet ^ dar han

rorer Steg -hjulet, underhållas. Detta foiorfa-

kar vid flika Ur , at når oljan tjocknar ^ mifterU-
ret fin gångV och fäledcs med tiden går for fort

alt mer och mcr^ ja> ofta Hannar. Utom denna
defla Urens olågenhet > vifar forfarenhgten at uti

Rund-Spindei-Ur fråtes Steg -hjulet af Spinde*
len 5 och tvårtemot, uti Grahams XJt fornote*

Spindelen af Steg - hjulet, fom måit vid alla ren-

gorningar och reparationer ogonflcenligen mårkes.
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Hvilkct alt vid detta nya Steg- hjulets inrättning

cj år at befara.

4:0, DrifvesSccund-vifaren, fom liggerim cl*

lan Time- vifaren och Prim- vifaren, forraedelft

denna nya och ovanliga Urets byggnad jat forfta

fjådrens kratt, aldelcs lom den omedelbarligeÄ
verkar på Secund- hjulet, utan något Våxel-hjul,

och ej råfom uti de hårtils inrättade Secund-Uren,
nacd Våxel-hjuL Således går Secund-vifaren ej

allenaft lättare, utan ock låkrare. Uret har ock
«j af Våxel- hjulet på det ftållet, den få kallade

Vim inertise eller rå tyngden, fom naturligen

af fjådrcn måfte omkring flåpas uti de Ur^ dar

Våxel-hjul år til Secund- vifarens omrörande. Ty
NB vid hvarje knåpp ftannar hela verket, til defs

Vis incrti^ å nyo ofvervåldigas af drågten; och
ju mera maffa, ju mera r| tyngd: defto ftarkarc

Friclion på de andra hjulen, och defto hårdare be-

hofves tjäder- drågten. Men aldenftund i detta

Uret ej åro flera hjul ån uti et oidinairt Minut-
Ur utan Secunderj få följer, at det hafver min-
dre Vim inertise at kampa med uti den aldrafra-

galle drågten, fom är Steg- hjulet j hvilket uti

de andra Secund - Uren, måfte omkring flåpa det

i proportion nog tunga Secund-våxel-hjulet.

Sjclfva Urets Strudur och inrättning, famt
uträkningen dårå, befinner fig fom följer. Vid.
Tab. VI, Fig. u z.

A. Fjåder-hufet. a^ Defs Tapp och Skrut-bricka.
B. Snåcke-Hjuler. 48. b, defs Tapp updrages.

Snäckans hvarf 6. går updragen i Timar 30.
C. Minut-Hjulet. 60. c, defs d rit 10, går om-
kring I giug i Timcn,

D.
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D. Tredje-Hjulet. 5o. d.defsdrif (5. omkring 10^

Sccund-Hjulet. ^4. e^dcfsdrif 10, - - 60,

F. Steg- Hjulet. 15. f^defsdrif 8. - - 480»
Vifare-verket, lika med andra Ur, årejutfatt.

G> (Fig. }. ) Scyf klofvcn for nedra Oros- eller

Spindel- Tappen.
H^ Spindclen. tncd fina blad eller Lappar.
LOroa.
K, Oros - klofvcn , eller Steg - klofvcn.

L, Botten åt Oro -lida, eller updrags- botten^

M. ötverlaget eller Bryggan til Tredje Hjulfcs

N, Bryggan hvarpa Vifare- hjulet hvilar^

O.Fig. 2. Vilare-botten på fidan åt Siffre-taflari,

med de Hjul , fom åro flyttade for Secund-gan*
gen fkuK

P, Fig. j, Samma botten åt Oro - fidan, då Uret
ihopfåttes , med de Hjul, fom imellan honom och
Oros - bottnen finnas.

Steg -hjulets omgångar 480, multiplicerade

med tändernas antal , två gånger if, facit 14400
knappar uti Timen» Minuternc och Secunderne
multiplicerade med hvarandra, 60 gånger 60. fac.

^600^ Sedan 14400 divideradc med j^oo, blif-

ver quot. 4» nämligen fä många knappar på en
Secund.

Fig. 2.

Vifare^Verket»

Drifven från Minuts • hjals - röret 12»

Til Våxel - hjulet med tänder 48^
V axel - hjuls - drifven^ i f

.

Til Tim«vifare-hjulet,med tindcr 4f.

P 5 - KoHgh
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Kongl, Uetenfkaps Academtens Anmärk'
ning och intygande, om nåfl foregåen-

de påfund,

A tfti^lige af K» Acadcmiens Ledamöter pamin-
na fig , <.t framledne Herr Sicrereraren El-

vius, är 1746 eller 1747, Academien upvifc

en af Rectoren vid Frir.fylka Luiherfka Schoian
i Stoc'^.ho]m, Herr Angvilin, ingifven Trå-
modell ril en ny af honom påfunnen inråitning pl
Pt rratila Senund-Ur, oeh at denne inråuningens

nj'cta och vårdc genaft follo Acadenriien i ögonen,
fa .ar Hon onfkade, det Herr Rcdoren kunde
forma någon {ki<?kelig Urrnakare, at fatta detta

parund i verk (tallighet. Ar 1749 Höften,
da Acadcmiens nuvarande Secreterare tiltradde fin

fyfla, befans beroide Modell ibland defs Före-

trädares efterlånin i<1e fiker, och har fedan legat

ibland de Academien tilhoriga xModeller på Mo-
dell-Salen. Inrättningen på Modellen år uti det

hufvudfakeliga aldeles fådan, fora foregående Bc*
fknfning utvifir^

Dåruti förekomma tvånnc omflåndigheter

,

fom bora fkiljas åt, nämligen, 1:0. Steg -hjulets

fk.ipnad. 2:0 Inrättningen med Secund - vifaren.

Den förra är få aldelesny, at hvarken Academien,
eller någon af de Svenlke Urmakare, hårtils fedt

något Steg" hjul i Ur på det fattet gjordt, icke

eller finnes i nagoii Bok, fom K. Academien haft

tilfälle at fe, något fådant nåmt. Den fenare,

eller inrättningen med Secund vifarc, utan Vä-
xel-hjul, år äfvcn Herr Angvilins eget påfund.

Herr Lindgren intygar, at då han tor 6 år fe-

dan viiUdcs i London, var en fåd:m inrättning

dar
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dår Innu aldcles obekant. Men nu pa 3 eller 4
år har han fedt några nya Ångelfka Secund-Ur,
gjorda pa famma fått. Dec år mojeligt, at nå-

gon, iora fedt Modellen hår på Modell - fålen , gif-

vic en Ängclfl: Urmakare anledning at verkftålla

detta påtund. Men vare därmed huru det vil5

fä kan hedern for forfta upfinningen ej beftridas

Herr Angvilin, iom redan år 1746 ingifvit

Modellen.

Altla åro båda defla nya och fördelaktiga in-

råttnmgar på Secund-Ur, otviivelaktigt Sven*

fka påtund^

PETRUS NYGREN,
Comminifter i Rifinge vid Norrköping,

Ibland mycket annat, hvaraf Våxel - courfcn fä

omätteligen upftegras, cch dyrhet i värt k.

Fädernesland fororfakas 5 år ock det, at fådan

myckenhet af Lin och Hampa måfte från utrikes

orter forfkaffas^ Denna brif^: på Lin och Hampa
innom Riket , kunde , om kke aldelcs , åtminfto-

ne til en ftor del forekommas» Ehuru jag vid

mitt Bonings - ftålle ej har tjånlig jord-art af Na-
turen til Lm och Hampa, har jag dock genom

Om Lm- åkrars Risningi

Af

P 4 Ron
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Ron funnit, at delTe våxtcr kunna bringas tilym-

nogarc våxc och godhet, In nu vanligen (kcr,

Hvad
I.) Lin-våxten angår, vil jag ej nåmna, hvad

allmänt bekant år, til exempel : at tjänlig ^os jord,

i fynnerhet om fvartmylla finnes, utvåijes til Lin-
land, våltilredes, lagom god^s : atgodt, befyn-
nerligen Rigifkt froflag , ua och riktigt ned-

barfvas. Ej eller vil jag omröra de hånJelfer,

fom fållan förekomma til Lin-våxtcns men cch
fkada,- utan de allmånnafte hinder , och huru de,
med Guds hjelp,kunna måft Jyckeligcn forebyggas.

Det år måft allmänt kun^ngt, at Linet har,

vid fin upkomfl. ur jorden och fpåda våxt, trehuf-

yud- fiender , faft det årfådt pa tjänlig och v il

©manfad plats, i råttan tid. DefTe åro Åo/d och
fvara frolinåtter , famt {kzrkl torkaride blds^vdder

^

och brdnnandt Sol-heta y hvilka antingen alla tre,

eller någondera intråff^a, fomliga år mer, fomliga

mindre. Häremot kan vål mycket hjelpa, om
Lin -Landet, efter utfådet och ncdharfningen,

tjockt éfverklådes med los Ladugårds godfel-, men
det gor for flor atlaknad for den ofriga akren och
ången. Det båfta jag funnit, år, at få tjockt of-

vertåcka det fadda och harfvade Lin-landet med
fmå barr-rika fårfki granris-qviftar, at åkern ej

därigenom fynes. Detta fått har jag i flera är

profvat hafva mångfaldig nytta med fig. Pä det

ftycket af tjänlig jord tilLin-våxt, (om fä blif-

vir betåckt, har blifvlt härlig Lin-våxt, och nå-

gorlunda pä den jordmon, fom annars af Naturen
varit otjänlig til Lin-fäcic. Men pä det ftycke

^år bredcvid , ehuru vål det annars varit oxnlagadtj

men
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men ej fStåcktj har fållan blifvit fa mycket Lin,

ac det lont mödan.

Orfakcn til Lin-våxtcns befordran härigenom,

år, i:o^ at denna ofvertåpkning afhäller froften,

fom fordårfvar det fpåda Linet» 2:0. Om det år

fådt i lagom våtfkig jord, fom år nödigt til Li-

nets fortkomft, qvarhåller den muften i jorden,

at torkande blås-våder ej far den updragaj och
ftfftånger SoUhetan > at den ej får bårtbrånna det

fplda Linet, fä framt ej torkan varar altfor lån-

ge: dock har mig detta lyckats under nog lång-

fam torka. Sedan Linet blifvit lä längt, at det

våxt ofver rifet, tol det froft och fol-heta, och
hjelper fjelf til, at (kyla Landet och qvai hälla

muiten af nedfallit rågn*

Denna risning kan val fororfaka något beiväf

:

dock får den fitt omak välbetalt, fom har til-

gäng pä ris och vil ofva den famma. Ty, utom
hvadanfordt år, gagnar den ock i vät-är, dä Li-

net plågar nedläggas 5 men rifet håller det uppe
från jorden , at Linet ej fär forruttna , och fåle-

des både i väta och torra ärfkafFar god Lin-våxt.

Utom detta, har risningen foljan^de nytta: at bar-

ret, fom aflFaller, göder Lin-landet , hvilket Li-

net utmagrar mer ån annan fåd; men fjelfva ri-

fet kan at Landet hemföras til brånfle eller annat

behof, Gran-flcogen fom qvillas, men ej ned-

fålles, blifver våxteligare och tjänlig til timmero
Grås til bete for bofkapen, våxer under de qvi-»

Ilade granars bvilkct annars icke Iker, utan for*

qvåfves af det ärligen nedfallande barret. De flå-

fte mena, at båfta medlet at IkafFa grås-våxtigen,

beftär uti at bärthugga ftogen och affvedja plat*

fen. Men dctia botemedlet i våxt-riket lårcr gag-
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na, fafora fmittofama farfotcr ibland bofkapen
1 djur-riket. Tall-och Eneris kunde val ock bru-
kas til Lin-land j men det år mera obåkligt och
mindre barrigt.

Pa det inkafb, fom blifvit gjordt emot Lin-
åkrars rifande

,
nämligen, ac äkren och Linet då

ej Tynas kunna få bcqvåmligen renfas ifrån ogrås,

fom eljeft fker och nödigt år, fvarar jag i :o : at om
Lin-åkren . forr ån fröet utfås, val renfas, fåfom
fig bor, från andra våxners rötter , och Lin-troec

ifrån ogrås tron •, har man liten eller ingen olågen-

het at befara af ogrås i Lin-landet. Fröets rens-

ning fkerbåft med en lagom finvåf-fked, et Lin-
tros-fåll, eller ock et vått klåde , fom dragés 6f-

ver Lin-froet. Jag har funnit det fke med minfta

befvår, om Lin-froet i några år forvaras uti fina

torra och rengjorda knoppar, eller ock tilhopa

med kroffad Lin-ljung: ty dä bårtmifta ogrås-

froen deras lifaktighet, men Lin-froet blir båttre»

2:0, Granris utbredt pa Lin-landet, ftraxt efter

fäningen, har den formon med fig, då faningen

fkedt i medelmåttig torr jord, at troct fnartgror

och Linet upvåxer inom några dagar jämt ofver

alt: hvaraf händer , at ogrås forqväfves eller fir

ringa framgång. Når det jämnare upvåxer, blir

det jämnare moget, hvaraf man får mera jåmn-
godt tro til annat utfåde: mera jåmnmoget Lin
tager jåmnare rota, och blir ftarkare j hvaraf man
åter fer risningens nytta. Den fom tviflar harpa

,

gifve akt på en orifad Lin-aker, då torka infaller

efter utfäningen få lårer han blifva varfe , huru
ojAmt fröet upkommer, fornt ej forr ånhela må-
WLiden efteråt. 5:0. Om ändock något ogrås in-

iinner fig på Lin-landet, kan det lika lått och på
fam-
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famma fått bärtrenfas, fom pä en orifad åker> ock
det med mindre fkada for fjeltva Linet: ty det

nedtrampas ej i mulien, fom eljeft gemeniigea
<]ver, utan hålles uppe af ris-qviftarne och kan få-

ledes lättare uprefa fig igen. Rensningen förrät-

tas, få fnart Linet våxt up igenom rifet, och år

vid pafs I qvarter långt : dårforc bora altfor flora

och obåkelige qviftar ej brukas.

Jag har i denne fommar å nyo ront en befyn-
nerlig nytta af risningens ty då Linet, på de flå-

ftaofriga ftållcn hår i Öftergothland , tog (kada af

den fkarpa kölden, fom inföll de filla dagarne i

Maji månad, och bårtfros, få mycket fom var

upkommctj blef mitt rifade Lin aldeles ofkadt :

det led ej eller något tvång af påföljande Junii
månads långvariga torka och hetta , fåfom annor-

llådes feedde. Mitt rifade Lin har i detta arblif-

vit frodigt och til 7 qvarters längd.

2.) Hvad Hampan vidkommer, har jag där-

vid cj ftort forfok gjordt, efter mig fattas tjänlig

jordmon til den växten *, men jag år låker, atden
Ikulle likaledes kunna uphjelpas til båttre våxt,
ån allmänt fker. Utom detta kunde briften af

Hampan inom Riket nog erfåttas, om de långa

nåsflor,fom til myckenhet vildt våxa, tilborligen

anfades och tilreddes. Än mera förråd kunde har-

pa blifva, om backar med ftenbunden mark,
hvarpä andra nyttiga växter litet trifvas, med
Nefllor planterades. Sedan de en gång inrotat (ig,

hade man icke befvår med deras plantering, u-

tan de vaxte af fig fjelfva. Huru ftor myckenhet
af Hummel-refvor gifvas icke inom Riket ? Den-^

na våxtens tågor kunna nyttjas, fåfom Hampa,
om rotning, (kotfcl och ans anftållas råttj men

niv
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nu brukas de til liten eller ingen nytta. Tagorna
af deflfii växter ko Ila ej merat tilreda,ån af Ham-
pa, och raan vunno myclcet härigenom. Ingen å-

ker behofde man hårtil använda, intet ärligt bruk
och rårfkiidt utfåde behofdes hårtii , fåfom det

made fke for Hampan»
3.) Skulle det mycket foroka förrådet pa Lin

och Hampa inom l^iket, om de blefvo upmun-
trade til mera Lin-och Hampe-fåde, fom hafva

l<5s och tjänlig jord hårtil, hvilken gemenligen
finnes i Skogs-bygderna, hvaråft nog tilgång år

på granris til Lin-landens betåckandc, ocKfkuUe
fåledes dar fållan fla felt. Härigenom kunde dc

hafva ftorrs båtnad, då de bårtbytte eller fålde

defTa varor, och fkaffade fig fpannemål från an-

dra ftåilen och orter, dåråll åteliga fådes-våxter

frodigare våxa. Häremot kunde de, lom bo pa

de Hållen och orter, dåråft fpannemåis växterna

hafva båttre framgång, i fynnerhet dar flyf lera

och annan oduglig jord til Lin och Harapa år,

aldcles afftä med Lin-och Hampe-fådet, emedan
de: fållandar lyckas, hvarigenom mycken åker

årligen fruktloft godes ochanfas; och i det ftållet

fä tjänlig fåd därpå, få kunde de for den fåden,

fom på fådane åker-rtycken våxer , eller defs var-

de, (kaffafig , om icke til fullo, dock en ftordel

af det Lin och Hampa, fom de til fitt hushåll ha-

de af noden. Jag nekar icke , at ju genom jord-

blanningar kan af {[yi lera blifva tjänlig jordmon
til Lin och Hampa j men dårtil tordras nog be-

fvår och koftnad. Jämte detta , åro få, atminllo-

ne af Allmogen, fom forftS halten afjord-arterna,

©ch fåledes kunna de flåfte blanda jord-flagen

mer fig til fkada, ån g*^gn.
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ANÄfOMISKA OBSERVATIONER
Pd et Barn,

Hyars Ifiålfvor haft et oordenteligt låge 5

Ingitne af

GABRIEL LUND,
Medicin» Doäor.

En Mur-gefålls huftru pl Södermalm , foddc

for % veckor fcdan, i forfta barnfången, ct

,

efter alt utfeende, fuUgånget flickebarn^

Den närvarande barn-mor (kan , befcort ofver at

finna en ovanlig opning, om jag tår få kalla det,

pä barnets buk , anmodade mig at befe det , hviikec

ock genaft flcedde^

Det var et bråck, fom tog fin början en half

tvår-tum under naflen, ftråckandes fig långs ef-

ter bukenmidt uppåbroft-benet (flernum)5 hvil-

ketfenare formerade nedan til, emotregio epiga*

ftrica, en fpitfig båga, varandes längden aF fter^

num ej mer ån en tvår-tum ifrån nåmde bågas

medlerfta del til hals-gropen. Bråcket liknade

cn fpitlig oval , fom på det bredafte ftållet ut-

gjorde tva fingers bredd.

Barnet blef, efter 14 dagars modofam'.lifstid,

dSdt; opnadcs i närvaro af l?ierr Medicine Li-
centiaten Keventer och Chirurgifka Societe-

tens Ledamot Herr Olleveldt, hvarvid jag

hade tilfålle at mirka följande:

Då huden blifvic (kild från buk-muflclarne,

funnos mufculi redi abdominis vara frän hvaran-

nan fkilde til tvä fingers bredd, hvilka ej gåtvo
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fig tilfamman,faftånrefi[lencenaf tarmarnc, fom
gifvit fig ut under huden, rogdes undan. O-
mentum var ej ac finna; men tarmarne eljeft o-

Ikadde. Diaphragma, fom tagir fict få{i:e fram-
mantil vid bråckcts ofrabäga, och fölgde deaUra-
ma i fin direktion, varhår ganlka tundt och mem-
braneuft, men närmare åt ryggen kottfullt och
ftarkc. Lefren var deh i mänga fmå lobi , defs

convexadel foreflålde et ojåmt planum, hvilket

åter folgde Diaphragma i defs direktion, och
gjorde broft-caviteten fä liten, at m:m befruk-

tade någon oordning vid hjärtat och lungoroe.

Den lilla del at fi:ernum, fom Naturen uti

detta fitt fpel lämnat, och ref-benen, fom be-

Itodo afbarabräflv, undantogos. iVIan f>nt då

broli-hålan (cavitas peétoris; pä vanligt fått vara

af mediaftino delt uti tvånne caviteterj hvaraf

hjärtat) aldeles utan hjårtfåck ( pericardium

)

famtdefs vala coronaria, få flinna af blod ,fom de

varit injicerade, låg uti högra caviteten om-
våndt, vändande fpitfcn framtil åt ref-benen och
bafis baktil åt mediaftinum. Högra hjårt-otAt

var ovanligt ftorc 3 men däremot det vänfbra fa

litetjatdet knapt kunde igenfinnas. Vafa pul*

monaria gingo itran hjärtat tvärt igenom media-

ftinum til lungorne, iom lägo for fig in cavitate

pedtoris finiltra , fmå och hopkrumpnc ; varandes

yttra delen aldeles faltvåxt med Pleura. r;^,j..

Långt mindre än hvad redan anförd t Sr'^ -h^-

dc varit nog tilråckeligt , at reta min nyfikenhet

til en nogarc granlkning och närmare belkrihiingi

om ej foräldrarnes narvarellc hindrat mig, hvil-

kas otolighec knapt vi-lle tillåta ois, at opna broUet



176%, JuL Aug. SepL

oeh buken, mindre at mycket handtcra och befe
de dåruti liggande delar.

Dä barnet ånnu lefde , tyckte man Tig kanna
en pulfation i bräckcts ofra del vid vänllra bro-
liet, då man med fingrarna holt något ftilla, ej
©lik hjärtats bultande, hvilket det dock ej kun-
de vara, emedan hjärtat låg i högra caviteten.
Ehuruvål hvarken Diapbragma eller mufculi ab-
dominis

, tycktes kunna gora den tjånft, lom For-
drades til cxcrcmcnternes uttryckande3 gick icke
allenaftbecketjUtan ockfedan de ofrige opningar-
ne vål tor fig^, utan någon annan hjelp , ån den Na-
turen fjelf äftadkom. Barnet var oroligt och
fkrek viffa tider,både då det var lindad t och olindad t
hade likväl oägon lifa och lättare refpiration dl
man pålade en comprcfs gjord af tunn fpån fom
olverdrogs med fkinn. Men aldrabåft tycktes dec
må och låttaft: refpirera, dä det var olindadt och
man med flata handen betäckte och tryckte på
bräcket 5 dock kunde det e

j di , hvarken då det

måfte lifvet uppehållas i 14 dygn därmed at
man då och dä gaf .det litet fSt mjölk med' en

FÖR-
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Ledaren E, 1:0 under påftående Laddning, och
2:0 efter den iaro.ma.

§. 16.

All den Electricitet/om uti defTi delar upvåciccs,

hårrorer ifrän Ginfets fränvånda lida (a). Vi kån-

ne denna lidans förändringar, fom beftå dåruci,

at forll deG naturliga forråd utdrifves och dårpå

äcerhåmtas. Delarne b och c emottaga fördenfnul furji

den utdrefna pojitiva Ele5lriciteten ocb afleda den fam^

zna. Därpå åter tiifora de y och erfäcta brijien uti den^

naytan{'ai). Viflute det, afde förändringar, fom
Concraire Eltcli icitcterne dåruti undergå.

Vin. Forfoket.

§. 27. B och C (*) (kjutes tått intil A, och

forbindes med Elecbricer • kulan , fom fårtes i

gång , dä (a) blir pofttiv. Om nu andra belägg-

ningen (b) pä en tum nåra forcs emot a, och

dels Ledare E därmed förenas, blir

Verkan. Den förutgående vanliga fördelningen,

\,) E blir pofiriv. 2.) Afdragen bchailcr der»

3.) b afFord år negativ. 4.) b med E förenad

mifter alt iikafom £. Hviiket händer fä ofta

forfoket repeteras.

^.j Afledcs den pofitiva Elti^lriciteten ifrån E
n. I. fä 11 ock I. nr ocnj men b och E, utom at-

mofphicren af Glakt forenude, avo Negative,

IX. Forfoket.

§. 28. Alt lämnas fom forr, men b fkjures en
• tatt intil Glafet,* E til b 3 kulan vrides.

nr-

) ^De hdrttl h.randi htgurcr finnas få Tab. i-'^. uti

naft foregaeKjif Qsartai ^ h vurut t dt tväanc furfia
AjhAndlirgar i Ufua dmne åro injorde.

^
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Verkan, i.) Ledaren E blir fom {on^pojinv^oeh

behåller det,- da den alFores.

2, ) b, år ock pofitlvy afFord behåller det 5 b

och E {oY^mdc.^Yo pojtthe.

3, ) Deniia meddelta potitiva Eleélridceten

,

biir, om forfokec flera gånger uprepas, och
hvar gäng Eleélrricitecen bantagtrs ifrån E och
b, fmlningom ivagare: biu' omiider ingen

5

hvarpä altid den uti föregående forfoket onjtal-

te fördelningen följer» Ekr po/Itiv och b negativ.

4, ) Om b och E icke fäledes afforas , utari i

dec Itcillec itran E utlockas gniilror, aro deffe

f6r(t ftarke, afiaga omfider, och fodVinna» E
kommer uti naturligt tillftänd j afFord behåller

det j b åter är dä Ifarkt Negativ ^~och gpr E med
lig Negativ dä de foras ihop.

f ) Om ijelfva ytan a då landerfokes, år den
ånnu nägpc Pqfitiv,

6/) Om b och E återföras til glafet negative,

forjvinner é^ma. uti E3 men åro de förut vid"

rörde, blir E Viiet pofitiv ^ och b h' negativ y for-

enade, mifia de ock detta, hvilkct afven iker

dä de förenade tillika ikiljas vid Glafet. Deffe

forfok kunna ock med b nilena aniialias, hvi!-

ken oekärnfk ford til Ginfet, blir litet ,

•

afFord miller det s vidriord då den ar vid Gla-
fet, hWn negativ ål den afdrages, HvUka for-

åndringar ännu uti beläggningen åro ganika ty-

delige, faftån pä fjelfva Glafet foga eller ingen

Eledricitct forfporjes»

§. Äp.

DefTa Ron intyga, at b och C, emöttaga och
aflcda den ifrån Giaiet utdrefna Eieétnciteten, e-
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nftdan de undergå alla dc ombyten fom kroppar
lida 5 då de infånkas uti andras pofitiva Atmofphas-
rer. Eleébrifka Materien utdrifves ifrån b til E,
och tilflyter ifrån a, få långe b iåfom en ftor yu
kan emoctaga dé<n famma» Dä detta uphorer,del6

for denna oriak {kul, dels för det b icke fä alde-

les vål rorer a, behåller Glas -yran något qvar,

år litet pofitiv, och formar encjift, likafom på
långre afflånd §. 27* fördela, och ifrån b til E ut-

drifva Eleftriciteten, hvflkct på (lår få långe a

år pofitiv, och kulan i gang §. 21. n. 1, Man
kan fordenfkul icke fakeri iluta ,at Glafct förlorat

^11 Elektricitet,* då den uti beläggning och leda-

re flocknat. Något hänger af laddningen qvar,

hvilker forft mårkcs då Jelarne (kiloas ål. Vi fa

vidare fram ^ tydligare bevis dårpa.

II. Glafets Verkan få andra Beläggningen b

och ledaren E , efter Laddningen och vid
defs uttagande.

Glafct år fullt laddat, då all den ifrån a ut-

drcfna Matcritn afledes , och defs Elcctricitcc

flocknar. Om defs Eledbricitec Ikal andra hi? ,

och hlifva Negativ, måitt kulan ftartna, C olii

Bafforas, elier göras afledande g. 21 n. §. D.c-
ta" år borj-jn til Laddningens uttagande, h\aivid

b och E förhålla Cg på följande fått.

X. Forfok.

§. 51. GLfet laddas, formcd-lfl B och C,
fomrora^A, Elcccriciietcn ihaii, a atlcdcs, at

d^nblirfvag och llocknar. B och C lemnas

vid Glalet, raeu gores aflcdanJe, genom en

ned-
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ftedhångande kåd , då a zt negfftiy* Dårpa flyt-

tas b och E förenade, pa en tum nåra til Glaiet.

Verkan, E blir negativ, b ater foftivi med
alla dc förändringar, fom medfölja den ofta om-
talte fordelningen', då de fkiljas, förenas och
vidröras. Hvaraf inhämtas , at Eledlr. Materien
ifrån E gifver-fig til b, emot a, til at upfyHa
defsbrid, hvilket for afftändet fkul icke kan
fke 5 utan qvarftanhar uti b , famt går tilbaka til

E, om de fora^ ifrån Glalet: likafom det {ker

uxi alla Negativa kroppars armofphasrer*

xr. Forfok.

§. 32. Alt inråttas fom förut, men belägg-

ningen ^fkjutes tattintil Glafct*

Verkan, I
.
) E blir ftarkare negativ > och af-

ford behåller det.

2. ) b afFord år ock NB, dc fSrfta gångcrne
Negativ y men blir omftder alt ftarkare Pojitiv,

3. ) b och E förenande' aro; fordenlkul for 11 negU"

tivcy om lider uti naturligt tilftåndy och fluteii-

gcnpojitivey efter fom b forhäller fig.

4. ) Foras de förelade rörde eller ©vidrörde til

Ghfet, år E altid Negativ,

§. 35. Håraf rones, at Glas-ytan a, forfi:

verkeligen emottager och rofvar til fig Mate-
rien ifrån E til b j dåraf upfylles defs brift, fä

vida den flora ytan, och något litet afftänd det

tillåter, hvarpå endaft fordelningen ifrån E til

b qvarblifver. Härvid år dock mårkciigt: at

b fom undfår defs Materia af E, och dåraf ,blir

pofitiv, omfider ågermera ån E kunnat gifvs

ifrån (i^, och gor E med fig pofitiv#

a 3 Det'
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Dcu^a ofverltotcet kan icke håiTora af Glafet

,

fom är negativt > utan mäile igenom L och hor-

nen pa b, dragas utur Luften, och qvarftanna

uti b, når den icke i proportion kan få jen tilråc-

kelig quantitet ifrån E. At fä (ker, gitva följan-

de Ron anledning at tro»

f. ) Om E, dä den ligger vid b, och denna
vid Glafet, år negativ, och vidrores med fin*

gret; minfkas defj negativa Elektricitet, och
oaifider llocknar, hvaremoi b då den affores,

finnes vara långt (iarkare jofttiv ån förut, hvil-

kct tilftånd meddelas ät E; men åter uti båda
forfvinner, då de fåras til Glafet,

6.) Glafets yta a, finnes härvid ånnu vara li-

tet Negativ, Hvilkec ock pä detta fåttct k.m
forfloras.

Såfom nu härvid briften uti E, upfylles, och
det pofiiiva tilllåndet uti b forokes genom fin-

grets vidrörande, år troligt, at en mindre late

propi^gation förut fkedt, ifrån Ijelfva luften.

Allaomflå-idighctcrtilfammans tagne
,
intyga :

At glas 'ytan a efter laddningen återhämtar och til jtg

t,.:~?r, igenom b och C, den förut utdrefne och förlo-

rade EieBriJha Materien,

IF. Afdelmngen.

Om Laddnings Glafets , och i fynnerhet den

dtvcmdaJidans A verkan
, fdjörjia Be/d^g-

ningen B och Ledaren C

Jag har uti det föregående förbigått denna
verkan, lom lik^':\l år en ibland dc angclågnaftc

at
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at kanna vid Laddningen. Glas -ytan A undfår

en Comraunicerad poficiv Ele6triciccr at dclarne

B och C. Som nu alla EIe6trifka kroppars Vdrk-

ningar åro Reciproque, verkarock A tilbaka på
B och C, och äftadkommer nägra förändringar^

fom fortjåna at anmärkas. Några forfok gif^a

anledning at tro: det A, forft drager EleUriJka

Materien dt (ig, och befrämjar fin egen Laddning j men
alt efter fom den upfylles , tilbaka drifver Materien

,

eth emotfiär Laddningen»

XII. Forfok.

§. 3f B föres på en half tum nåra intil A,
och forbindes med Ledaren C, pä b vilken tvån-

ne trådar eller vifare åro fåftade. C Eleårrice-

ras därpä med en god Glas -tub, hvarigenom trä-

darne utvidga fig och upftiga til en vifs hogd.

Om nu
I.) C och B underfokas, åro de pofitiva,

fkilde eller torenade med hvai andra, och aga
en Communicerad Eledricicer.

1.) Om G dragés ifrån B, behålla trådarne

deras iland. Men afdrages B, ocb föres til C,
Itiga trädarne mårkeiigen högre. H vilket li-

ka! ä händer, om C och B tillika flyttas ifrån

Giafet.

3» ) Foras C och B förenade eller fkilde ater

til Giafet, nedfalla trädarne , och taga fitt för-

ra ftänd j men ater ftiga om de foras dåriirän.

4.) Eleéiriceras C och B , utan at vara i gran-

ikapct af Giafet, andra trådarne fig icke, C
och B må ikiljas eller förenas.

Hårafår kiart, at Giafet drager Eledricite-

ten at lig, och därigenom befrämjar defs olika

4 for*
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fordelning och ökning uri B, få långe de åro vid
Glafet j men dragés B därifrån, utfprider fig

dels Eleftricitt t jämt ofver CochB, hvarafCblir
ftarkare pofitiv. Som nu den pofitiva atraofphac-

TenafB, efter det föregående, verkar på Gla*
fet, och laddar det farnmas finnes haraf, at den-
na Glafets attraclion, i början befrämjar denna
verkan, och oker torrådet uti B.

5. j Om B fkjutes tåte intil Glafet, händer alt

det famma lui högre grad, och fkilnaden imel-

Ign C och B år ännu florre.

6. ) Ännu tydligare blir den olika fordelnin-

gen och ökningen uti B, om pä andra fidan
,

b och E (kjutas til Glafet och göras afledande.

b och E räfom aflcdande, befrämja fålcdes ock
dårutinnan forfta Laddningen, at de bidraga til

Glrifets ftarkare attiaction, formcdeligen i det de

emottaga och bartfora den vid lamma tilfålle i-

frän ytan a utdrefne Materien.

XIII. Forfok.

§ 36. Belåggningarne B, b fkjutns tått c-

mot Glafet, o-Zn forbindas hvar med lin Leda-
re C och E. Den förra C förenas med kulan,

den c;ndra E gores af^edande med en kåd. Gla-

fet år nu pä vanligt fått tiJ Laddning inråttadt.

Kulan fät tes i gang.

VtrkafZ, I. ) C oth B, undfå icke få häftigt
,

fom da Jl icke rora Glafet, eller detta på an-

dra fidan cj år afltd.ndc, Ekélriciteten, hvil-

kcn dock fmäningom okes, och kommer til

famrna Grad, fom voro de lediga.

Ty Giafet tager ät fig och uptylles af den L-
l^dricitct kulan meddelar. Om ytan A laledej

up-
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upfylles, lämnas mera qvar uti Ledaren, och

defs Ele&ricitet tiltager.

z,) G och B fäiedes liggande vid A, åro al-

tid vofttiva. Finnas ock bada behålla det, da

ue ikiljes vid Glalct, den forfta gängen^ B år i

början, lika fom uti §. 5^. något itarkareipofitiv

än C. Men denna fkilnad blir alt mindre och
mindre, ju mera Glafet laddas, och C qvar-

häller pofitiv Elektricitet.

9.) Sedan C hunnit få få mycket mojciigt år,

fkiljes den vid kulan, och affores, da defs trå-

dar behålla deras iland och pofitiva Ele6bricitet.

B afford år ock pofitiv förfta gängen, Afledes

detta ifrån C och B, och de ikjutas ä nyo til

Glafet, likväl utan at vidare med kulan Ele-

étricerasj år Cdåden S nyo afforcs,pofiti v. B åter

BU och ehuru ofiafoifoket repeteras
,
Negativ^

4.) Detta iVi^^/?^/V^ tilftåndec uti B tiltager alt

mer och mer, ju oftare det forfokes, och gor
Ledaren C, då de foras ihop, 7jegativ.

f^) Om C och B tilfammans foras emot Gla^
fet, blir C äter pfitiv, men dragas de båda
därifrån ,

Negativ. Hvilka ©mbyten gan{ka

tydligt fkönjas pä trädarne , hvilka vid deffa

o-nbyten, häftigt falla ihop och åter gifva fia

ut med Contrair Eleäricitet* Detta lyckas fa

länge någon Laddning år uti Glaiet

(5.) Om C vidrores med fingret, och cn gni-

fta därifrån uttages, dä B och C ligga vid A j

insnfkas pofitiva Elektriciteten uti C > men B
afford år dello ftarkarc Negativ.,

Deffa Ron tyckas innehålla några fvårigherer,

nien torde dock, om det torbelkrefne ihoptages,

Ctf dar-
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därmed låca förena fig, Glafet drager åt fig och
okar Elcärrifka Materien. uti B. §. jf. Kulans
tryckning befrämjar denna verkan, och trycker

Materien ernot A. 9. Dåraf URciiär omfider A
en mcddelt pofitiv Elektricitet §. 16, fom uti A
likafom ihoptryckes, famt faledcs efterhand ver-

kar emot fjeifva Eieclricer- kulsn, i det hon i-

fran B til C utdrifver Eledrifka Materien, gor B
negativ och C pofitiv, och fäiedes hindrar och
b:Alaucerar defs verkan och ijelfva Laddningen.

Fordenfkul qvarfl-annar all den Elektricitet kulan

iTicddelar> uti C, och utfprutar igenom defs horn

och fpetlar, hvilket icke förut fker, innan Glafet

år fulladdadt50ch ofveralt angifvesläfom et tecken

til full Laddning.

37-

De fiftaRon intyga, at A, fedan den faledes

biifvit pofitiv, utdrifver ifrån B mera ån C qvar-

häliakanoch undfår, emedan den gor C med fig

nei^-itiv, dä de iträn Glafet (kildc förenas. Dc-t

förlorade förrådet lårer gä ofver uti Luften och

bärttoras j ty at någon atledning foror&kar denna

förändring, intyg'^r fingrets vidrörande, fom gor

B ftarkare negativ. Säfom Glufct imedlertid hår-

vid altid förlorar något af defs L^iddning , år klarr,
|

at tillika något af den uti Glafet fa-nbde Elccln- •

ciiLicn igenom C utllrommat. Om C varit i^cr-

rt", hade detta icke håndt, hvarfore ock faforn ,

en pvakl fk regel haraf följer: ar tunna beldggni}:gci)'

och flora ledare dro vid laddnhigcn af god nytta, i da
de något hindra dettafrivilliga utftrömmande. \

§. sS.
^

?

Der pofiriva tilllandet , fom forfta gängen un -

Icdane och beläggning märkes, hårrorcr endaft
\

at
'
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at Elcdricer- kulan, hvilkcn, få långe den ver-

kar, likalom qvarhäller nägot mera af det iom
Glafet federmcra utdrifver. Detta kommer til

pafs vid laddningens uttagande och floten, fom
altid år något qvickarc och ftarkare, om ku/am

gång jmdmngom yafkyndas y och [kottet y då den dr fom
ftarkafti afloffas. Om det hitintils omtalie mot-
iland Glafet gor emot kulan, nlr efccr fom det

mera och mera laddas, icke kan komma i jåmvigt

med kulans tryckning, tränger laddningen fig alt

vidare in, gar åndceligen tvårt igenom Glalft, -

och fpråcker det famma uti lin hafliga genorn-

fäng
med en ftor fmåil §. 23. Fordenfkul år ic*

c radligt ^at ladda flora tunna Glas med iturka

kulor, til den Grad vi förut kallat en full ladd-

ning, hvarvid päfrär.vånda fidan ^{11 Eleélricitet

år blrtaj utan man måftc vara nogd med mindre,

§.

Vi kunne i anledning af deiTa Ron tilfkrifva

Glas-ytanAde forutnämde vcrkningarne, i.)

drager den och likafom framlockar famt qvarhåUer Ele-

iirtfka Materien uti B» 2,) Tager ndgGt af denna Ma-
terienfmdningom tilftg och blir daraf pofti^v eller upp-

fylld» 5 , ) Vtifamma mon [om dettafier y verkar til-

baka-y ifrån B utdrifver EleBriciteten y gör B negativy

och omfider därigenom dter förlorar den undfdngna

laddningen,

DefTa åro nu de hufvudfakeiigafte ombyten,
fom vid, under och efter laddningen, forega

de dartil horande delar, Glafet, Beläggningar och
Ledare. Jag har farOäldt undcriokc dem ; men dä

fjelfva Mufchcnbroekilka- forfoket anflålles, åro

alla pä cngang uti den beftrcfne ordning tillta-

dei,
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des
5
0chutg6raenenda,men mycket ihopfatt ver-

kan. Fordenflcul lårer icke vara onödigt, at In-

nu anföra några forfok , hvarutinnan alla delar ge-
mGnfamt verka, och åftadkomma atfkilliga gan-
fka märkvärdiga förändringar och phacnomcner.

F'. Afdelningen.

Om ndgra fåråndringar , JomBelaggningAr
och Ledare åhmfe (idor om Glajet , forme*

deljl Glafet uti hvarandra åjladkonma.

40.

Alla defla delars inbördes verkan, under pafta-

ende laddning, inhämtas nogfamt af dec föregå-

ende. EledriOca Materien propageras ifrån ku-
lan, igenom Ledaren C til Glafet j (lannar och
okas Liti dels åcvånda fida A, men utdrifves ifrän

den ai-dra a, och afledes igenom b och E. Når
detta i-phorer^år Glafet laddadt, alla delar behål-

la det ti^dändet de åro fatteuti, ocb~i följe dåraf

verka pa hvarandra» Några af defl*a verkningar

ärnar jag nu befkrifva.

XIV; Forfok.

g. 41. B och b fkjutcs til Glafet, förenade

med C och E, al- hvilka C med kulan, och E med
cn afledande käd ar förbunden, Glafet laddas til

full eller nägot hog Grad, hvarpå C fkiljcs vid

kulan, och ilran Ebarttages den afledande kadcn.

Verkan, i.) Elc(5t:riciteten tordelar fig jämt
xiti alla delnr. C fom år /^ö/zf/x;, förlorar nhgor,

och dcfs vifire falla. E pa andra fidan un J far

likafom af fig fjelf cn Negativ Electricitcc

,

och dets vifire ibga up til famma hogd, fom
de på C.

2.)
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2*) Om alla delar (kiljas åc , finnas C och B
zgaPofitlv, men b och E negativ EkåiYlcmt, A
år Pofitivi och a negativ \ 11 ac alla dekr pa ena

fidan åro uti et okadt, på den andra dåreaic^c

uti ct chinfkådt tilftlnd.

Alla deffa fofandriqgar äro en naturlig påfolgd

af de ofvanbefkrefne omftåndigherer, hvaruti

Glafet finner lig. Det pofiriva tillHndet uti A,
B, C, hårrorer af den under Laddningen af kulan
meddelta och qvarhållna M itenen §. 36. Dåku-
lans tryckning afHannar; blir a Kegatlv ^ § 21,
och fåledes tager något til fig ifrån b och C,
hvarigenom de uttomas §. 30, feq^ Deffa otrrftån-

digheter åro f6rden£kul icke oväntade . men för-

tjäna
, upmårkfam het, emedan de cndalt hånda

§ Glalec laddas och Ledarne C. 5* läm-
nas frie pä lamma lått, lom uti nåll foregat ndefor-
fok. Man våntar litet, til dcfs alt latt fig uti

jämvigt, hvarpå beläggning och ledare på ena fi-

dan dragas tilbaJca, och gifvcs akt pä det fom fö-

regår på de andi-ps vilarc.
'

Verkan. 1.) Om C och B afforas, blir E Ilar-

kart Negativ t äffores äter E och b 5 blir C llar-

^'iiXtPofitivi hvilket fkonjes pä trådarnas häfti-

ga fligmde, dä delarne flår Glafer.

2.) Skjutas delarne ovidrorde åter til Glafet ^

ialla trådarne pä andra fiJan ned lil deras förra

9.) Härvid anmårkes likaledes, at detta en-

diill: bänder ftraxt etter Ikedd laddning, innan

men dårpä anfcnli-

ftänd»

de-
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delarne på nägot fatt blifvit vidrörde, ty då

ändrar fig ak, mårkeligen,

Orfaken ul denna Electricicctens forftårkning,

genom de andra delarnas afdragande, år forn^odc-

iigen, efter det foregående, den; Ät b, faibm
• Negativ yta, då den affores, icke vidare drager

det uti C, B, A,^ okade IJrrådet, lom gifver fig

ut til C och B. Ater biir a ftarkarc Negativ dä

B och C bärtforas § 2i. "5. och deras tryckning
uphorer, fom gijver a tilfålle, at ifrån b och E
åierhåmta någon del af deras Electricitet och
tororfaka en Itarkare brift. Förenas åter delarne

,

återkommer den förra jåmvigten.

XVJ, Forfok.

§. 43, Glafet laddas, och Ledarne lämnas frie

fom förut,.pä det Eleclricitetcn må jämt ur-

fprida fig, och vifarnc taga deras iland.

Om nu Ledaren C på ena fidan vidrores med
fingret, och blir afledande, upftiga trådarne

på <3cn andra E , i en halt: vidroies åter E,
blir C i famma moment ftarkarc Eledtritk, och
trådarne ftiga^ C år likvål akid poficiv, och

E negativ , ehuru ofta forfoket anrfålles. Det-
ta kan långe fortfattas, och Eleftriciteten i-

från en fida drifvas til den andra, utan at Gla-

fct miiter dcfs laddnmg, hvilkcn likväl efter-

hand därigenom forfvagas»

OrHiken til detta af Herr RicHxMAN uptåkte

Rönet, fom bår for fammanhanget fkul införes,

lårer af det följande någorlunda kunna inhämtas.

^XVIL Forfok.

§. 44. Det föregående forföket anftålles, och
*

Lcdarnc vidröras omlbm några gånger. Om nu

dclarnc underfokas, are
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T.) QfofitiVi E negativ likafom torur. De be-

hålla^iock cletta tilltånd dä de ftiljas ifrän deras

beläggningar.

2. ) Dåremot år B , dä den ^Soxts
^
Negativ y och

hpofitivy och detTä ilarkc, at dä de med C
och E förenas 5 dcftruera de deras EleÄricitet,

och gora dem med lig hkartige, C bi:r jämte

3, negativ y och E af b pfitiv,

3. ) Återföras delarne til Glafei ovidrorde,

blir åter C pfitiv och E negativ.

4. ) Det famma händer, ehuru ofta forfoket

repeteras. Om Glafets ytor därvid underfokas,

år A foptiv och a Negativ^ hvaruti likväl ibland

mgon ändring framter fig*

f,) Tillika inårkcs 5 at Glafets Eleétrjcitet el-

ler laddning ,
härigenom mårkeligen aftager

,

hälft om imellan hvar gäng B. C» b, E, dragas

därifrån, deras Elektricitet bärttagesmed fingret.

Vi fe , at defTa förändringar och Ele<5triciteter

Sro (kilde ifrån drt, fom § 4<. händer ftraxt ef-

ter laddningen. Fingrets vidrörande är det enda
lom nu tiikommit, och gor éenna fkilnad, fom
följ aktel igen måile harrorn af Materiens af-dlcr

tiiforning. Jag har ofvanfore nog tydeligen bc-

vifi, at delarne B och C, ftraxt efter laddningen

aga någon meddelt pofiriv Eleétricitei, lom jckc

hårrorcr af hu^dningb.^gklet aik na, utan af kulans

tryckning §. :?6. § Om dett t fonådcc afle«

des, verkar Gi dcts yta A, allena, fom en pofi-

tiv kropp, fö' delar Matenen, och urdrifver den
ifrån 3 til C, hvarfore B blir Negativ och C pe-

fttiv. Safom ock a, (Iraxt efter flutad laddning,

då
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då C och B blifva ledige, undGr ntgntiv Ele-
clricitet §. 21, feq. .Emedan nu kulans tryckning
iiph6rer> intager den något af b och E, fom blif-

va. negative §. 413 men dä detta en gång genom
iingret erfåttes, fordelas cndaft Electriciictcn

,

och lockas iirän E til b, hvarfore b år fofitiv och
E negativ. Den åtcrftående pofitira Eicdricite-
tenuti AjB,C, gorfamma verkan lom kulans tryk-

iiing, hvarfore ock oni den genom ofta afdiag-

ningminftas, a alrid tpcra emottager, upfyiies,

och Glafets naturliga tilftånd därigenom äter itålies,

XVIII. Förfok

$.45. Glafet laddas, Ledarena- lämnas frie

5

vidröras ymfom nagre g^inger, lämnas äter frie,

at C får taga defs pofitiva och E dcfs negativa til-

lhand. Om dårpå delarne på ena fidan afdragas,

ftildc eller tillika, byter Eleftricitctén om päan-

<ira fidan af fig fjelf. Så at om
t>9 Eoch b dragas bart, blir C foöi år W-

2.) Öm C 6ch ^'alS:agaSp,^§5idrar fig E if^Q
negativt til Pofitivt. " ^"

. ;

1.) Aterforaf. de afdragne dclarnc ovid-

rorde til Glafet, byta dclarnc på de andra

åter om och G blir pofitiv , E negativ. Hvil-

ka ombyten ogonfkenligen rönas på deras trå-

dar eller vifare, fom falla ihop och åter med
Contrair Elcdricitct gifva fig ut: och conti-

nuerar detta Rönet få långe laddningar uti glafer^

4. ) Jag måftc likväl påminna , at delTa omby-
ten bora i aJcttagas^ idet famma" lom delatnc

afdragas; ty de (lå en (lund, återtaga de af

fig fjelfvaderaa förra Eleftricitet,C blir pofi-

tiv
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tiv och E negiitiv, oaktädc delarne på andra fi-

dan årö Ikilde ifrån Giafct.

§. 47-

Vi finric hår åter ch mårkelig ftilnad ifrSn det

forti i §. 42.. röntes ftraxt efter laddningen. Dö
qvarliggartde delärtias Elcclricitet forbiet af fam-

ma llagi men forMrktes» Nu fedän delarne va-

rit vidrörde , byta de om och uhdfa Contraira E-
leäricitetei*. Detta hårrorer fåledcs endaft aif

vidrörandet. Dylika förändringar fororfaka i bor-

jart fvårigheterj men förtjäna, otn de flandigt

hånda, all upmårkfänihet* Orfaken dårtil torde

ock af det foregående kunna någorlunda utredas :

Såfom jag uti ixjångfäldiga Ron vifat, at Ledare-

nas tilftänd iuäft hårrorer af Belåggningarne, bc-
hofve vi i fynncrhet fäita vårt ognaroårkc pä dcs^

fa. Fo^ft efter laddningen, år B fofltiv , och b
negativ 14. Vidröras de, elkr pck deras Le-
dare, blir federmera ^ Negativ ) och h fofitiv §»44.

Glafets yta A år altid i fig fjelf och a nega^

tiv. Fördenfkul alternera Ekarieiteterhc af de
fyra taflor B. A, a^ b» iamma ordning följa

ock Ledarena^ C år pof. B neg. A poH a neg. b
poC E negativ, S(>m nu alla dcfla verka pä hvar-

andra, oCh nägre dåraf tagas bart, blir de andrad

tilftånd åndradt. Glas-ytan A år iméllan tvånnc

negativa ytbr B och a; ytan a äter imellan tvån-

ne pofitiva, A och b. Om fordentkul b bärtfö-

res^ verkar a allena på A och minikar defs pöfi-

tiva tilftänd $, 14, A verkar dårföre ock miridre

pä Bj fom år Negativ: denna återhämtad altfå

nägot af fitt til C utdrcfna förråd , och mera åni

Cinaehäller§. 3(5*n, J-4. §. 37. gar den lammå
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därigenom Negativ, och byter om defs,Ele&i= i

citet. Denna brift upfylles fmåningom ucur lu:^
j

ten, Ukafom briften uti a, hvarfore ock C t--
\

térhand frivilligt återtager fitt tilftånd; fom ficcr

ahnu fortare , då det Politiva b äter tilforcs,

famma fått förklaras ock de ombyten, fom uti b
och E föregå, då B och G afdragas på andia fi-

dan> oaktadt hår åro oliknåmda Eleciricitetcr.

Altfammansbeftyrkesdåraf,at Laddningen få an-

fenligen forfvagas, om delarne hvar gång beröf-

vas af all Elektricitet. FoiToket §» 43, kan ock
tåmmeligen härigenom begripas och uplyfas.

XIX. Forfok.

§. 48. Om Glafet år kddadt, och Ledarnc
frie, iågges den ena handen vid delarne på ena (i-

fian , och med andra handen vidrorcs någon del pä
andra fidan om Glafet.

Verkam i.) En långt ftarkare gnifta och fmåll

upkommer, ån den år^ fom delarne på ena fidaa

.allena gifva.

2 ) Den faleds vidrörande Perfonen känner cn
håftig ilot och ryckning igenom armar och broft.

3.) Uti Ledare och Beläggningar forfporjes

iiårpåej den ringade Eleftricitet, håUt om hän-

derna en liten (lund qvarhällas på båda fidor, 1

Såfom detta ar det allmänt bekanta, och af I
många til de minfta oraftåndighetcr underfokta I

Muk:hcnbroeki{ka f6r(6ket,vil jag icke uppchål- I

la mig därvid. Vi finne, at alla forcnåmda om-
ftåndighcter nu pä en gång flota tlHammans, ac

Glafets yta A gifver ifrån ög^ och a åcerhamtar,
den undfängnaoch förlorade Eleftriciteten. Hvil-
ken wti defs haitiga ofvergung ifrån A. til a, igc-

nöm



tféi. Öa. Nov. Dec;

böm armar och broft, fororlaka denna ftotcn,

och andra häftiga verkningar. Därvid återftä

likvål några förut icke fä noga i akt tagne om-
flåndighcxer, hvilka jag kärteligeh ånnU til flut

årnar anföra.

XX. F6rf5.k,

§. 49. Glafet J^ddas, Stöten uttages pa hU
bcfkrcfne fått, och de ocledrifka Ledarena E.C.
foras ah Öm nu B. b underiokas, finnes

1. ) At de icke vifa dm ringalle Eieftricitct,

fä långe de ligga vid Gkfet.

2. ) Foras de äter tillika > eller hvar for fig, i-

.; fran Glalet j aga de en orvermattan Itai k ipra-
' kände Eleébricitet, fom uti B år negativ och ud
b fojitiv,

}.) Återföras B och b ovidrorde til Glafet;

förfvinna defla Elf^briciteter.

4. ) Hyilka nåftan ilarkäre ån fårut dåruti vifsi

iig, om den ena Belåggningen B t. e. med
handei> vidjores, under det den andra b af-

drages/pch undcrfokes*

5. ^ ^fledes denna Éle&ricit^t^ dl B och b å*

rc^ vid Glafet fkilde , och leef: fö^^ ^^csjmot

;

É Wici pfitiv , 6c\ih mgåtlv: , f^^^^- p
6. ) Af4agasde fäiede^s, utan ajD^vi^^^Tas-^ å-

ro de fåfom fö^^^ all £le<2:ricitct»

, ^7.) Men B år negativ och b pofitiv, lika

1 ftarkt fom iorut, om de med båda händer tiili-

M ka tr Jackas emot Glafet, och därpå afforas»

"

8») Pidetta.fåttet kan Glafet flera dagar och
veckor å rad märiceligen eleétricera Belägg-

,
åingarnc^^ ehurö öfta torfcket uprepa«. Denna

A . R % tor-
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formägan forfvagas efterhand, men kan iektf

efter behag Glafet fräntagas : den har ock , vid

klart och torrt vader, ofta af fig Qelfåter in-

funnit fig uti Glas, fom tycktes hafva den fam-
ma aldeks förlorat, - r

§. fo. Defla Ron tyckas vid torfta pafeeride

vara mera befynnerliga , ån de verkeligen åro.

Om vi antage det, fom verkeligen därvid hinder,

at Giafet nämligen behåller en del af laddningen

qvar, fom icke uttages formedel ft Belåggningar-
ne, och fäledcs ytan A verkar fåfom en poiltiv,

och a fom en Negativ kropp, pä B och b ; år ic-

ke underligt , at defle undfä Gontraira Eledtrici-

teter inom deras atmofphaerer, då de vidröras af

cn afledande kropp, hvilken ifrån B afleder den
utdrefnc Materien > men tilforer åt b det förrå-

der, fom Glas-ytan a drager til fig, utanat emot-
taga det famma>likafom vore B och b något Ikil-

de vid A och a. .'.^vja t

§« 51, Det (kulle val tyckas vara låttafte vå-

gen at håruti forvilTa fig , om Glafets ytor A och.

a omedelbarligen underfoktes^ men det^t^forcr

någon fvärighet med fig* Glafets ytor ffbnas of-

ta nu, likaibm vid ftarkaftc laddningjji icke äga
den ringafte Eleétricitetj åter åro dejbland tilli-

ka pofitivc j dåremot en annan gång'^bada Nega-
tive. Ärb de, hvilket afven händer, Gontraira,

då finnes A pofitiv och a negativ, Defla forån-

di ingar' tycktes fororfaJva oreda och ofakcrhet,
hvai-rorc jag gifvit noga akt på huru de hända,
och har fluteligen funnit dem vara rcgclbundnc

pä följande fått.

i.^ Glas-taflor, hvarmed ifrån början det i §
17. n, j. bcfkretne forfoket varit anlläldt, åro

ock,
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eck, efter uttagen ftark laddning, likafom uti

det törfoket, ^gative pä» båda ytor.

2.) Laddas en ny och obrukad tafla, och fto-

tcndä uttages 5 år A merendels pfiHvy och a
negativ.

5.) Me» i alla omftåndigheter kunna bada y-
torneat en laddad tafla, efter behag fa en Ne-
gativ eller Pofitiv Elcdricitet, om därmed for-

iares på följande fått:

Glafct bliv ^o^ttvt .eUtr Glas-artigt pä bada fidor^

Gm efter fkedd och uttagen laddning och ftot

,

handen lämnas vid fårfta Beläggningen By den an^

dra b flyttas itrån Gläfet ^ berofvasj återfqres til

Glaletj vidrores och tryckes med fingret emot
Glafcti afforesj berofvas;åtcr£5res5 6cc» HviU
ken operatian flera , anda til femtio gånger, fort-»

fåttes. Fä flutet tryckas båda Belåggningarne

mot Glafet, och afdragas ovidrörde pä ert gång,
dä B år Pofitiv 5^ b negativ 5 men A och a bada
Negativa: ^"^^

Äter igen hltfva hådaytorne A och a Pojitiva: Om
handen etter uttagen Laddning lämnas vid b, och^
den belkrefne pperation fSretages med

Gores taflan på detta låttet forft Pofitiv, och,

ftalefter den förra operation blifva Negativ, han-

der uri genomgången , atdåruti inga fpår til

leäricitet finnaa,. jämväl finnas Pofitiva och Ne?*

gativa ftållen om hvarandra pä famma fida , eker
fom Beläggningen kommit at olika tätt rora vid

Glafet, Man mä dåraf icke låta förvilla fig, U*»

tan fortfara moå arbetet ^ til defs verkan bhr rea

ochtydeligt::



%66 17^1. Odi. Nov. DcG<

i f2.
Fruktade jag cj , Ä redan alt for långt hafvt

ofverftridir den behageliga kårthetens grånfor,

kunde ånnu många mårfceliga omftåfldigheter

hårvid anföras. Men jag vil nu ftanna härvid och
flur» dj^fTci underfokningar om Contraira Ele£lri«

citeter vid laddningen, fcdan jag for dem, fom
torde vilja eftergöra defla forfok, påmint

:

1. ) At dc åro anftåldc med en lagom ftark

Eleéiricer-kula, fom likvål varit tilråckelig , at

Jadda flora ko.lfvar i den grad, at krut därmed
kunn^it tåfidas. Metall-blad fmåltas, och hål flås

igcaom en bok papper. Starkare kulor torde nå-

got andra romliga eftefter.

2. ) Til- de måfta af defla forfok, bora tagas

nya och aldrig förut Ele£triceradc Glas-taflor^ på
det all oreua af den qvarhångan^c laddningen ma
undvikas., gfuniiiEgort rn^lDYnJ ^vtcii

3. ) ijuften^ vara torr och rfeov dårdefla

underfokningar båft (kola lyckas och bilfva tyde-
ligrf Ii wti? fuktig Luft, fom .mycket aEcder Ele-
ärkit^eH ifv-gär ofta avintade ändringar,

" i^ah^^m CARL mCKE,

BE~
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BERÄTTELSE
Om

Flera HufvudfvagaMånmfkor^yizxxhoh^
Och

Tor/ok at hjel^a dm\
Af

JOHAN JOHANSON HAARTMAN,
M. D. A&fTor och Provincial - Medicus i Åbo Håf-

dingcd6me.

Herr DoÄor JoH, Jac. Wepfer har i fin Hi-
lloria Apopleftica, in Appcndice p. 687.nied

mycken heder talt om Opium, fåiom et

betydande medel for dem, hvilka råkatuti Raferi

(Mania), famt gifvit det i rått ftor dofi> Som
jag bor hafva mycken högaktning for alt hvad
denne Heders-Ömannen fagt, hatver jag vid gifna

tilfållcn åtÖcillige gånger forlokt det. Hvad ver-

kan dety få vål fom andra mot denna bedrofliga,

fjukdomen tSreöagna medel, haft ^ utvifafol|ande

Cafus»

.

I . Dragan-^éftnin Annic^a från Sagu Socken^
fom 1755^ var den förfta uti Åbo Stifts Lagaret,,

ftannadc> få mycket man efterhand kunde forftä^

uti fitt beklageiiga Raferi , under långvarig forg^

afen tilftotande Ivår alteration , fororfakad genom
defs ochrifteliga mans hårda med fart, Jag fick

ock efteråt veta, at hon hade någon medårfd huf-

vudfvaghet-, ty hannes Fader, Broder och Brors*

dotter voro kånde for at ej altid hafva rediga fin-

nen, och denna åfven, då hon var ogift,, fkai nå*

R 4 gra
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gra gånger vifat tecken til fvagt hufvud^ Har
eljCiF,ochi fynnerhet under fin yrfla^hah ondt ef-

ter fomn, men nog matluft, och måfte nu iltid

bevakas at tvlnne Perfoner, famt håndren ofta

bakbindas. Hon calade ofta, faft myckec ore-
digt, om Eld, Tjufnad, Fylleri, och om fin

Man &c^ låt, dels med iäpk och Broft-Sackcr,

dels ock medelfi: hotclfer med Ris, tviaga fig til

attagain»
, £ . iV^i.

Sedan hon, for fin ankom fl til Läzaretet,
blifvit tvänne gånger åderläten, opnades ånnu
Tinninge Puls-ådren på hanne j maten Tältades

med SaitpcKer, drycken koktes af Stenfote-rot-

ter > Sinapifmcr applicerades uti nacken och un?
der fottrtn, Camphorata lackades i hanne tilråc-

keb*gen5 fom ock federmera Laud. liqy. Syd. i-

fråa 20 til 40 drappari men alt utan den minfta

åndring, ellerat äftadkomma någon fomn* Tvån»
ne .Sci:Mpler Opium uplåftes .dårfore uti Pulegii

vatten, med litet Syrup for{^t, jC^h gafs hanne
dåraf tionde delen i fander hvar annan , time , til

.

defs darajf niårktcs päto\ia någon fomn» Pä detta

~

iatt; fxcil^^oad^i^t 17 10 gran Opium ^ innan

Tiofi fick 3 rtimars iomn. Den ig gafs hanne
Pecoft» Tamarii^d. nied 3 qvintin Senncts-blad,

fom gjorde et^ opning, och til natten på en gång
6 gran Opium , då hon dåraf fof 7 timar. Den
ip fick hon på ficrc gånger til 14 gran Opi*

qmi raen utan at därefter få den minfta fonin.

Den 20 gafs om morgonen 8 gran Opium
til , hvarpå folgdc et par timmars lomn

;

til natten fick hon åter 12 gran Opium pa en
gängj men utan verkan. Den 21 gafs Decocb.
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urm Emeticiis^ hvaréfter hon hade en opning

pch liten åckel , famt lof dåvpå ifrån klåckan 2 til

7 efter middagen* til natten , efter 12 gr^n O-
pium, folgde åfvén någon fomn. Den 22 gafs

i 2 gran Opium til natten; men utan verkan. Den
2.3. fom Decoft^ Tamarindor. med z lod Sennets-

blad gick til en del tilbakars genom kråfening y ty

gafs hanne uti Ruffin f gran praeparerad Refina

Jalapp^i ^on £ck dåretter allenafl: en opning^

men foi ifrån kU 4 efter middagen til nåfta mor-
gon, dep 24 kU f 5 dä det ock började vidare ac

laxerayoch hon blifva mer ftilla» Til nattengafs

1 4 gran Öpiqm utati verkan , allenaft at hon var

mer ftilk, den 2f hela dagen^ Sagde afton kun-
de intet Opium i hanne läckas, icke defs mindre
fof hön hela natten dårpå. Den 16 ät hon rått of-

ta', hade åhnu opningar af Laxativet, lom hon ha-

de fått den 23 5 men af 16 gran Opium , fem den
a ftöti biefvG gifnä , hade hon alsingen fomn föl-

jande natten, "D?n 27 om morgonen kräktes hon
nog, formodeligen af Opio : blef ock Tvärare ac

Hyras hvarfore hon emot natten fici 20 gran O-
pium

il
dock utan Verkan, pen 28 orn morgonen

kräktes hon åter nog, ochdet Ivartblandadt jblif-

vandes därefter mer ftnia af fig , och , utan at il

denna afton något Opium , fomnade hon, ^ och fof

12 timar. Den 29 klagade hon pfver värk i

hufvudet: Spanfk fluga lades dårfore i nackenj
hade opning af fig fjelf, var aldeles ftijla och blyg,

fam ofver fitt förra upforande , famt f©f följande

natten 7 timar^ Den 30 fof hon ock flera gån«
ger om dagen utan Opium, lamt ät och drack
defsimellan^ Bar fig i ofrigt förnuftigt ät, och
talade mc4 redighet, Öfver Spanfka flugan, fom

R5 fi5t
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flotomnigt, klagade hon ock nog, och fof föl-

jande natten utan Opiat. Den 31 ät hon häftiga*

re, och vardt nägot vårre ; 18 gran Opium til nat-

ten gifna, hjälpte hånne til ingen fomn, utan hon
kräktes den i Junii om morgonen, hvarfore Dc-
coélum Tamarindorum,med et lod Sennets bladi

och 3 gran Tartarus Emeticus tilredr^ gafs hånnc^
fifom ock, efter dårpä följande upkaftning, åter

hälft qvintin Pulvis Jalapp^ och åfven få mycket
Pulvis Cornachinni, af hvilket alt hon doek hade
allenaft tvånne opningar. Til natten gafs if gr.

Opium y men ingen fomn folgde dårpä, utan den
2 om morgonen kräktes honäter. Pulvis Corna-
chinni och Jalappas , afhvardera hälft qvintin, gafå

dårfore for middagen, och til nauen 20 gran O*
piumj men utan minfta fomn» Den 5 vomera-
de hon åter, falt tidigare, nämligen kl/|om mor-^

gonen. Det hon defTa dagar upkaftade, var icke

fvartblandadt, fåfom den 28. Hon blef i tal och
atbåfvor äter dageligen vårrc. Med Opium tyck-

tes läledes ingen ting vara at uträtta, utan bör-

jade jagdårhos, pä D. Mutzels fått, at gifvahån-

ne Tartarus Tartarifatus i lod om dag^n, med Ho-
nung blandadt uti et fcop vatten i men til nåttrcn

Opiat, at hvilket denna afton 20 gran gäfvos.

Hela natten dårpä fot hon val, iitan at den 4 fä-

fom forr kråkas j men de 11 gran, fom hon den 4
fick til natten

,
gafvo ingen kSmn forr ån d^én f , da

hon efter hafd upkailning fomnade ftraxt efter

middagen , och lof i et til andra dagen kl. p, utan

at fä nägot Opiat in qvållen torut. Den 6 gafs

til natten gran Opium j nien hvai ken fof hon
eller kom hon til upkaftning därefter fåfom forr.

Den 7 iomnade hon likväl kl/ xi fof middagen
och
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pth fof til kl. 8 ©m aftonen. De i^gran Opium,
ibm hon denna afton äter fick^, hade heller ingen

verkan forr ån dagen dårpå , då hon om aftonen

ihfomnade och fof hela följande natten, utan ac

af éevim intagningen hafva någon kråkning. Hon
rar eljelt den 7 och 8 uti upforandc åter förnuftig

och dilla, berättade bland annat omftåndcligen

pm finMans ftrånghet, och huru han til Hut ve-

lat bränna up hanne > at hon mifstånkto honom,
{om förut varit Gardes-karl , fedan Båtsman och

Socken bUfvit begången, fedan han förut forfu*

}>it alt hvad hon ågde , och federmera hade lika-^

uUt at fupa fore, &c. Den p, vardt hon åter

hemlk, och började londerpläcka alt hvad hon 6f-

verkom. ^ gran Mofchus och 12 gran Opium
gjorde ingen ting, icke heller xle 12 gran Opium,
ipm hon den 10 fick om aftonen. Den 11 gafs

.24 gran Opium i utan at de gäfvo någon fomn 5

men val anfenlig npkaftning den 12 om morgo-
^len, famt ftdan forll fomn den toljande aftonen

pch jätten. Den 1 5. 14. if. fick hon G^mpbcrc
om qvlllarnay til zo ä }o g^an i fåodcr y ibland

,tyeki;^s det gora litet , men merendels alsintet. Se-

dan Raferict tog fafcligarc til, och hon ej vidare

llod at tvinga , hvarken til at taga drycken med
Tartaro Tartarifato eller något annat, utan hade
fig fom en Beft, värdt hon inköpt uti Lånets
Holpital. ^

^

^ 2^ En Borgare-Dotter itrån Abo , hvilken i-

från fin barndom ej varit rått riktig til fina fin-

nen, vardt bcfmittad af Venerifb Tjukdom , for-

modeligen af fin Syftcr. Man började i Lazaret-

i^^i; at bjruka får hånrkc Baron Swij^tens upgit-
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na Mercuriai-Spiritas. Vid det denna marktes
verka pä fpott-kortlarna, rymde hon om vinter-
tiden bart, var et dygn bårta, och fick fedan
rodflåckigt utflag ofver anfigtet, famt vaglar på.

ogonlåcken* Man brukade fedan den Dulcifie-
rade Méfcurius uti Piller, i lo veckors tid, i

början til ^2.6 gran i men fedan til 11 gran om
dagen, utan falivering och utan mårkelig ändring

pä faren i halfen 6cc. faft Decoäiura R. Enulae,

med EfTent. Enulas,Pimpin. 6c Cafcarillas nyttja-
des ofverflodigt, (ä under fagde Pillers bruk,fom
ock fedan efteråt i 4 veckors tid. Under denna
tid laxerade hon af Mercurio tåmmeligcn , och
fickofvan och nedan en myckenhet Ma{kar(Lum-
briciVifrän fig. Til flut foll hon in i ec häftigt

Raferi, fä at hon med tåg och bojor måfte be-

vakas. Detta Raferi ftillades med Julapio e Mo-
fchbL.mårkeligcn, och fedan detater tiltog, famt
af CamphoratisochChinatis ej kunde andras, bor^
jade man äter pä nytt med den dyra Mofchus,
livaraf hon fullkomligcn kom fig fore. Såren i

balfcn med mera ofvervtmnos ock ledermera.

3 . Flickan Fltnkenberg^ fom foregafs, dels

af Månads-reningens iiteblifvande , taft hon var

17 ar gammal, dels ock af en tor några år fedan

hafd FrofTa, hafva blifvit fansnings-och minnes-
los famt fmä-fjällig, togs på forfok in uti Lasa-
rettet. Elix. Proprietatis i. a, och Rhabarbarina

med Sale Polychrefto forfuta, til fatta ftalde men-
fes^ men til forftandet gick ho» lika ufel bart i-

•

ge^^ .fall Camphorata ^c. ti.lråckeligen bruktes.

: i^l^qHuftrun WAbtiBORG ifrån Pikis, 67 år

gammal, phanctferade ftändigtxLazarettet ofver

Lus-
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Ltis-öhyrati) den hon fadc nätter och dagar bita

fig, hvarforé ock hon intet annat gjorde, ån

fläckade efter den farama f få val päfig fomfång-
fclådren,^ fatnt iångade och dräpte det, fom icke

var lynbart^ hade dårhos et ftåndigt Hankande IM
te, med rys -och ftålfiiingar famt båfvande fruk-

tan, med Itark långfam Puls ; klagade därhos 6f-

Ver qvai i magen och hufvudvårk* Åderlåtnings

Camphert til if gran, dageligen mot nåttren

nytrjadt i flere veckor, famt China om dagarna^

gjorde alsingen ändring; Pil. tetid, Edinb. med
dryck afPoiypodii och Primuliae veris rötter ^ famc

Herba SerpUli, uträttade något, och Oleum ani-

malc Dippélii
, 30 dråppar mot nåttren et par vec-

kor gifvit, hjälpte hanne fuUeligen til forftåndec

öch-he41an igeri^-ö dou ly^m m

, Pigan MäJÅ ifran Abo nar 1 ner^ ar va^

rit ? plågad af Hyfterifka anftoter, RheumatifijäÉ

Vårkar, mycken Gardialgia och Svullen ma*
ge, famt imeUanåt> fåfom ock nu> varit tokug^
af et arg; 4inaC y gulblek , talandes, och ikrattan-

des tpycket fpr fig fielf, dagar och nätter. For
hårtfte bruktes i iiiazaréttet oni Våren Piller at

Extr/Mijlefölii och Card. Ben, Afla feetid. och
Litöat. Mart; prsepar. åä Jij % CaftonCurcumi^,

Alöesprxp.åä3j, få at jämn afForning under-

holts } därhos Pulvet om dagarna at Valcrianay

Poeonia, Jalappa,Caftoreum och Sal Succinii Aqva
hyftér.Dur.och aquaMenth.comp. tilmedicamen-

I

trens intagning; llarka Camphert - pulver til nåt-

tren med Ahodynis forfatte; och efter deras frukt-

lofa bruk Ol. Anhriale Dippelii til }o dråppar;

famt Cinguliim foeudum af Abfinthioj Allio^

AfFa
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AflafcEtida, OU Petrie & Succini> alt utan nå-

gon förbättring. Mot Sommaren lackades hoa
til Briins drickning och nyttjade därhos Engelfkt

Salti fmä prifer; men vid värmans tiltagande blcf

hon efter några veckors Bruns drickning aldeles

gaien, fä at hon uti hålcte malle forvaras.

6. Bonden Michael Johanson ifrån Lundo,
afltark Mjält-fjuka med ftark matlull och fomn-
lofa, orolig och galen; Sedan han dc 2 forila

veckorna dageligen fatt i lod Engelfkt Salt, (Sal:

Seidhzenfe) med if lod Honung i fin dryck, och
dagf ligen nyttjat i ^ veckors tid af Elix. Hjårne-

ri och 01. p.d^Tart. ää med 2 Scrupler Opi-

um forfatt, til nåttren 40 i 60 drappar i fånder^

mille han fin torra glupfkhet, fick åter någorliiri-

da fömn och gick ifrån Lazarettet få redig til (i*

tia tanke-gafvor, fom han nägonfinforf varit..

7. Pigan M^RiA Johans dotter ifrån Kufl-
6., har i Hera år varit tokug. E:-»uru intet hopp
var at kunna hjälpa hanne, hålfl: hannes Fader va-

rit af famma fjuka befvarad, märte jag dock pa
Socknens enträgna begäran antaga hanne uti Laza-
rettet. Efter hön nämnde om buller i magen och.

tants vara nog lomnlos; ty gafs hanne 4å 6 dagar
Pulver mot lyra med Rhabarber, och fedan i

24 dagar at dricka i ftop Korn- vatten med
5
qvin-

tinTartarusTartarilatus och lika mycket SalSeid-

lizenle lamt z lod Honung forfatt, fora ock emot
hattren fo å 60 dråppar af följande: ^tincl:. Öpii

Spir.Nitri d. Camphorx Därhos un-

derlåts ej hvar 4:dc eller f:te dag at val koppa
nacken. Sedan detta ej marktes göra någon än-

dring ^ oaktadt athon.de mäiU nätter fick fomn
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och hade dagelig afFornhig , fattes cn hank ( Se-

tacetim) uti nacken j fotji underholts i nägra vec-

kor 5 och Marcialia gåfvos^ fä vål i Pulver fom
dråppar j meti når detta icke heller uträtta kun-
de, jåmte Capiphert - Pulver i ftora dofes j bårt^

flåpptes hön äter i lika ufelt tilftänd.

8. Huftrun i^Nl^A Cärls dotter ifrårt Kax-
kerta, ftannade^af mifstanka ofver fin mans otro-

het^ uti häftigt raferi. For defs inkömft i La-
I:arettet hade åderlåtning och Camphert - Pulver
utan verkan blifvit brukade. Man låt hanne där-

fore nyttja den forr ottabåmnda drycken med Tar^
taro Tartarifato i 20 dagar j dårjåmte koppades
nacken några gånger vål djupt, når hon marktes
blifva liklom modigare, och det altid med någon
verkan. Sift nyttjades tor hanne hvaije morgon
Stål-kulan mi i q varter vatten^ jämte dråppar af

Elixir uterjnum Holm* med lika mycket Liqvor
Cornu Cervi Suec:. och något Camphert fériatt,

til 40 i fander. Efter 6 veckor vardt hon fullkom-

iigen reititu(?rad.

^ Linvåfvarc- Gelållen Lindgrens Huflru
Itti Abo, fom ofver förmågan viilc utgrunda dé
^hcoiogifka fannmgarnas hemligheter, började,

forft at imå-grubbia ofver dem ; men ftannade til

flut i fådant rafcri; at hon tarfvade publik be^
vakningi Vid det hon inkoAi uti Lazarettet,

kkgadc hon vid redigare tiUland ofver nog vårk
i pannan , var ock något rodlått fpåd och maÄ
ger, med mörkt hiry pulfen tiog låg^ formode-
ligen af de föregångna åderlåtningarna. Decofta
Tamarind» med i lod Sennets-blad flera refor for-

riyade med Nitrofis^ AnodywiSj Caftoreo och
^ CJam-
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Camphoratis, fiftnåmnde til if gran pro dofi-

längre tid nyttjade 5 Julap. e Mofcho L, och hank
i nacken, jåmte drycker af Polypodio, Taraxaco
och Nitro, tycktes ingen ting vilja utråtta^

Man började dårforc bruS:a Extraftum Helleb.

nigri aqvofurti, 3 lod nyfs pr«parcradt Extradt

ifrån det åidre Apotheket, til hälft i helt qvintia

pro dofi, gafs, utan at hafva någon efFcct. At
biifva vifiare om denna obfervation, foreflcrefs

faaima flags extradl ifrån det nyare Apotheket«Et-

ter 2 Scrupkr af detta ExtraÄ kråktes hon aa-

fcnligenv efter half "drachma kräktes hon val min-
dre^ men purgerade dcfs mer, famt fedan denna
portion flera gånger blefgifven, kråktes hon til

flut fä flarkt dårar, at hon flera refor fvimmade
aldeles bart. Vid efterfrågan om detta Extract,

årfors, at det varit Éxtractum Vinofum, det år,

Rehnofum och Aqvofum biandadt, hvarfSre rene

Aqvoium på famma Apodiek gjordes och fore-

fkrcfs, famt fants hafva farorna verkan, fafl nog
lindrigare. Dä fjelfva roten pä bagge Apothe^
ken vidare undeifoktes, värden pä det forllnåm-

da i brättet fvart och mor 5 men pä det fenare

hvit och fafl:are (*). Med alt detta märktes dock
ingert ändring i fjukdomen> vidarc,ån at hon varde

en tid llillarc ofvcr nåttren, fcrmodeligen af de

myckna kråkningarna om dagarna, hvarfore man
fedan i 5 veckors tid hvarje dag gaf hanne uti i

Itop

(*) Haraf Urde m^famt inhämtas orjéken til dem
Jkiljaktighet ^fom ofver detta Medicament varit Me^
diet imellan : huru fnart en Medtcms genom en opå-

litelig Jpöthekare kan ledas bak Ijttfet pa flera fatt ,

. famt orfakett til mifjtaget uti min Graduål Difputé*
tiötf patina 42.
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iiop oloftvafla I lod Tanarus Tartarifatus., med
åfven få hayckec Honung och .Conf. Ac^tofellae

blandadr, lamt låc et paiv gånger val (canf^céra

nacken. Härigenom köni hon fig fulleligen fo-»

re , och for nå^on tid fedan , dä hon var och tac*

fcade mig Mt omforgen jag h^ft for hanne, fanté

hon dä munter och gl diynt , mer liffårgad åö

forr, och i fylHghet rtiårkeligeh tiltagert.

lo. En Dragon-Huftrti Ifrån Riniitd, ioiii ii-

latn at raft varorolig och envis, och få Val håc-

ter föm dagar talade med fig fjelf och andra ; oni

önda andar fom plågade hanne i tmderlifvet, kla-

gade ftundom ofver vårk i hutviidet, hade lä^om
puls och vai* något bl klagd. Sedan hon några

gånger laxerat , gafs hanne af Extraflro Hellebo-
ri nigri agvöfo, fom , tif i:nc Scruplér gifvit*g;

forprfäkadc kråknirig , men til 26 ä 30 gran laxe-

i^ade. Sedan detta 10 dagar äUa mbi*har, iåmt«
Pulver af I f gran Camphert> ibland med Anö-
dynis forfatt^ alla qvållar blifvit itereradt, utani

minfta ändring, koppades hon val djupt uti naé-

ken, och fick dårpå någon tid Tinét. foetid, %
fom ock äpirit* Nitri dtilc.j bagge nied tilråé^

^lélig Cäiiipftert forlattav men åfven utan hÉf^

tting* Som hon ibland klagade ofver något föm
tryckte hanne i fidan, famt fpånde hlhne ^!ndcr

hjärtat , ficlt hon i 7 veckors tid i lod Tartarus
tartarifatti^ ined if lod Honung i i flop oioft»

väfladageligcn at nyttja, mot flutet laxerandc

Piller niid Liniat, Martis , famt fift ftarka Stäl-

Xinaqr^r och yiner^ Detta alt oaktidt ^ var

hon ,vi4 Utgåendet ftåa Lazar|t?|^i; i ,Jiik^,iu|ti|ngd



zy% 1761. Od. Növ^ Dec*

11. Susanna Olofs dotter ifrån öfterbot^

Jen, kom egenteligen tor fina Veneri{ka qvarlå-

tenfkaper til Åbo Lazarct, for hvilka hon fle-

rcftådes lindergätt Curer och Saliveringar; men
fants därhos redan vara ftadad til fina finnen. Se-

dan hon ©fvcr är och dag brukat Bar, v. Swie-
TENS Mercurial Spiritus, 4 a f veckor i fandcr,

uti fmå dofes,jåmte Decofter 6cc. och hon tulle-

ligen blifvit hulpcn ifrån fin forftnåmnda f)uk-

dom ) gafs hanne efteråt i flerc månader dageli-

gen, 1:0 3 qvarter dryck med i lod Stenfota^ s

qvintin Hclleborus niger och Sal Prunellse tilredt)

2:0 droppar af 3 lod Spir. Cochlear, med 2:ne

qvintin Extr. vin, iHellebori nigri, til jo i fån*

der 2 gångerom dagen at taga, lamt 3:0 mot
nåttren af i lod Tinft. Opii, 2 qvintin T. Croci

och hälft qvintin Camphert, til 10 droppar i lån«

der, at bruka. Ingen fynncrlig ändring kunde
dock härmed vinnas,

12, Pigan LrsA Michels dotter ifrån Lacta-

la, varvid inkom ften uti Lazarcttct egenteli-

gen befvåradaf en fort Fallande-fot, eller rättare

cn Darr-fjuka (Hieranofos), ty vid paroxyfmer-
na ftålfdc och (kakades hela kroppen, fåfom pa
den dar far ftark Frofla , få at fången gungade, Ic-

damoterne rycktes fram och åter, ibland rått fort,

ibland längfamare , ibland några minuter, ibland

hela fjcrndels timen, ibland ock längre i fåndcr,

ftundora flcre refor i timen, ftundom hela dagen
igenom, utan vctterlig anledning eller orfak, u-

tan at på fomliga dagar mårka någon paroxyfmc,
eller under de famma at kanna någon kyla, eller

Ht därunder mifla oaålct och fansningcn} de floeos

ibland
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iblåftd med djupa aftdetag ffurpiria), utan lomn>

kned någon hufvudvårk. Hon klagade for ofrigt

inclian paroxyfmerna ofver et dragande i nacken
bch ofver härdheter i tungäh, fom likväl ej voro
kå&bara, fadc fig ock fått detta efler en aitera-

tioh. Faft jag, enligt kraftens gifna betyg, fkuile

några ar torut hafva hulpit hånnc ifrån fammafjuk-
dom , medelft StaUkulans ordinerande^ låt jag hti

bn tid bart ät hanne forli: brukå dels ElT Caftor.

& ÄfT. tet; thed Eit Sucfcini oich ÖL Ahimalé
Dippclii, dels EfT. Succini med Spir. NttHdiilc;.

och Camphora§ deh ock Spir* Salis ÄiHrhotliaci

fuccinatUs Wiirt. med Öamph. och Cadöreum,
famt fedab jPillei* Valetiana , Limat. Marc* och
Glob. parv tned Aioe och Thercb. , fåföiia ock
Pulver af Ghina med Nitrö och OI. anitri. Dipp. |

hVilket fifta lov nåfan hållet ibland tycktes flilla

paroxyfmerna 5 men det ofriga alt var utan ver-

kan. Som nu lomnen fmäningöm förgick , och
höii bSrjade klaga ofver värk uti totterna famt
ofver tiltagahde hufvudvårk, ty gafs hånrie Ni-
tröfå med Camphert och Anodyno blandade^ och
fottrcn koppades val; icke defs mindre ftannadé

hon i raferi , lom räckte i flera veckor j famt mer
bch mer berofvade allfarisning, faflLaxantiaoch

j

Saliria nyttjades. Sedan alt bopp var ute omhån-

j

hc^ reftittition, kom hon fig åter någorlunda fo-

[1
re, Utan at Moichus blcf forfökto

I }. En Herre på Landet började blifva myc-
ket tånkfull, Utah at vilja tala eller fvara : då han

talade, (kedde det ftundom få fort och oredigt,

at ingen kunde forftå honom 5 var riägöt blek-

higd och fylliga famt hade onde efter fomn; Ho-
St noia
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nom gafs 3 vj Nitrum med ^rcr.Camphcrtochåf-

ven få mycl^t Sal Cornu Cerv, med dubbdc få

mycket Sicker fom Nicrum, at Thé-fkeds-vis

nyttja et par gånger om dagen. Han blef håraf

märkeligen båttre, och fedan han en gång til et*

ter et par månader brukat det famma, kom han
fig fuUkomligen fore igen, och har fedan i flera

|r varit vid gladt finne och fri for dylikt.

14. En Herre om 16 år, Cholericus och til

Lungfot difponerad , vardt hetafte Sommartiden
förargad, började grubbla och blef inom iå da-

gar aldekrs rord til fina finnen > vidgick fig kan-

na någon vårk i nacken och ofver ögonen» Ge-
nom åderlåtning, Perlegryns-föppor med Saltpet-

ter faltade och flarka Camphert- Pulver, med
Sale Ammoniaco dep. och P. Caftorei författa,

vardt han inom 8 dagar aldeles frilk, och i flerc

ar federmcra varit aldeles fri for dylik anltot.

if. En annan af lika ålder och temperament,
lamt på lika fått til fina finnen rord, blef på fam-
ma fått hulpen, innan fjukdomen fick komma
til nigon lynnerlig hogd, fåfom ock ficre andre.

16, En Studerande af gladt humeur, klen,

och trägen låfare, blef en tid mycket hungrig,
jämte det han mycket befvårades af halsbrånna,

llannade därhos for fomnlofa, och vardt kårt där-

på. rord til fina finnen, taltrångd och phantifera-

de pä flera fatt. Han nyttjade 8 dagar Pulvis vi-

Wurt., tilråckeligen med Nitro och Alcali

Minerali (*) forfatt, om dagarna, och Elix. Pa-

re-

Cryfiallerna af Sodam dr det jag härmed menar
,

bvilka i luften frmdervittra til hvitt mjoL De haf-
va famma ffffäfom andra AUalina^k^nna med be^
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rfgoricum Ed. med Extr^ Hclleb, nigri vin» för-

läte mocnåttrenjtil få hog fats, atdet hjälpte ho-
nom til fomn, Pymedelft blef han inom 10 å

ixdagar friftjden ovanliga appetitenforgitk joch
han har fedan i nägra års tid mätt våL

17. En Bonde ifrån Nuromis, några och 4®
3r gammal , fom i tåmmelig kold gjort nog hä-
ftigt några 40 mils refa, foll ftrax efter hem-
komften i fvärt Raleri, at han med moda kunde
af 3 å 4 karlar värdas 5 var nog rodlått och nämn-
de om någon vårk ofver hjaffan^ hade ilark och
långfam puls. Bloden tappades til ^xx, hvar-

efter Spanfk fluga fattes honom i nacken och Cry-
ilalli Tartari gåfvos tilråckeligen, til nåttrenmed
ro gran Gamphert och Hjorthorns-falt forfatte^

Han vardt efter f intagningar af fiftnånmde ful-

leligcn hulpen. Et par år därefter kom han
åter, och klagade fig 6f\'er hufs^udvårk , och be-

farade jåmtehuftrun den iorra fjukdomen» Som
han äter var ovanligt rodlått, räddes hjn at årli-

gen läca (ig åder, och har fedan funnit iig våU

18. Et ogift Fruntimmer, om några och 20
år, fom altid varit befvårad af Dyfmenorrhoea,
fick en gång en feberaktig anllot , fom något lik-

nade Frifelen > började någon tid därefter emot all

vana at foka enflighet och tanka pä fitt fjåla-til-

llånd, famt med mer och mindre yrfel &c. i fle-

ra månaders tid tvifla om fin falighet. Sedsn
under fjukdomen mycket efter gitna anledningar

blifvit gifvit och forgåfves brukadt, fick man hån-

S 3 ne

qvamWghtt gifvas uti Vulver y utan at flyta (^delif..

qvefcere)^ och fom dets ratta Magnefia veterum of*

•vergå i "jcrkan alla abforberandg medel.
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ne omfider ofvertalt, at om Våren berama , och
fcdan om Sommaren i fällCkap med andra, i 10 a,

12 veckors tid nyttja Åbo Surbrunn, til de(s hon
fullkomligen vardt reftituerad. Har fedan i flera

år nyttjat fin förra goda helfa.

IP Forleden Sommar blcf åfvenledes ct Frun-
timmer^på iikafått befvåradt igenom Åbo Bruna
hulpen.

20. Några gifta Fruntimmer , fom , af forg of-

vcr Månncrnas bärcoviftande, kommo aldeles i-

fran fig, kunde til medicinerande foga formås,
koiT-mo ej heller fig rått fore igen, forr ån efter

mänacrnes hemkomft»

21. En Bondédrång med mörkt har och mörk
phyfionomie, kunde ej få någon fomn om nätter-

na, utan gick omkring och ropade fom en urfin-

nig, dock utan at vilja .(lada någon > fadc (ig

därhos kånna cn elack fmak i munnen, Campho-
rata med Nitro, Cryftallis Tartari och Anody-
nis, famt "Extr. Helleb. n, vinof. gjorde intet,

utan började han därefter blifva ån råddare, lame
kroppen at fvulna. Sedan han 10 dygn brukat
Scilla mca Tartaro Tartarifato och Sale Cornu
Ccrvi, famt imellanåt Rheum med Croco Mar^
tis, och hans ångflan famt fruktan likafullt conti-

nuerade, nyttjades åt honom några uns China,
hvarigenom han ock kom fig forc.

22. En Herre ftannade, efter en utftandcn

Feber, for cn Chronifk yra, få at han ej kände
lina vänner och nårmafte anhöriga, blef belyn-

nerliga mifstänklam , och talade nåilan jåmnt to^

kugt, hade ingcn,Fcbcr-puls, och gick itåndigt
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uppe. Efter 5* fomnlola nätter gah honom mot
ahonen allcnaft några Nitrofa Pulver med Sal-

miac, och til natten lo gran Gamphert dåribland*

Dymedelft fick han I2timars (ot fomn, och var

vid upvaknande aldeles redig och fri ifrån fina

phantafier. Han bibcholts ock därvid med dyli-

ka Camphert - pulver några qvållar dårpå j och ef*

ter han dårhos började mårka matthet , gafs Chi-
na- pulver, hvarpa någon kläda infant fig ofver

hela kroppen, oeh fedan kom han fig fuU-

Icomligen tore.

Jag kunde ånnu anföra flera Gafus, af fadana
fom forefallit, pä landet i fynnerhet, utan na-

fon Feber , af hvilka ock en ftor del, genom den
logftas vålfignclfe, ofta fnart nog kommit fig

forc, når Medicin ej alt for fent blifvit fokt,

bvaromProbftarna Idman och Malmsten, famt
Kyrkoh. Hepeen kunna intyga 5 men for at ej

blilva vidlyftigare, vil jag nu hår afftanna med
fä ufla perfoners befkrifvande/ Jag vil allenaft

nåmna, det fiftanforde Cafus fårat den T4:de och
if:dc beflyrka, at når Amoniacalia med flora

dofcs af Gamphert, antingen cnfam eller med
litet Anodynum forfatt, kunnat hjälpa PatientBi"-

na til fomn, hafva de merendels fnart nog kbfi-

mit fig fore. Några mig forefallne Gafus tyc-

kas ock beftyrka Camphertens kraft i Satyriafi

,

och ehuru jag åfven haft några tilfällen at forfoka

det famma for Thelygoaicis , kun jag dock for

denna gången icke yttra mig dårofvcr.

S4 Om
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Om
Indianjka Krajjens Blickande i

ELISABET CHRISTINA UNNiEA.

Indianflv RrafTc^med fin landsman Solblomman
fam hårftamma altifrån Peru, åro nu for tiden

blcfne få allmanne i Europa , fom Ringblom-
mor, at de finnas fnart i alla Kåltåppor, och fås

ariigenfor fina lyfandc Blommor, fä at fnart hvart

barn känner dem^

Da jag forleden Sommar var pä min Fadcr$

Herr Archiater Linn.£I gård Hammarby, i mil

frän Upfala belägen , dårell pä (jclfva gärdsplac-

fen Inaianfka KrafTen var planterad cil en Lof-

fal, markte jag en aftonftund, da j-tg fatt i Lot-

falen, huiu Blomftrcn på Indianfka Kraflen blic-

kade lelttåtr, hvilket foll mig befynnerligc fc-

rc, fom jag fädant tilforenc icke fedt. Jag vi-

fade det for fålHkapet,, fom med mig hela ilun-

,den fago det famma, och fagnade fig dårät. Dä
min Fader, efter 8 dagar, kom til ols på gården,

och jag berättade, at jag aldrig tilforene fedt

eller hort Indianfka Kraffen blicka, fick jag til

ivars,at han fjelf det hvarkcn fedt eller hort, och
icke en gang kunde tro det , om icke han finge

fe det med egna ögon, ehuru jag framdrog få

mänga vittnen, fom det fedt med mig. Nåda
afton och alla dårpå följande fick han fjelf vara

afyna vittne, och måfte tilftå, at faken icke kunde
nekas, men at den fordrade mer tid, at rått un-

dqrfoka och utforfka, ån han dS hade, och rådde

Af
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inig, at inlämna en bcråttclfe hårom til Kongl.
Vetenlkaps Acadcmien, fåfom en fak, den dår

hörde til Expenmental-Phyfiken.

Indianfka Kraflen har, fSfom allmänt %r be-

Jvant, många gula Bjonimor 5 hvilka om dagen å-

ro Xyi^nåc och om nätterna hek fvarta, längt fvar-

tare ån bladen eller andra blommor, I iviYu må-
n'ad vid Solens nedgäng, och alt intil defs det bc-

gynteblifva fkumt, blickade deiJa Blommor hvar
afron, afyen ockfä i Augufli niSnadj men långt

mindre ån tilforene^ Detta blickandet år en fa

häftig &ymtning af glänts, at det icke kan con-
ciperas häftigare. Da man fitter och fer pä et

flånd, fom har flera blommor, fir man mårka,
huru nu den ena, nu den andra, faleds fkimrar

eller glåntfar til, helt häftigt. 1 forftone trodde
jag, iat på dem kom någon häftig rorelfe 5 men
blef fnart ofvcrtygad, at det aldeles icke härrörde

dårafj ty da ftullé Blommorna hatya iort bladea,
vid hvilka de ftddde fig.

Jag gifladc , om icke något ofynligt afNord-
blofs kunde (kimra i luften, och reflecteras emot
de fkimrande Blombladen i menmåftelåmaadet til

de Naturkunnigas fkarpiyntare ögon. Jag gilTa-

de åfven en tid, at det torde härröra at fjelfva o-

gats ftållningi ty då man fer ftint och med helt

fpå^da ögon, pä blomman, blickar hon icke går-

11a, hvarfore jag hvålfde ögonen hit ock dit pa
i
Blomftren j men däraf folgde intet blickande mer

j

ån iöm vanligt var. Det må nu hårrora af hvad

I

det vil, det jag lämnar til de Narurkunnigas ran-

fakande: nog , at jag får underkafta det de fkarp-

fyntares ogoh 3 ty föm Naturen år den Alsmåg-
S jr ti-

9
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tiga Skaparens händers verk, fa £ar man ingen
ting i den famma förakta; och man har fedt, hu-
ru af den miofta anledning, de Naturkunnige
kommit pa fpår til Eledricitct, Magnetifme och
Polypofitet, fom fort dem til de (lör fta Palais,

hvilka varit upfylde med de forunderfammafte
Naturens Clenoder.

/1fdetta Jlags Indianfka KraiTc glfvas i Trågår^
* darne 5 Jlagsförändringar , fom Botanlfterne kalla

Varietates,

r. Har hrandgula blommor ( flores fulvos'), i hvilka

alla Blombladen dro rådgula , och de tvä åfverfta blom^

bladen nedre motJkaftet rdfflade medfuarta ftrimor.

?. Har blekgula hlommsr (flores flavos bafi fulvo

maculatos) hvilka alla blombladen hafva tn brand"

gulfläck neder met [häftet , famt ddrtil fvarta ftri^

fHor i de tvä öfverfta blombladens fläck,

3 . Har äfven blekgula blommor (floresflavos imma-
culatos ) , / hvilka alla, blombladen dro utan både

fläck och ftrimor.

Af deffa tre är endaft denfårfla , hvilkas blommor blic-

ka om aftnarne > fom, icke märkes de två fenares

blomfter^

CARL UNN^US.

Herr LeStor VfVLCYJES anmårkning vidfö-
regående Ron.

D onct om Indianifka KraHens blickande år mårk-
värdigt , och förtjänar ibland phofphorifka

blick-eldar, falom eget i (itt flag, anmärkas. En
(å ren oblervation, fom har vär ftorfta Natuv-

kun-

%
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kufinig til ognavittnCjkan cj dragas i tvifvclsmal.

Dt:t var likväl hefynnérligt^at blomman icke ville

blicka, dä man med qtfpånda ögon fåg pä h|nnc,

och faleds fåkraft (kulle kunnat doma, om blic-

kandet var uti blomman eller o^at. Men eme-
dan flera ogpn på flera ahnar fago det, har det

iakert varit uti blomman.

Vi Iro fä litet underrättade om Elden?, och än

piindrc om hvarjehanda Lys-eldars natur, at bara

gifsning blifveraf, om nägot nytt fken fkal for-

|[laras,, och foras, til ^t vifst flag, dä det forfta

gängen blifvit obferveradt. Man har orfak at al--

^id tro dylika (ken ftä i gemenflcap med den ofver-

^It utfpridda Eleélrifka niaterienj men år likväl

fj] läker därom , förrän tydeliga attr^létioner, re-

pulfioner och meddelande yppa fig»

Ibland fä^ana blickande Eldiken, påminner

j^g mig det, forp et lufttomt glas, dä det i mör-
kret Ipricker, gifver ifrän fig. Den intrångande

ju(ten forprfaKar en fmällj och glafct et matt (ken

eller bliqkande. Om nägot dylikt härvid, hän-

dcr> om nägra af Solhettan uttorkade fibrer bri-

fta, nägra fröhus fpricka up, eller en annan ela-

fli(k med (ken förbunden verkan har vilat fig,

ankommer pä flera Ron. rivarvid det lönar mö-
dan at cfterfe, om nägot lyfande kräk, liknande

l^ysmaftar, är pä blomman.

FLYG-



288 x76i. Od. Nov. Dec.

FLYGSANDS SVAMPEN,
Bcfkrefven af

PEHR OSBEGK,
Kyrkoherde i Hafslöf i Halland.

Det år cn både bekant och for vart Rike
mera bitande fanning, ånhvar och en for-

(tår, at Svenlka orterna i flera år blifWt

med färdeles flit eherfokte, uptecknaäe, be-

fkrefnejoch åer^^s nytta til en flor del for aUmån-
heten grundeligen franrlagd, forft af Botaniller-

ms ofver alt kånda huf^*udman Herr Archiatern

och Riddaren Linn^us, och fedan nf defs kring-

fpridde lärjungar uti alla landflcaper, lå at orie-

kånnare fä nu tåmmeligcn gå i fred for den frå-

gan Cui bono? Men ännu finnas årligen några
^

fom ickeforr varit anfedde fåfom Svenfka. Hvarc
ar har jag funnit några främmande, fedan jag hit-

kom , om jag ånfkont fkulle förtiga Svampar, fom
åro ibland de fvårafte at urfkilja, dä man undan-

tager några fä, fom blifvit for fin nytta bekante
i de tornämftas hushållning, fom Champignoner^
Cantareller, Rilkor, Tryffel, Murklor och den
giftiga Flug-fvampenjtfamt Vågg-fvampen , fom
fordårfvar de pråktigafle byggningar. Orfaken
at en del Svampar icke fä lått igenkännas, år val

niey än en, Somlige bli helt olike alt fom de ål-

dras, både til ilorlek och fårg. Et flags Svara-

par finnas i år, fom kanlke pa mänga år icke flå

at igenta, åtminflrone icke på frrama ftällc. De
årO ofäkrc at foroka igenom fro> hvartil mycket
bidrager, når de icke ofverflodigt vattnas^ De

kun-
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kuncfa icke få vål förvaras , fotn andra orcer^ uti 6r-

te-famlingar , och fä lått jämföras, fom andra»

Deras lefnadstid år merendels kärt^ De våxa båil

om höften, då rågntider »infalla och man fitter

håldre under tak, ån gor Svampen något fäll-

ikap. Jag har nu i fyra är reft imellan Kyrkorna
Hafflof och Växtorp j men icke forr ån nu funniE

denna Svampen. Jag har icke en gäng kunnat
foreflål la mig, at Svampar, fom ålfka mycket vatt,

kunnat trifvas i torra fanJen. • An mindre har jag

låfit om någon Svamp, fom kunnat binda flygfan-

den med (ina mångfaldiga rötter. Se då hår be-

fkrifningen pä en Svamp, fom icke med orått kan
kallas Fiygfands-Svampen.

iPeziza (arenaria) acaulis^ junior globofo cam-
panulata margine integra; fcnior magis dilata^^

ta lacerata. Tab* VII»

an Peziza fubfufca major? Raj. SynopC ftir-

pium edit. 3. p. !?
Habitat in arena volatili in via inter Hafslof 6e

Våxtorp Hallandise meridionajis , menfe Sc-

ptembri*

Defs rötter aro fina, grénigä och ibland nå-

ftan qvarters-långa, hvilka ihopbinda fanden til

en torfva» Rotterne åro fåfte vid én helt liten

och ibland föga fynlig knut , fom Ikal Vara Svam-
pens fot.

Sjelfva Svampens ftorlek år helt olika, efter

åldren^ De minlle åro icke ftorre ån Säcker-år-

ter, ihålige med en liten rund opning ofverllji

fom fig. 1, utvifar.

Sedan utvidgar han fig, oeh liknar fig, z,

Äad-
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Ähdtcligen blir han vidare ofvantil, ån i bott-
nen, fpricker utan ordning i brädden, och når

han blir få vid , kommer han ofta at våxä ihop
med a ä 3 andra, fom fes af fig, 3»

Alla dcfTa förändringar har jagfedt på en gangj
men 8 dagar därefter hade några af famma dags
Svampar få utvidgat fig,at dealdeles fpruckitpl

ena (idan och fågo ut naftan fom en half kaka, då
dc futo hörizontelle vid vågen. Se fig. 4. Då
var han något litet fkrynklig ofvan på > men in-

under likfom taggig 5 med hvafla, dock cj ihåliga,

vårtor.

Firgen på dcrtna Svampen år brun, och fam-

iiianfåttningen (tor fom ftrufve-bakclfc. Ju äl-

dre han blir, ju mera fpruckcn och flarfvig år

han i brädden, jaoformelig, på ena fidan myc-
ket högre ån deii andra» Når Svampen brytes

fonder > år han tvårs ofver ftrimig fora en alabaitric.

Det ittedlerfta kottet år Ijufl ^ och det andra brunti

Forraodcligen kan Svampen fortplantas, om han

Ilyckas fonder når han år mogen och begrafvcs i

flygfanden^ famt fedan gjutcsomnogt vatten dår-

pä, om icke fanden år fuktig eller fnart fynes

tecken til rågn; och torde defs plantering blifva

af Hor nytta, til at fåfla Flyg-fanden på vårt

Skånfka och HallåndOca Flyg-fands hedar.
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Strykande Qvarts -gängar uti Adelfors
Gullmalms'tra£ier i Smaland

^

M
ANDERS SWAB,

Hof-JuRkaré ö«h Diteäeur vid Äd^lfors Gull-grufva,

Uci defla Bårgshogdef vifa fig gcmcniigeti

Qvarts* gångar, hvilkaS forhållande gifva

mycken anlediiing at tro ^ det de åro tilkom-

ne af råmnor uti bårgen, Tom med qvarjs åro up-
fyldc» Deras ftrykandc, fallande och olika måg-
tighet, jåmférde med bårgens fluttningar och
dålder uci hvilka de finnas, vifa mera ordning
hos defTe Gångar, ån hårtils Varit bekant.

Af flera ärä obfervationc^ , fom jag haft til-

fålle ajt gora på Adelfors Gull- gängar, har jag
funnit, at Strykande Qyarts-gångar vifa (ig iiti

fluttningen af bårg-ftråckningar, och hafva med
famma fluttaiide llräckningar lika continuatioil.

i:o Äro mer och mindre Sonlågige, och deras

dortlåger år altid tvårt emot bårgs fluttningarne ^

fom famma gångar uti deras ftrykände följa, 3:0
Lida af dålder och fåtttiingar, fom i dagen före-

falla^ hvilka på Vifla d^up gora intryck både på
bårg- och gång-arter^ 4:0 Få af utgående drum-
mer ofta ovanlig mågtighct , hvarefcer gemetiligen

följer cn fortryckning.

LåtPerfpcétiv-ProfilenFig» f.Tab.VIt, fSrc-

ftälla profilen af en bårgshogd i OP3 en lluttandc

affats j D, en dåld eller fattning uti Bårget > AC,
cn



2^2 17^21* Od. Nov. Dec.

cn Qyarts-gang, hvars ftupning år GF^^ K,€!t
utgående drum : Då följer. af anförde Ron

,

i:o At gängen AG vifar fig. uti Bårgs - fiutt-

ningcn OP, och följer fama^ ilutinmg fä iängt

den räcker.
^nij" t

Aflatier eller {lutningar uti en Bårgs-tracb för-

tjäna aitid upmärkfamhet. iVlan kan.^f 4eD> döma
om hela traktens betydenhet 5 fcdan ican nannit

en eller annan Gång Jonande'. . BargvAxcen eiler

yttre anfeendet af bargshogder gifvcr cj allenafb

anledning' at foka gängar , utan ock kan cr Bårgs^
man därpå grunda fina uträkningar, hvaid gångars
bcftändighet och interfcöiion angår;

,
' .

• 2;ö'. At gängen AC^år donlågig, o^cI;i at defs

donlJger år tvårt emot Bårgj-fluttnjngen QP.

Det år altid en formän, at kunna förut fc,

huru ea Gång faller, fluigradtalet cjkan angif-

vas förr ån man, vinner tijupcu ^btö 3^*^'

3:0 Åtgången ÄG lider af fattningen eller

dåldiCa D 5 och^f^^^ -verkan

gar, iom hår poncras efter linien MZ, lä djupt

blifver man åtven varfe at iarg-och gang-artcn

undergått mer och mindre rubbning.

Orii-dålder och fattningar uti dag-klyfternc

ej förvillade gängarne Uti deras ftrykande, vore

det mindre fyärt at ucreda gängar, imlka ej förr

ån pä djupet, fedan de hunnit förbi dig-fåttnin-

garnes verkan, vinna en ftadgad och mera orden-

telig mägtighct,

"^***1Det år fäledes klart, hvird'forman'ét mätte-

ligr djup uti ^rrufvor meJforer , och hutu nödigt

decår, at med dag-ortc^ onna en M^lm- fyndig
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traS: 5 då belägenheten gifver fa mycken anled-

ning, at man med lakerhet kan komina under

Dag-fåttningarne.

4:0 A t den utgående drummen K okar gån-

gens mågtighct uti N, hvarcher foSjer en tor-

tryckning uti L, innan gången far fin ordinaira

niägrighcc uti

Häraf festat en utgående drum kän ofta tagas

for fjelfva gangcti, om man ej har affeende pa

bårg^fluttningcni, bvilken leder gängen uti iitc

llrykande»

Af deffe Ron tillika med hvad förut uti KongU
Vetcnfkaps Acad' m ens handlingar finnes anförde

om Qyarts-gängar , far man en fåker anledning

ät utreda llrykande Gängar i dertna orten. Gull-
gängarnc vid Ädelfors hai-va hårtils hållits for dé
vanfkcligafte i men åro nu mera fundne ganlka
beltåndige bäde uti falt och pä djupet^

1 BERÄTTELSE
Om Spalts plantering oeh v^tta^

Af

CARL FRETIR, LUND,
Rådman i Linköpiilg;

Spalt If ehVir-iåd^ fom af Hert Afchiatem

och Ridd. LiNNiEUs föres til Hvcte flåg--

tet : dels ti^oii åro icke lika annan fåd, eme-

dan de åro breda, och altid tvånne korn litta til-

T fam-
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fammans, åfven fom agnen år vid kornen fä

hårdt fåft, at den ej utan fårflciic anftalt kan från*

. tagas,! hvilken omftåndighet det liknar Ris.

Denna Sådeg-art har nu i några är blifvit all^

mån pä en och annan ort i Oftergothland , hvareft

bonderne kalla hanne Turkijh Hafray och gifver

vid medelmåttig god våxt 14 å i6:de kornet och
dar utofver, famt fordrar lagom fet och los jord,

emedan hon pä mycken fet jord blir for mycket
frodig och lägger fig, dä hon ej heller garna vil

mogna: på mager fand-jord blir hon ock klen,

dä hon fom annan Vär-fåd i torra år brå -mognar.

Halmen år något båttre for kreaturen ån an-

nan Hvétc- halm , och har jag låtit bofkapen åta

denna halmen forftom höften, medan buken än-

nu icke inlagt fina rynkor,däkreaturcnårofnåiaft.

I Dannemark,Mechelburg och några andra

Tylka orfer Ikal detta fådes-flaget något brukas;

men deras fått at nyttja fåden berättas icke vara

lårdelcs fördelaktigt 5 ty den (kal dar brukas måft

åt kreaturen. -^^ nu.£:^!vr m

Invånarne hår i Öftcrgothland hafva funnit fig

få mycket mera hugade at forfoka denna nya Så*

den, fom hon gifver vål i fpann, och de funnit,

at Spalt år aldramåft tjånlig til gryn, emedan få-

dane gryn vida ofvertrlffa korn-gryn i godheten.

Säden torkas lindrigt, maks fedan på hem«
qvarn til fmä gryn, då (kålen fpringa af och kor-

nen gå fonder til gryn: fkalen vannas itrån > och

grynen renas fårat fortcras med grofrc och finare

gryn -fåll,

Vil

•



17^^- Oa Nov. Dec. 2p

j

' Vil man hafva helgryn, la bor fåden icke
torkas, ucan malas ä vattu • qvarn på yanligc

fåtr> lälbm heigryri af korn^ hvarefter mjölet

och fkakn flciij as frän grynen»

: De fma qviftafne^ förtl hållit kornen tiifatn*

to ans ^ åro väl nigöt: fvära at {kilja fiån grynen,
- emedan de åro tunga I men vanan lårer dt^t fnart,

. fedati min funnit , at defle fmå qvift-^r vid Van-
ningch lågga Hg gemcnligeii på et llålle*

Eker cil tuntlä Spalt ^ J^ar jag fej fatt mera art

)^ kippat- fullkomligen fengjoida helgtvnj en
fadan kappe hc Igryn vågde ungetårligen 8 IkSl-

pdnd j iom g6r 104 fhalpund efter en tunna. Uti
makre-lon gifv^^s i Öllergothland 4 da]er kopp:mt

^|or tunnan^ da ingen tull af fäden tages.

DefFe helgiyn hafva någon likhet med ris-

gryn, och lära i godhet komma dem äldtanär-

liu tl
^ ty uti foppor ^ paflå någre ^at de tafia med

tisg yncn, tncn uti mjölkmat fordra de mera
mjölk och längre tid at koka j förutan det ^ at de

da hvai ken blifva lä hvita eller lått fmakandf f>m
risgryn. Dock år det befynncrligt^ at fedan

dcfTc helgiyn blifVit ftotte eller pä en littti ftäl-

Cjvarn mdne til mjol^ tjänar det gmfka väl til

jMj6lk'mat,taat uti mjolk-rätter det ofta år bruka

i ilällc t for rismjöl i
utan någon fårdeles tormärkt

Icfltilnädé

Til bråd låter denna fåden fig väl b^rukaj

brödet blir hvitt och välfmakeligt, falVdet hvar-

kcn liknar hvctebrod eller rågbröd : pch ledan
^ Spalten år måltad^ gifver han et muftigt dricka,

fom bhr mera blekt ån efter annan fåd, men fal-

1. ^^ T > lan
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lan klart, hvilken fenare omftåndighet lårer kom-
ma af ovanan ac därmed oragås.

I anfeetlde dårtil , ac detta dricka altid har fin

egen fmak, lå giffar man, ac defs fpiricus i fma-

ken corde någorlunda kunna likna Arrac, hvilkec

jag ej ånnu hafc tiltåile ac forloka.

Som hår i Riket årligen inforlkrifves en an-

fenlig myckenhet af risgryn, pårlegryn och an-

dra gryn-forter, och man icke bor tvifla , at ju

denna fåden kunde upfylla Itorfla delen af denna
briften, fä lårer angelågenheten lått finnas, ac

foroka planteringen denpa fådes-art kring hela

Riket
nofi 50£n . .iUi^A g ^

BESKRIFNING
Pd en häftig Nysmr^ , ^otad medKina*

/ barken y

PETER jöNAS BEROfÖ^
M€d. Do4toif , Hiö. Nat.. <Sc Fharmac. Frofeflbr.

Nlif t!^ ]hnn^^^ Mcdieiti^n, före-

falla ätfkilliga befynnerligaCalusoch ovan-
liga håndelfcr, fom i flera hårifigter for-

t) ena at anmärkas. Ai fådan beflcafFenhec anfer

jag den fjukdom, fom jag nu, for defs fållfamhet

fkull, vil tor Kongl. Academicn i korthet be-

likrifva.

Jag



17^2. Od. Nov. Dcc 197

Jag blcf den 2/. Martti t-] 61, anmodad at fe

Tjenftepigan Brita Golin^ vid pafs 26 år gammal,
och cureraen henne påkommen förfårlig nysning.

.... ,
v

; Hon hade alt fran barnaåren efömofcaft varit

icråmpug, af Hufvudvårk, Snufva, Tandvärk
och dylikt, utom det at matluften merendels va-

rit klen, hvilket hon lå mycket mer undrat på,
fom hon altid funnit fig vara val reglerad. Äf-
yen hade hon den fifttorledne vinteren varit fkåt-

jtals befvårad af en plågfam vårk med dofnad i ar-

piar och fingrarna^ Men imedlertid , fä val Tom
flera veckorna lorut, hade hon burit inom fig en

frätande och qvåljande forg, fom hon nu fjelf

trodde varit råtta orfaken 5 icke altenaft til den
nyfsnimnde varkeny utair ock til dtfs nu varan-
de fjukdom,

* Denne hade for en vecka fédan, eller 14^

Jlf^m börjats med Mgon Itarkare känning af. hen-

nes förra hufvudvårk, hvartil kommit fnufva,

tinnande ögon, och några fmå Nysningar. Men
,
"den i-j, Mart, hzåc denna nysning anfenjigen okt

lig, och borjjit hålla fig pafoxyitne-vis,; Nu kla-

gade hon fig , före hVar fSdarr ^^ysnings^paro^^ys-

'me, hafva hjeriklappning^ håpenhet^ fveda un-
• der broftbenet vid mag-munnen, oro, m. m. och

holl hon delTa anllöter for få fak ra for^båd liifnjr^c

I

påföljande nysningar, at hon verkeligen af dem
altid fade foi uc huru fnart paröxyfmcn Ikullc på-

I
komma, ja Itfven ibland huru lång^ han IkuUe

racka. Det var fafeligt , hvad delte nysningar

j

voro häftige , ja lå, at man med (kal kunde anfe

'dem for convulfivi{ka. De hade ock altid i följe

med figenflags åckel. Mårkeligt nog var, at

T 3 dc
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de bara upretndes ifrän mag-munnen, utan at hon
någon fin kånde fpir til fädan retning , lom plågar

åtfölja vanlig flufs-nysning. Paioxyfmen kom
fkafcals, utan at liåila någon vifs oidning, eller

fina vifTa (tunder på dygnet, om jag undantager
de forlta dagarna, dä han påkom om mornarn;^

kl. p, om middagarna, och om aftnarna kl. d,

Hankundcnu racka tulla timmen i fånder
,
ja ofta

hefi 2 timmarna, under ftåndiga nysningar , och
med feberfri puls. Under några paroxyfmer, fö-

retog fig en af de närvarande at uptccknaaiia defs

nysning.^r, och fann med beftortnmg, at hon ca
p.iroxyl%ie nyfte hfelif iiRiO gånger; andra paro-

xyfrricr bcfins antalet ringare, nemligcn fran 6
tii 8 o gånger, ibland ock d^nounder. Det var

fålundk iekc underligt hon efter bvat paro-s

xyfff.e v^r alrid få, genom -fvettig, at hon maftc
ynifa linne , och at hön derjemte var undertiden

fa ucmarr d, at hon fvimmade bort, och ej or**

kade Ra fång -Hund rorft någon \em^

Man kan fuHer tanica , at jag for denna fålU

famma fjukdom icke underlåt at anordna Bote-
medel Jag låt opna adrén : jag låt lagg\ Spanlk

fluga mellan axlarna: jag foref^ref Decoccum Ta-
manndorum cum Senna: jag ingaf llarka Cam*
phcrc • pulver: jag forloktc Opiata, Rokningar
af Birnllcn och Reliner, fot Mj6!k fom drogs

qp i näfan , m m» Men det ena med det andra vil-

le icke liär flaan, och man urråttade toga mer,
ån at endaft hufvudvårken något lindrades. Jag
kan icke frångå, at ju fadant gjorde rftig tåmrae-

Jigen brydd , fårdcles när jagfåg, at det led et

gode ityckc in pä }:dje veckan ifiån det nysnin-

gar-
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garnc hade börjats : Ty jag fruktade at få fe lika

ynkelig utgång på denna äfventyrliga ljukdom,
fom Auftorcrna intyga at han haft hos åtlkilliga

andra. Jag foll dä omfidcr på det rådet, at ge
henne Kina-barken, och det af den anledning, ac

fjukdomen kom fåfom paroxyfmer, och verkeli-

gen flutades med fvettning. Det år fant, at hon
hvarken hade kyla eller gåfpningar vid paroxyf-

mens början , åfvcn fom ock icke urinen marktes

ftåra fig, ej heller fvetten efter paroxyfmerna,
egenteligen at fåga , annat var, an en päfolgd af

benmes myckna moda och utmattning under pa-

roxyfmen. Icke defs mindre gat jag dock Kina-

bark, och det verkeligen i få lyckclig Hund, at

éen fjuka inom några dagars forlopp flapp fina

nysningar, och fedan efterhand kom fig aldeles

före,

öfver hela den påföljande fommaren, få val

fom höften, yar hon federmera frifk, utan min-
ila krämpa^ Men emellan MichelsmålTa och Jul
hade någon olycka påkommit en hennes nårpifta

och Iclrafteilåkting, hvara?f en.ny forg tilfkynda-

des, hvilken hon, efter gamla vanan, bar ftådfe

inom fig och qvaide fig med ouphorlig^n. Der-
utat hånde dä, at hon återigen någon tid började

gå fmädålig, och klaga otver klen matluft, fåfom

ock ofver yårk i a^rmar och hufvud. Påfolgden

var omfider den, at Nysningarna omfider å nyo i-^
-

genkommo, med hjertklappning, retning vid mag^
munnen, o. C v. Men paroxyfmerne voro nu helt

i/ndrigc mot torra gängen, och uphorde efter 14
dagars tid aldeles a£ fig; fjelfve, utan JECina eller

någon ting annat, fedan fjukdomen kaftat fig til

feber, med häll i broftet, fämt vårk i armar och
T 4 ben.
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ben. Efter någon tid afftadnade åfven detta on-
da, hvavpa tolgde fvullnad i benen. Och feder-
rnera hnr jng icke hort, at hon någon utomor*
dentelig nysning haft, hvar»fjag fluter, ac hon
marcc vaiic fn ftän vidare anllocer af farama
fjukdpm

J^8 ^'gillar ingalunda den tanka, fom ofvan- I

nlrnnd.^ P;ga Ijeii fiKiU oirrtin hår be&rifna f juk- I
dom,.aj^ .hcnrurs^fpru^^gangne frätande forg ligc I

dertil, förnam fta grunden 5 atminftone håller jng I
den Tam ma for en b^rydande bi orfak dert il. Det- I

ta fluterjag af dc Hyitcrilta tilfaika^^ altid I

ipfunna fig tillika,. få vid paroxyfnrTens början, I
" fom under, dtc han pältod, Sjelfva Nysningen 1
tyckes 'ockfä, i anfeende t>l den convulfivifka I

haftigbeiTtn^ hafva varit Hyfkrifk. -Mårkeiigit
var^ fora j;ig,farr fagc, at retningen- til nysning
aldrig kaiidcs ;i nalan och i finu érontali, utan al- I

tid nedre vjd Diaphragma fag har kant en Hy-
pochgndriacus, fom ibland fatt fugningar i ma-
gen och underlitVLt, hviika hafc i foljc med fig

|

åckrj och i)enagenhet at kråkas, fåfom ock här-

da nysningar, hvarjemte hån altid ilrax efter

rysningen mark t någon dofnad i tungan^ Hvem
fer icke, at detta härrorer af retning vid Dia-

phrngma eller i underlifvet, och fedan af den

communicarion 5 fom år emellan par intercoftale

och nerv US phrcniqp^^ famt f.ic och 8:dc nerv-

paret ? r..-r^\rr.n

Man kan val hår och dår hos Medicinfka Au»

ctoreme finna mångdubbla och häftiga Nysninga:

omrörde. Gregor. Horstivs (*) omtalar en 11

ars

(*j Objcriat. Meäicfing. L. I.^art. II. se morb. mmlier,

okf. 49. w. 82.
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ars Flicka, fom fick eh håfcig nåfeblod, efter

hvars afftadnande häftiga nysningar folgde, hvil-

ka fl e re dagarna bortåt v ftäftals, med nog våld-

famhet infunne fig. Pétr. Forestus (*) be-

råttarom ett QvMnfolk , fom af fnutva fåttflcråc-

Iceiigen häftiga nysningar, dem han dock botat

med för oijoik , hvilken varm drogs up i nåfan.

Ja, i ^E^hemertdes. A. M^ C, {^^) omtalas en nysning^

Jbm påkommit hela ropo gångerna. Men iä fa-

'fcligen många och ihängfna hysningar , fom denna
clåndiga Piga hade', finner jag hos ingen Aucl©r
omiiåmnde, åtven fom jag icke heller finner Ki-
na-barkent nagprftådes berömd foi' lådan flags vcr-

^kan , fom han här hade, hår alt annat vai* otilråc-

Nysningar aro ännars f allmänhet af nog olika

'Jjefkafrenhet; ty jag har ledt några Fruntimmer,
fom nyll iS irndrigt, våt til 6 och g gångerna ä

-rad y at jaig^ knapt vetat Dtn det varit någon verke-

1ig nysmngv Jag vil våt ock tro, at en fådan

flags nysiiiirrg år foga åfVentyrlig. Men én helt

-anntn teår det med lådana nysningar, Tom dels

genoTir^in häftighet , de^s genom fitt alt Tor ftora

antal och ihängfenhet, äldeles fora våld pa krop-
.ptö.LiMånne dåiej en Läkare, fom fådana flcall

"GU rera, har flvål til bekymmer och nog farhåga

ior olyckelig påtolgd , når mojeligheten deraf år

fä ganflvS handgripelig? Man kan ju befinna , hu-

ru mycket Blodets omlopp mätte bli hindradt i

defs
i
åmna omgång genom den djupa ihfpiratio»

nen, och den dcrpä följande häftiga exfpiratio-

nen,, famc huru under fjelfva exfptrationen, d'i

T
^

nys-

() Ohfervat. libr, X. ohf, 127]
Decur, IL An», 4. obf. 141.
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nysningen fker, hela kroppen måfte (kakas. Man
vet ock, at efcer nysningen altid årnågot längre in-

tervalle, innan ny infpiration pifol jer, hvaraf bio-,

det mätte ftäckas i högra hjert-orat och vena ca-

va -y utom defs niäfte ock vifla grenar af Nerver-
na ganfka hardc retas , innan en fä våldfam rorelfc

kan upkomma, Theod. Kerckringius (*)ta-

lar derfore omen Bonde, fom efter ett nys-pulver
fick la häftiga nysningar, at Blodftortning deraf

uptpm,hvilkenbragte honom om lif^et. Gvilh.
Fabric^ HiLDANUs anmärker, at en nys-
ning kom hos en fo års Fru , fom räckte en fjer-

dedels timma, hvarctter folgde moderftortningar.
Pä ett annat ftålle förtäljer fammc Audor
om en 14 ars Yngling, at han flog vad om at

kunna nyfa til ett vifst antal, hvilket han verk-
ftålde medclft retande faker i nåfan, men hann
knapt nyfa 100 gånger, innan han fick hufvud-
vårk och blef blind , hvilket dock afhalps med
hank i nacken och koppning pä axelbladen. Ba-
ron Alb. Haller (-f) talar mera fpecielt om
en blindhet, fom på en Hyfterica kom efter nys-
ning, nemligch ogat Wef faryckt ur lag, ar pu-
pillen blef vriden up under ogonläcket, fä at

bara hvitogat fyntcj, At Borttagenhet kommit
efter nysning, fes i Efhem. A, N, C. (tt)« Ja 5 vi

hl

C"*) Spicile^. Anntom. oh^. p. IIO.

Ohferv. Ckirur^. Cent. III. ohf. fg. p.

(**) /. c. Cent, I. Obf. 2^.p. m. 26. Cfr. RolfINCKU
Differt. Anatom. />. 12. ^4. AdRIAN. SpigEL. df
Humant corp§rts fahrica, L. VIL e. 2. />. I gg.

(t) Element. Pbyfiol. Tom, III. p, 304.

Cit)/^«*. ^ ö^y. 138.



lyöl. Od:. Nov, Dcc^ 303

ha ock exempel, at fjeltva döden varit en ren p3-

folgd af nysning, ty Cardanus (*) låger fig

fedt en yngling, fom dcdde af Fallandefot , ledan
han qvallen förut ny il jo gånger > och Famian.
Strada C^*) berättar om en , fom nyfte 2^ gån-
gei i en ftråcka, och dog i Z4:de nysningen.

I anftende til alt detta, håller jag mera mår-
keligit, at denna oftanämndaPiga kom fig få iyc-

keligt forc, utan minfta påföljande anftot, ån om
hon antingen under paroxyfmerna dodt, eller an-

nars efteråt haft någon olägenhet: och vifar det-

ta exempel, huru fega fomliga månnifkcr kunna
vara, framfor andra, at uthärda dc fvärafte åkom-
mor/.

4.

() ad Aphorism. HiPPOCR. / 4. aph, 45.

Utdrag

FADERLEKSJOURNJLEN,
Som blifvit hållen i A^o , ifrån och med är

iJSO^ til och med år 1761

,

Af
JOHAN LECHE,

Med. Doa. och ProfelTon

.r-.A::^._: -:
Andra Stycket,

Utidetta ftycke fkal viias, huru många felara

och mulna, Uppehålls och Nederbörds da-

gar, famt med hvilka Väder Nederbörden
kommit. N:o 20^
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N:o 10.

Summa af Rågn-dagarne.

3 li^ 2 >
cr ä 'H

2
s

0 2Jrp 0
0 c/)

1

i75'o 5" 611 8 7 8 9 II 7 I I I 7^
175-1 0 069 14 8 14 II 10 8 9 I 90
1752 2 2 515 14 7 14 15 4 12 8 3 99
* / J >

I T ^1 T 5X ^ r
j

T 2 1

2

* j I jr» "io 0

1754 0 006 9 7 15 S 12 15 8 83
1755 0 006 14 18 21 9 15 T2 9 T T 5

1756 3 i 4 IQ 7 12 18 15 I 12 6 I 9^1

1757 0 4 I 5 i-r 8 0 9 12 5 II I 65

1758 0 5 1 I 8 to 15 6 .10 0 74
1759 I 0 ^ 4 12 il 8 15 10 0 86

1760 0 3^ 0 2 4 .8 i6 18 II 10 6 5 83
82i /UV i^- t^ g ö yiz yi* ÖV'-»

Sum. 15 22 3576 114 107 152 IS0I08 1279726 1023

• ' - 'N:o 2r/
Summa af Sn6'0ch Hagel-dagarna,

<—1 _

Febr

1750 7
I75I

11752 i6>
^755 14 •

1754 16 10
I7f5 9
1756 9 IO

1757 16 I
j

1758 9 18

I7S9 12 9
1760 16

1761 7 17
Sum. I46 133

5 r ^ < ? 5

014}) 01 O O ö O O 6 6 42
\to'^ o^' o o 000 II II 17 78

J<5 '2^:0 o 1 o:p >^ i4 63
|o o 3 Q o ol o :7 i 14 55

TI 3 4 : 0 0 o oio CO ?7 - II 61
io 7 o o o 1 b I. 10 II 61

7 10 I o o I o o 15 10 é5
4 12 o I i o o 6 B 13 74
10 6 I I o o .0 6 7 13 71
15 8 20000 5 7 n 69
12 4^50000 9 8 17 84,
8 8 00000 3 6 20 691

N:o II
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j

N:0 22»

Summa af de klara dagarna.

<—

1

> 38»
*

"T-

.8 J2 20 18 a? 32

1751 9 10 8 24 15 18
0
7,

i5 i 0 20

175? 7 7 17 21 10 18

1754- IX 19 16 19 17

X7S5 9 7 11 . X8 22 16

175Ö 9 14 18 4 II 19

1757 7 5 11 12 13 19

X7S8 S 9 19 24 Äl 20

1759 15 II; IX 10 17
1760 II 8. 1? 18 48

»4 14 33

Sum. 114 -II? 170 203 2C2 237

>^ O Z O c/»

•13

23 22 19 17 II i:^ 2^7
16 15 20 iz 8 10 165
21 17 13 996 i^sr

17 14 14 6 8 17 ijö
1? 16 9 g 9 8 151
11 12 8 10 3 8 155 i

13 16 23 15 10 3 ISS
16 II 12 10 3 3 152
12 12 9 13 4 10 1^5
18 14 15 I3 4 9 152
19 10 15 880 154

Summa af de mulna dagarna»

»

1750 33 16 11 12 8

1751 22 18 .23 6

1753 20 ÄO 17 14

1753 24 10 14 9 2X

»754 ar 17 12 14 12

1755 92 21 20 12 9

1756 22 15 15 2d 20

1757 24 .20 18 !8

1J^58 23 19 18 10

1759 16 :x7 19 15: 21

1760 %o '21 ^18 '^lO 13

17^1^ 17 14 XS^ 8

vi

Sum., 258 a.11 202 157-1^9

^ >
sr- rr <

g 00
{s:

5

8
?

XI 14 19 158
12 - ij^ xo 10 19 22- 21 200
10 IQ. ,14 57 25- 21^ 206
12 ^ 14^ 17 16 2^ '4 198

18 ; 15 21 23 21 ^3 214
14 r 20 19 23- 21 2.7 23 2301
IX 18^:^15 7 16 20 28 211

II 5 20 ii,. 21 2r 28 233
10 19 J 9 21 18 26 21 210

13 15 X9 26 22 213
12 • 1-2- 2.1 15 23 22 212

7 19 11 16 19 23 24 190

Äjl 243 276 273 2475

N:o 24.
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N:0 1.4»

Summa af Uppehålls dagarna. •

«»(
»t ? > 2 > n 0 2! CA
3

•

•0 5 J-* * '

1750 SO 14 It ^4 22 22 20 2? 24 17 2?7
15 15 16 21 17 22 17 20 20 r6 I? I? 205

2Z 13 16 17 23 17 16 26 17 14 14 2C7

1X753
%

n 19 IS 19 -5 18 19 19 17 13 17 -19

1 X7>4 18 Ig 19 ill 2i 16 23 18 18 16 17 2:4
11755 22 16 21 20 2? 17 13 10 21 16 .13 16 2C5j

1756 Ig 17 21 IS a? 18 13 16 29 19 14 21 '.24

I7f7 15 14 16 18 20 22 30 22 18 21 IZ 18 226

>758 22 10 21 2? 22 20 16
*r

20 15 14 18 226

17)9 18 IS 14 19 18 19 23 16 20- 14 10 19 2-8

17^0 >5 15 19 24 2? 21 15 13 19 15 16 14 2C9
I;6X i4 »4 22 18 23 22 20 33 18 21 15 11 2,1

Sim, aij I8J ^16240 251 254 220223 251 313 1^1 19$ 2621

Summa af Nederbörds dagarna.

5-J -;
?' ? ^ ^ .< I

II 14 I? 8 7 8 9 fl 7 r 17 IX 121750 II 14 15 8 7 8 9 II 7 7 17 14 128

175

1

16 13 15 9 14 8 U II 10 15 19 18 162

1752 18 8 U 14 14 7 14 I> 4 14 16 17 159
1753 14 6 12 s 12 5 13 12 II 14 17 14 135

1754 15 10 13 II 7 15 8 K. 13 14 14 141

I1755 9 12 10 10 8 13 18 21 9 15 17 15

1756 13 12 10 15 % 12 18 I,- I 12 16 10 142
1-57 lo 14 15 12 II S I 9 12 13 18 13 i;9

17 8 9 18 10 7 9 10 15 6 10 16 I? 159

1759 13 AO 17 II 13 II 8 15 10 17 20 12 157
1760 16 14 12 6 8 9 16 18 II 16 14 17 1^7
I7CI 7 14 9 12 8 8 II 8 12 10 15 20 154

157 1+5 IsÄ:o £21 108 1)2 149 109 155 199 177 17)2

N:0 1^*
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N:o 16.

Huru ofta klart varit med hvart flags vind i hvar
månad, i \% ar^til 1761 års flut.

NO 0 SO s sv V NV Suiti.

NNO ONÖ DSO SSO ssv vsv VNV NNV
Ja". 42 9 8 10 32 42 34 202
Febr. 17 29 20 9 16 46 44 2,17

Mart. 20 54 25 26 18 57 52. 48 500
Apr. 49 39 42 33 67 57 46 965
Maj. 38 64 23 35 39 76 70 75- 420
Jun. 46 yo 29 30 44 89 5-8 78 424
Jul. 35 56 32. 25 46 73 46 y-s

,

371
Aug. 3? 65- 41 31 29 84 3^ 48 375
Sept. 4a 32 23 19 65 37 ^59 ^ 330
oa. 31 58 13 20 9 44 49^ 3/ 259
Nov. 22 26 lö 2 12 31 34 •^8 175
Dec, 29 43 4 7 9 14 33
Sum. ^76 588 277 258 284 67& 549 588

27. :

Huru ofta Nederbörd varit med hvart flags Vind,
i hvar månad från lyfo til 1761 inclufive.

Mart.

Apr.

Maj.

Jutl»

Jul.

Aug.

5ept.

oa.
Nov.

Dec.

N NO 0 SO s SV v NV Sum i

NNO 0*0 OSÖ SSO ssv VSV VNV NNV
;> 10 30 38 21 30 II

1
175

I i 20 37 J24 36 1© 151
12 - n 23 46 22 ,22 8 17 167
10 21 14 33 i5 ^9 1

12 7 141

9 25 20 21 15 25 la 11 134
8 20 8 26 IT .14 II 17 119

^3 3t 17 26 x8 20 12 17 164

9 19 23 30 2J[ 37 i6 13 168

3 14 16 20 22 25 '7 US
7 21 9 31 19 39 ;.24. lö 166

ii 39 33 34 24 43 ^7. 5 206
6 31 41 3B 22 II •12 186

114 278 254 380 25i 33V 148 133 1890

N:o 38,
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N:o 28.

Huru ofta klart varit med hvar vind
i hvart år.

N NO 0 so s SV V MV Sum.
NNO ONO oso sso ssv vsv VNV NNV

1750 nO. 34
T T
1

1

i» 211

I75I 55 27 3^ 14 30 244
1752 10

-O
48 ii 4y 267

1755 ^? J9 17 50 44 54
x 0

260

1754 31 45 35 20 33 57 52 22 295
21 63 i4 17 21 73 30 41 290

1756 99 50 2.7 9 23 67 49 47
1757 i7 44 17 96 i7 59 5-6 54 520

41 43 14 27 44 53
1759 35 57 21 16 28 69 52 51 3C9

1760 39 62, 16 19 58 5f 68 343
176

1

5-3 79 3Ö ^5 47 82 66 441
Suni. 576 y88 277 258 284 678 546 ^88 559y

N:o 29»

Huru ofta Nederbörd varit med hvar Vind i

hvart är.

N NO 0 SO s sv v NV Sum.
NNO ONO OSO sso ssv vsv VNV NNV

1750 2 13 14 34 14 20 II 14 122

I75I 8 29 IS 57 22 16 9 9 i6f
i75i 2 17 20 40 17 24 16 16 IC2

1753 % 21 20 32 16 25 7 8 137
i7r4 6 18 27 22 29 31 It 7

10 34 31 17 25 32 II »7 17"

1756 17 28 17 29 10 36 16 7 16c

»757 3 22 i7 28 21 42 8 9 160
175-8 17 15 10 32 21 26 15 151

6 »8 24 32 24 32 24 ir 175-

1760 18 42 21 28 29 25 12 II iSo
1761 17 21 28 ^9 23 23 8 5 154
Suin. H4 278 254 380 332 148 >33 1890
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Anmärkningar ofverföregående Tabeller.

Ibland 4372 dagar, fom de förflutna li htn in-

nchällic (ty år 17^3 laade i Sverige ej mer ån

3 ^4 dagar) hktya r900. varit klara , och ^^^2 mul-

na. Således hafvii de.JcUm tor hålli c' fig til de mul-
na, nållail fom 4 til Av tis^ de måfta

klara dagar : dåröålt ^jGi
, I7f i och 1752. Dc

minft klara åren, och toljakteligen de målt mui-
nay voro 1757 och iJSS* ;De ofriga åren haiFva

varit medelmå^tcige.

Junii månad har haft de måfta klara dågar, ty

dä har föga mer ån hvar tredje dag- varit mujen.

Dårnäil i klarhet åro Aprii
,
Mnjus och JuHii)^

dämmer ån hvarannan dag år klar^ Scda'a Augw-
ilus,. September och Martiusj då mer änhåiften

at dagarna Varic mulna* Oärober, Februari trsr och

"

Januarius hafva ån mindre antal af klara dagar;

men December och November åro de måfl: muk
naimånaMci- i året hos ofs : ty da åf knapt hvar
fjerde dag klar. Ja, fomliga år hafva ej mer ån

9 eller 4 dagar, i hvardera J\fdcffa niånad&r varit

klara» '^I Jutiio har värit nå (Ian 3 glftg^r 'bftare

klart, åri i Novembri. Forfyncn har viHigen fl

lkiekat,'iat Soifktns-clagarnus antat lkat minft^s

emot den inftundande vintren, pä det faften fmå-
ningom må uphora at upftiga i tråden, innaa 4cn
ftrångall^ kölden kommer»

, ;J4^^ kl^^^ ^^g^^ l^^^ himmelert

IsÄntingea hela, dier åtuiinftone ilorre delen af

dygnet , varit;klar» Om dårtil läggas de , pä hvil-

ka Solen cn eller annan timaframtittat utur möl«
nen> blir Sol fkins- dagarnas antal 3f^8, fäfom

iTab. 37 Utvifar, Helt malna dagar hafva
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pä de 12 aren ej varit flera ån 774, Altfa år hvar

fiie eller fevar 6\te dag i året heh mulen. Af de
mulna dagar, år hvar fjerde utan nederbörd»

Nederbörds-dagarnas antal torhåller fig til up-

pehålU-dagarnas 5 fäfom 13 til 20, eller i det når-

niafte fom 2 til Soodagarne hafva varit i antalet

emot rågn-dagarne, nåftan fom 4 til f : och Nc-
derbords-dagarne til Solftins-dagarne, fom i til 2.

Inemot en fjerdedcl af dagarne i året, eller

närmare hafva varit rågnaktige> fe Tab, 20.

Inemot en femtedel, eller nårmare /y, hafva haft

fno, T. 21» Två femtedelar af dagarne hafva gif-

vit nederbörd, antingen rågn , fno eller hagel,

T, 2f» Inemot hälften eller nårmare af dagar-

nc hafva varit klare, T. 22.

I November infalla de måfte Nederbords-da-
garne, hvilket år enligt med Landtmannens 6n-

Ikan, pä det kårren må fyllas, innan de tilfryfa.

Nåll efter November, har December ftorfta

antalet af nederbörds dagar: ty jorden behotver

höljas med fno , at kjålen icke må gå for djupt i

jorden , eller Sjoarne få for tjock is^ hvarigenom
nåfta Vår ftulle blifva fen och kall. Sä fkeddc

den ftarka Vintern år 170P5 fom hade foga fno:

det fåges,at Bodar til Vårdshus då upflogos på i-

fen, midt pä Alands-haf, til de refandes tjånft

och beqvåmlighct. L.ika få lårer det hafva varit

år 1707, då Dwina ftromen fants vid Archangcl
hafva 12 eller 15 fots tjock Is. Så torra Vintrar

hafva jåmvål varit , åren 1294^ M^^j ^ 59P och

If25 5 då man kunde rcfa öfver Haf\xt ifrån Lii-

beck, til Preuflen och Danmark, fÄfom Crant-
zius anteknat.

Dc
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t)e ofrige måtiaderne (låilas i följande ordning

,

fciFter Nederbords>dagarDes aftagahde: nåmligenf,

Januar. Febr. Martius j Augufius, 06löber, Ju-
lius, April, Majus, Junius och September. In-

gen månad har mindre antal af Nederbords-dagar,

ån September* Ibland 30 dagar i denne månad
,

åro gemenligen ej mer ån rägnaktige : dårcmoc
i Novetnber, åro ibland 30 dagar, 16 eller 17
beledfagade med rågn eller (no.

Härnåft få vi fe, at mähadcrne komiiia at ftål-

las uti helt annan ordning ^ i anfc ende til myc-
kenheten af vatten, fom igenom Nederbörd ncd-
komriier. Ty i fomlige månader , fåfom til

exempel 1 MajOj rågn-ltånker det val ofta nog^
ttien gem.enligen ganlka litet i fänder, få at Ma-
jus år långt torrare ån September, falt det i deii

forrä oftare rågnar : och Auguftus år våtare ån
November j ehuru i den förra cj åro fä många
Nederbords-dagari

Ingen månad har varit fri både for Sno och
hagel 5 utan endaft September. Junius, Julius
och Auguftus hafvä varit frie for Sno, mencj for

tiagel. Jag har aldrig mårkt hagel falla om natten.

Är 1751 hafva dc måfte Nederbords-dägar va>

rit, fe Tab. Zf^ Dårnaft ijft Sedan åren ijsfi
1759 och 1750, fom hade lika mångä. Däremot
hafvä iTfo, i7f3 j I7f7 öch 17^8 haft minfta
intalet, Mårkvår^éigt åf ^ at i helaJuUi månad år

I7f7, föll ej en epda dråppc ragn ^ utan ehdaft

cn gång hagcL Ar i/fö i September, fågnade
ock alienaft en gång. Augufti månad är 17^5",
hacir däremot varit den våtafte på alla 12 åren, ty

då voro 21 dagar rågnaktigc , eller otver två tre-

djedelar at månaden.
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Dc mafta klara dagar hafva infallit med SV.
VSV vind. Sedan i aftagande ordning , då vin-

den blåft ifrån NV. NN V, NO. ONO, V,
VNV, N.NNO, S, SSV, O. OSO, ech fift

ifrän SO. SSO, fom hatver oftalt Nederbörd,
och altfä fållan Solfkin. Den fifta vinden för-

håller fig, uci klara dagarnas antal, emot SV.
VSV> fäfom I dl ^

Denne ordning lärer icke palTa fig til de Vå-
ilra delar af Sverige, bcfynnerligen til Skåne,
Halland och Bohus-lån : ty jag tyckes påminna
mig, at SV hade i Skåne oftare rågn med fig,

ån någon af de ofriga vindar : hvar om vi fnart

torde blifva båttre underrättade.

Ibland de dagar, då NV. NNV blåfit, har

varit Nederbörd allenafl hvar fjette dag»

Med V. VNV, I dag ibland sh
Med N. NNO, i - fi.
Med SV. VSV, t . 3|.
MedNO,ONO,i - 3^.
Med S, SSV, I - 3.

Med O. OSO, I - 2f.
Med SO. SSO, I dag ibland 2, eller hvar

annan dag.
j

Altfa infalla de mafta Nederbords-dsigar med !

SO. SSO, och dc fåalle med NV. NNV. J
DefTc tväane Vindar åro juli ifrån^ en oppo- fl

nerad led. Den förre har, nåit inril Abo, 7 el-

ler 8 mil Land at ofveifara: fcdan g mil Sjo-våg.

Dårnåd vidtager et vidltråckt Land, nämligen
Eftland, Polen och lilla Tartaricr.

Denfenarc, eller NV. NNV Vinden, har
|

nåfl: Abo 8 mil Landvåg : fedan kommer Bothni-

/ka Viken : åndteligen Lappmarken och Norige.
Dc

I
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De tnåfta klara dagar åro däremot med NV"^
NNV, och de faafle til antalet, med SO. SSO,

Man flir ej lata förekomma iig underligt, at

talen i föregående Tabeller cj altid fullkomligen

tyckas ofverensftämma med hvarandra. Det kom-
mer mäft dåraf, at Våderlekea undertiden varit

ombytelig på en och Tamma dag, dä den dagen i

ena Tabellen kunnat anfes for klar, uti en annan
forrågnaktig, och fä vidare. T. E. UtiT, 25. få-

ges Augufti månad ar 175^ hafva haft 19 mulna
dagar: men uti T. 25 , äro for famma månad up-
tcknadejzi Nederb6rds-dag*4r. Det bor fä for-

mas, at fomlige dagar varit til ftorre delen klara,

oaktadt det pä dem rågnat en eller annan fkur^

Likaledes år dagarnas antal pade 4 (ifla Tabeller-
ne for ftort , af orfak at på fomiiga dagar har blad
flera vader på en dag»

FöRTEKNING
Födda Barn , Vigda Brude-far och

da Månnijkör , uti IVaJfenda Forjam-
ling vid Venersborg , pd de 40 jfift-

ledna dren , tngtfven
Af

TORSTAN J. WASSENIUS.

Ar 1745, dä jag varic Pråfl uti denna Forfam-

ling i 2^ år, inlemnade jag til Stiftets

dåvarande Bi(kop , Dodor Daniel Jus-
LENius, några anmärkningar om Fcrfamlingens

U 5 til-
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tilvåxt och forokelfegenöm födda och vigda, fam t-

aftagande genom döda, under iamma tid, hvilka

af honom ingofvos til högre orc^ och blefvo, in-

nan ]ag vifste dåraf, icke allenalt uti K. Veten-
fkaps Academicns HandUngar införde , utan ock
af höga Öfverheten nådigt anfeddc. Sedermera
har Gud låtit mig lefva i if år, få at jag nu i

fulla 40 år tått här i Ordet tjäna» Men nu mår-
ker jag at krafterne taga af, få at jag icke lårer

hinna til (lut med nya 2f år, ii-rån 1746. Dårto-

re har jag velat upfåtta en fortekning pä Forfam-
lingens til - och attägande på de fenare if åren 3

men utbeder mig lof at fä uprepa de förra zf å-

ren, faltån de fo; ut flå uti K. Academiens Hand-
lingar for Oct. Nov. Dec. 17475 på det man fa

mycket båttre må kunna gora jåmforelfe imellan

de forfla och fiila åren. Dock at undfly vidlyf^

pghet, vil jag flå tilhopa alla y år j då man jåm-
vål, med mindre befvär, får mer uplysning af

fådana Tabeller, Ty det ena året kan håndelfe^

yis vara nog fkii jäktigt ifrån det andra, hvad an-

talet af toJda och döda uti en liten Forfamling an-

går: men når några de narmafte åren låggas til-

famman, årfåtter det ena årets ofvcrfkott det an-

dras briil , fä at fummorna falla jämnare, och vi-

fa renare ordning uti Folkhopens tilvåxt.

Uti min förra Fortekning, voro de dodfoddc

Barnen intagne både ibland de födda och döda;

men fom de hvarken oka eller minlka Forfamlin-

gen , äro de nu på bagge ftalien uteflutne, men
Jiafvadårcmot fått fin egen farfkildaColumn,

Fortekningen börjar med d. p Julii i 721 , och

flutar med famma dag. Sr 1761. Därfore fattas

Ct halfc är uti de forlla f.

FÖD-.
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FÖDDA BARN.

pr

/O

B'

1721-25*

1726-30
1751-55
1756-40
1741-45
1746-50
i75'-55'

1756-60
Halfv,6l

Summa

124 134 Ä58 S 5
' r5

165- 155 320 4 16

159 2 8 13

159 166 325 2 4 13

156 165 921 3 3 '5

170 341 7 28
200 184 384 8 4 18

185 185' 36S 12 4 5
25 42 4 0 3

1356 1536 2692 41 39 126

HJONELAG.

1721-1725
1726- 1750
1751-1755
1 756- 1 740
1741-1745
1746-175-0

1751-175-5'

1756-1760
Halfv.1761

65

^7
80

93
99
66
87
87
10

o. or

Cl. Sä

o
i

47
56
81

89
89

72'

I®2
II

Summa. 664 612

Dö.
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DÖDE, cfuer Kon och Stånd.

Barn,Un^dcm Gifte Perfoner. Suit)ma af alla

o

1726-50

1736-40
»74t-45
17^6-50
17-

1 55
i7y6-6o
H.lrv6i

ch 0 Döda

g R t»

?r
0» inkon. inkon. O:

3

p-

C:

%
d5 37 94 OJ.

54 T 1 "T
4. v» y

1

}

74 60
t

1 2n

105 105 68 173 166
104 ic6 68 169 174
90 98^ 53 53 143
5-3 48 51 54 109 102

76 57 59 9t 135 I4S

9 6 9 S 18

654 606 439 495 1093 IICI

DÖDE. efter Åldrarna.

5 5 3 3 5> 1
0 0 0 0 0

NO
0 5*T> _ c

r>
0
ri

0 0
0n r~>

i- i « 3
=r

p

3-
UJ
p

3-

^.

=r
o\

p

3-

? ? ^
3-

8

1721-25 84 12 10 14 12 10 17 14 12 3 188
1726-30 99 8 il 10 6 14 i9 16 12 II 226
1731-35 10 17 18 21 25 20 34 13 4 278
1736 40 163 21 18 31 19 19 23 27 14 4 339
1741^5 144 23 32 22 24 26 35 21 13 -} 343
1746-50 160 15 13 19 15 13 i7 25- 7 0 294
1751-55' 78 7 14 17 20 26 16 25 7 I 21

1

1756-60 106 7 II 16 25 35 .44 23 14 283
Halfv.öi 13 0 3 3 5 I S 0 0 32

Summa. 963 103 M9 1)0 147 169 213 190 92 2S 2194

ANMÄRKNINGJR.
I. A t uti denna lilh WafTcnda Forfamling, fom

bcllär allcnail af 44 mantal, pa fillledni

40
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40 år, blifvic til verlden födde, til z8i8. och
däribland med lif z6^z fjäiar : la at om man vil

dela och beräkna lika och jåmnc til alla åren,

bh.fva 70 Barn i gemen tilhvart ar, och af de
Icfvande födda Ö7 til hvartj och åndä några
ofver.

2» Atflcre åro födde ån döde pa denna tid, och
flråcker fig otverlkottec til 498 perfoner,

3, A t af detta ofverlkottct icke allenad, utan ock
af Forfamlingens antal vid min hitkomd år 172
fom kanutfåttas in mot i(5oo, når det jåmfö»

res med defs nuvarande antal, fom år 21ZI3
fcdan noga rorttkning pä årligen inkomne och
utflytte blifvit i akt tagen, befinncs, at För-
famiingen vid en fjerdepart fig förökat, och
blifvit folkrikare^

4. At på de forfta 2V aren löddes Jika många af

mankon och qvinkon med lit; men fedan haf*

va zomeraf raankofi tilkommit ån af qvinkonet.

j-. At på de fifta 20 åren af forenåmnda tid , (cdan

pliktpallen affkaffades, hafva 50 oåkta barn

blifvic fodJa, och fåiedes nåftan 3 gånger få

mänga, fom pä de nåft foregående 20 åren.^ dä

dedas antal var allenail 1 1 It. Dock år vifst,

at en del at de hår födda blitvit aflade i andra

Forfam lingar.

6. At af de 7^9 tvillinge-par, fom blifvit fodde^,

åro allenaft ^ pari lifvet, utom det, at på 4
Hållen lefvcr en igen af paret, och fåiedes åro

16 qvar af 78, De ofrige varit fomlige dodfoddc,

och fomlige dodt i fpåda barndomen. 2 gånger
liafver håndt, at tvillingar, nu efter 3, och
nu efter f månaders lefnad, hafva bägge pa
en och famma dag aflidit.

U s 7-
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7. Ac af dcfTa 40 åren, hafva icke flere ån
j gatt

förbi, pa hvilka icke något dodfodc barn til

verlden kommit.
8. At flere barn under 10 års ålder dodt, ån gif-

ta perfoner j ty de förre åro 9^3 , de lenare 954^
9. At nåltan lika månge dodt af mankon och qvin-

kon , fa at de fenare åro alienad 8 mer: men
inberåknas de dodtodde, få åro af mankon 4 mer.

10. At af alla de hjonelag, fom vid min hitkomft
i Forfamlingen voro, åro nu allenaft 2 igen

uplode.

11. At af alla de gifta mån, fom hår då voro,
lefva icke flere ån 13 qvar, och af alla de git-

ta huflrur, åro nu allenafl: 20 vid liK

iz, At af de gifta mån, fom dodt, hafva 949 vid

dodstiden varit Itadde i åktenlkap, och låm-

nat ankor efter (ig, och 90. dodc änklingar. Så
hafva ock huftrur varit 263 , fom med lin dod
fororfakat hjonelags uplosmng, och 232 dodt
ankor.

13, A t flere på defTa 40 år åra ddde blefnc x ån al*

le fom nu i Forlamlingen lefva.

14. At år 1741 varit det fjukligaile af alla åren;

ty då dodde ic8. Därnåft år 1737. Det a-

ret , dä minfta antalet dodt, var 1728^ då al-

lena(l: 2.9 i Forfamlingen afledo. Dårnålc I7f-,

dä s- affomnade.

15-. At ibland dem , fom aflidit, hafva af nedan-

nämnda fjukdomar och på följande fått blifvit

hådanlkilde

:

Af Koppor och Måfsling - ISS

Af Hjartfpräng - - 2

At Kikholta - - 30

At andra Barne - fjukdomar ySp
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Bioft-fjuka och Lung-fot
Af Håll och Sting

Af Hetfig feber eller Brånnei;uka
Af Fläckfeber

Af Mage(juka
Af Rodfoc
Af Gulfoc

Af Tvinefot
Af Vattufoc

Af Stenplåga

Af Frofia

Af Vårk
Af Fallandefot

A t Forfloppning ^- -

Af Slagfluls

Af Kräftan
Af Svullnad
Af Blodftortning

Af ålderdom och bräcklighet

Genom Barnsbord

Barn 5
Mordadi;

Förqvafdc af ^

Drunknade -

Af eld til dod« flcadde

Skutne ihjål at vada

Af fall döde
Af yxehugg
Slagne til döds af månniftor
• - af trå i (kogen
- - af en ilen

- af k rentur

- af en qvarn

Döde ute pä marken
Sjelffpiiling - - ^
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Lidit dods-ftrafF^ - - i
I ovifsliet år om - icf

Summa 2iP4

Dc, fom har åro fatte vara dödade af kreatur ,

voro: i) En Nåmdeman, fom al: cn Håfts lu-

ftiga palopandc med et jårn-lafs vardt få fvära

(lottifidan, at han dåraf dodde. 2) En Man,
lom af en Tjur, den han frän marknaden (kulle

hemleda, blef lå (långd oeh kaftad, at han fat-

te lifvet til. Och 3) en Hutlru, fom af en

Tupps eller Hanes huggande i högra knået be-

reddes til at komma härifrån.

Ehuru de forlta fyra titlar på fjukdomar åro i

fynnerhct for Barn, lå åro dock jämväl mänga
barn upttigne under andra fjukdomar.

1(5. De fom nu , dä de förenämnde 40 ärflutades,

i Förfamlingen lefva 3 befinnas vara, laiom följer:

Mankön. Q\'inkön.

Under i ars äldcr

Imellan i och 3 är

Imcllan 3 och 5* är

Imellan 5 och 10 är

Imellan 10 och 1 5 är

Imellan if och 20 är

Imcllan 20 och 2f är

Imellan 25 och 30 är

Imellan 50 och 3f är

Imcllan 3f och 40 är

Imcllan 40 och 4f är

Imcllan 4)' och är

Imcllan fo och ff är

imellan 5^ och är

Imellan 60 och 6y är

I-

M
67 61

48

116 122

I Of 9G

74 80
100 Si

7Ö 7f

74 79

fS 45^

r4
54
^4 4r
zG 2V
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Imellan Gf och 70 år - i€ 16
Imellan 70 och 75 är * 8 15
Imellan och 80 år - 2 15
Imellan 80 och Iv * f 4
Imellan 8^ och 90 år - o 2

Öfver po är - - i o

Summor • 103P 1082
Summa * -

Gifte perfoner i Forfamlingen finnas 338 398
Änklingar och Änkor - 2p p/
Ungdom och ogifta ofver if år 280 243
Barn under 15" ar - 392 404

Summor - - 1039 loga
Summa - - - 2121

MÅNENS Förmörkelse,
Obferverad i Torne

^ 1761 den i8 Maji,,

ANDERS HELLANT.

Jag
har alt fedan år 1736 obferverat de måfta

Aftronomifka Phenomenerjfom varit fynliga

i Torne, ibland hvilka varit flere Månens
formorkelfcrs men den, fom inföll den 18 Maji
\j6i , var en ibland de befynnerligafte af det fla-

get jag fä val i Torne, fom annorftådes, under
mina refor fedt. Som den är tillika i Stockholm
obferverad, och jimvål fedd i Cajaneborg och
Carlscronaj torde KongU Vetenfkaps Academien
unna jamvål et litet rum i fina Handlingar ät hvad
i Torne dårvid blifvit anmårkt.

. KJ.
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Kl. 9. 58 min. if fec, om aftonen, var Må-
nen hel uppe otver horizonten, och da redan lik-

fom fotig eller mörkare pa oltra fidan, ån defs öf-

riga kropp ; men fom Solen då forll var 1 ned-

gången , hade man i Torne fa ljus diig, ac

Ijelfva formorkeifens ilrax dårpa infallande bör-

jan icke kunde, hvarken med Tuber eller blotta

_6gon^ noga anmärkas.

Som Månen folgde långe horizonten, och var

flåndigt låg; kunde ej heller Molnens fiåckr.rs in-

gång i (liuggan med tilborlig vifshec utfättas, i

den på denna årstid, få länge i norden, jåmvål

midnatts*tid Ijufa dagen. Kl. 11.4 min. når det

led til totala formorkellen, forfvann Månen alde-

ies utur figte for de flera älkädare, hvilka hade

fvagare lyn, och beTxådade formorkelfen med
blotta ögon. Kl. 11. 4 min. 20 fcc. blef Må-
nen aldeles ofynlig

5
jåmvål for de fkarpfyntafte

:

och ilrax därefter, for dem fom (ågo igenom dc
mindre Tuber, om 1 til 1 fots långd. Men for

inigji 8 ^ots Tuben , ( långre bruktcs cj denna
gången) fyntes tecken til Månens fmaU men Iju-

fa kant, anda til kK 11, f niin. 20 fec. då den
rått häftigt aldeles flåcknade, och blef Månen fe-

dan (å aldeles ofynligi at ej det minfta tecken

fyntes til dcfs flälle på himmelen»

Det var ånnu få ijuft at dagen, at man forlt

midnatts-tid kunde fe några de itSrfta ftjernorna

med blotta ögon. Solen var allcnall vid 4 gra-

der under, och Månen til nåftan lika hogd ofver

Torne Horizont.

Kl 12 43 min. f fec. blef han ater forft

fynlig med blotta ögonen : men af defs då v;.ran-

de ftorkk 3
jåmford med totala Immerfion , tyck-

tes
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twmig, at den f^kert hade blifvit fcdd i Tu-
berna, en eller annan 5 om ej flere minuter firut,

om man hade hittat på, at få punduelt rikta de
päparallaftik-Inftrumentet upftålde Tuber, at den

få långe förlorade Månen hade varit juft in uti

dem.
Sedan blef himmelen mer och mer grumlig

och mulen i Sydvåftra horizonten^at ej mera af

formorkelfen kunde i akt tagas.

Det befynnerligafte och fom fynes förtjäna an^

märkning, var, at Månen i Stockholm ej var

ofynlig långre ån i 40 Minaters tid , och dåre*

mot i Torne i 98 1 minuters tid, eller lå når i|

time.

At Manen i Stockholm blef atcr fynlig vid
,

eller ftrax cher, medlet af totala formorkelfen ,

då den hade bort vara ofynligaft, och fedan alt til

defs verkeliga Emerfion begyntcs, men icke fä i

Torne 5 tyckes hafva fkedt dåraf, at luften våfter

om Torne, hvaråft Månen då jufb var nåra hori#

Äonten, blef mulen och grumlig»

At ju det ftarka ljufct af (kymningen i Tor-
ne> (kanfke ock i Stockholm) och Cajaneborg^

torde ock något bidragit til Månens ofynlighet^

efter den, ehuru fvagt, fyntes hela tiden i Carls-

crona, lårer man ej bora tvifla, och kan en dy-
lik håndelfc i framtiden endaft afgåra rätta orfa«

iken hårtil.

Ett
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EuLTCOPERDON affållfam jlorlek
,

Upgifvét af

BENGT BERGIUS,
Banco-CommifTarius*

Svampar fordra i allmänhet fuktighet och nog
våtfkatil deras våxt och trefnad , h vårföre man
ock lållan får [t dem i någon mångd vifa (ig förr

än fram emot höften ^ fedan regn börjat til någon
myckenhet falla. För dennaorfakens (kulilågosde
ock i forlednefommar 5 etter den myckna råtan fom
dä var, i en tåmmelig ymnighet framkomma. Jag
kunde då vål oka träffa åtlkiliiga , fom hade fkackac

figinom en liten krets nog > meningen ådrog (ig min
upmärkfamhet genom någon utmärkt ftorlek , förr-

än enblefmigi Septembjer månads början fom en ra-

ritet tilfänd, hvilken var den ftörftc jag antingen

fedc eller funnit befkrifven. Han var til fkapnaden

rundaktigjfnarlikenafde ftorfta Smålåndika Ollar,

och hade vuxit pä en kort ftipesaf ^tvärfingershögd

ochzgoda tvårfingers tjocklek , hvilken var fvart

ochaf fetaktigt utfeende. Sjeltva Svampen var lä

utan fom innantilkrithvit, af fpongieufeochfuccu-

lentconfiftence. Måttet utomkring honom tvårs-

ofvervarcn trådafhalfannan alns långd, men öfvcr

fidorna, dår han vardrygaft, utgjorde peripherien

2 alnar och 3 tvårfinger. Han vägde ig vål vågna

bifsmans marker^ Han luktade la ftarkt, at inom
halfannan timma blef hela rummet upfyldt med
fvamplukt. Vid underfökning fann jag, at oenna
Svamp VRX Qlt Lycoperdon Bovifta , Linn. Spec. plant.

Hg}. 3. Jagfkaruten fkifvaafhonom från periphe-

rien til centrum , och lade den 1 luften och middngs-

folen,dähon efternågradagur hoptorkad s och för-

vandlades til ett pulvcrulcnc och dammande valen-
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de, hvilket dock ej pä långt nar var lå mörkt til får-

gen 5 fom det man om fonuarne finner ute pä mar-

ken ide fmåtorra Lycoperdis. Den ofriga delen af

honom lät jag ligga pädt forftugu-golf , dåf forgan^

gelfen fnart rådde pä honom ganlka ogonlkenligen.,

läat han foliihop, gulnade förit , men ledan rodna-

de och mörknade, våtftandes (ig iä mycket^ at dct

i-annllngs utätgoUvet 5
hvarforcjag mäfte jlta ka-

ita honom bort.

At Svampar i allmånhet våxa ganfka fort , år få

mycket mera bekant, fom deraf redan blifvit ett

ordfpråk. Om detra ofvanberordeLycoperdonbe-
rattade mig Herr Banco- Commiffarien Eger-
STRÖM, pä hvarsTobaks-land det vuxit, at det éj

kunnat ftätt dar ofver 6 dågar, emedan han f da-

gar forwt varit pä farama fläiledärdet nu (lod, och
ingenting dylikt blifvit varfe. Bemålte Tobaks-
land ligger uti fluttningcnafenbacke vid S.Johan-
nis kyrka hår i Stockholm , fom beftårafen från län-

ga tider hopford godfel-fartiling» Det år nog tro-

ligt, at denna feta jordmän åfvenledes bidragit til

detta Lycoperdi ovanliga ftorlek , emedan otaliga

andra al famma (lag funnits i famma årstid mänga re-

for mindre uti mager jordmån, fom eljeft år deras

egentcligafolum natale. Svampar innehålla ockver-
keligen något phlogiftifkt våfende. Dft år fant, ät

våta och fyra gora mycket til faken , men at val cul-*

' tiverad jord åfven bidrager til deras frodighet, vifar

nogfamt detta exempel. Jag ftyrkes ån vidare i fam-

tna tanka, når jag påminner mig, huru jag pa ett an-

tiat ftålle hår i Stockholm , dar man planterat Tobak
tnidti cn ftor brunnen godfel-ftack , torleden fom^
mar låg Champighoiter otveralt mellan Tobaksftän-

dentillådanmångd och ftorlek framkomma, at å-
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garen hvar annan morgon fick uphåmta hela hopen
dåraf. Jag kan icke låga, om man hår hade betjenc

figafdet grep at fortplanta Champignoner, Ibm en
annan med formänfkallforlokt

,
ncmligen atlåtanä-

grade ftorft-aatdem murkna, och vifpa dem fonder

i vatten , famt dermed fedan vattna den plats , man
til Champignoners framaUlrande utfedt^
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