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Obferverad i Upfala.

Solens Fofraorkdfe år det pr^ktigäfle Phjsnö-

men, fom Aftronoiiierne kunna ålkSda^ och
då andre dels undra på^ dels frukta for iju-

A t fets
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fes bårtgommandc uppa fjelfs^a himmelen, fa I-

ro de fyllofatte^-at med tjänliga Inilrumenter af-

inåta Solens utfcende, til at dårutaf gagna både
Gcographien och fjelfva Aftronomicn.

Det år icke eller fvärt , för hvar och cn fom
åftundar, at kunna obfcrvera cn Solens Formor-
kclfe, fä at dåraf mä kunna hämtas nytta. Om
man år forfedd med et godt Pendel-Ur och for-

fbxrnt råtta defs gäng etter himmelen, få at man
ej felar om tiden, kunna ätfkillige verktyg bru-
kas hårtil.

i:o Med en fimpel Tub kan man flåppa So-
lens bild uti en mörk kammare, uppå et bråtie

eller Papp, fom år klillradt med rent papper,
och Mldt vinkelrätt emot Tuben : man ritar dår-

uppä en cirkel, få flor fom Solens bild, eller fe-

dan man ritat en cirkel efter behag, pallas brädet

uti et fådant afilånd ifrån Tuben, at Solens bild

blifver lika Hor med cirkelen. Man delar cirke-

lens diameter uti iz lika delar, och upritar 6
Concentrifka Cirklar, fom foreftålla Tum uppä
Solens bild, och om d^nne genom Tubens rik-

tande och jämkande altid coinciderar med den
upritadc cirkelen, få fkola de conccntrifka Cir-

klar vifa, liuru många tum af Solens diameter åro

förmörkade. Pa lika fått kan man oka antalet af

de Concentrifka cirklar til at fkonja halfva och

.
Qerdedcls tum af Solens förmörkade diameter.

Tiden upfkrifves jämte hvarjc Phalis eller an-

mårkie utfeende. Man kan tilhka for vilfa mo-
mcntcr taga afllåndct imcUan Solens horn, och
flytta det på cn Scala, fom ar inrättad efter ytti"e

cn*kclci"is diameter. Man kan ock indela famnv.i

cir-
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cirkel uti grader, och genom fkuggan af cn löd-

linca 5 fom hänger imellan Tubens anda och brädet,

finna grad-talet af hornens afftänd ifrän Vertical-

cirkelen. Men oaktadt detta fått at obfervera

Solens formorkelfer varit i bruk hos gode Aftro-

nomer, och faftån det kan mycket förnöja dem,
fomålfka Stjern-konflen, fä måfte jag vidga, at

det icke annat år ån en nodhjelp, då man icke år

forfedd med tjänligare Inftrumeitt.

2:0 En Qyadrant med Tub, år et mycket få-

krare Inftrument, och i briil: dtraf en blott Tu^>
med et kors uti Fecus, hvilken lika fäfom Qya-
dranten kan flillas fä, at det ena håret år Verti-

ealt och det andra Horizontålt, faft Tuben hojes

eller fånkes uti Vertical-planet. En fädan Tub
riktas til Solen, fom andrår lin hogd och fin A-
T-imuth, och man anmärker tiden, når Solens

horn eller Solens och Manens bråddar råka hvarde-

ra af hären. Är Solen når til Meridian, få blif-

ver det Horizontäla håret onyttigt, for hvilken

håndelfe et annat hår kunde ohlique infåttas , men
uti andra fall behofves det icke. Uppä QK^adran-

ten kan man formed elfl: lod-lineen finnri hogden af

Solens horn, eller af hånnes och Månens bräddar,
når de rora Horizontala håret; men denna år icke

få angelägen, utan det ar nog at veta tiderne,

når Månens brådd eller Solens brådd och horn
gätt igenom famma vertical-cirkel och varit til

lika hogd. Momenterne kunna tidigare i akt ta-

gas, når man icke år bekymrad om hogden, och
ju ftorre antalet år af Obfervationerne , des mera
nytta kan dåraf dragas. DefTe Obfervationer

fmaka mera af Vetenfkapen, oeh åro tjänligare

A 2 ^ famt
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famt nogare til de Aftronomifke uträkningars fSr-

råttande.

3:0 Safom de nogafte matningar uti Aftrono-
mien icke kunna gå tor lig utan Micrometrer, få

bora delTe hlhl brukas til Sol-formorkelfers ob-
ferverande , och faftån utråkuingarnc dåraf blifva

vidlcftigare , få år man likvål viflare at fa obfer,-

vationer, fom åro noga och utan fel. Micromc-
ter har långe varit nyttjad uti Focus af Refra-
ftions-Tuber pä det fått, at ilere parallele har
^cllcr trådar blifvit infatte i ilållet för et vanligt

kors, och at et af dem kan flyttas medelft en
ikruf, Parallelt med något af de fafta håren.

Skrufvens omlopp kan råknas pä et vifai-c-vcrk

,

hvilket år fogadt til honom, och hårets flytt-

ning, fom determineras uti flcrufvens omlopp^
förhåller fig til glafets Focal-långd, fåfom tan-

genten af anguiåra flyttningen år til Radien.
Med en fädan Micrometer-tub kan man mira af-

fllindet imellan Solens horn, eller tid efter annan
foka ftorleken af Formorkelfen men fIfom So-
lens flyttande gor defla mått både fvåre och ofå-

krc, la år tjånligall: at bi-uka Nlicrometern til at

taga Declinations-flcilnader antingen imellan So-
lens brådd och Månens brådd, eller imellan So-
lens brådd och etdera af hornen : man kan ock
mata alla defla tre Declinations-flcilnader, den ena
efter den andra. Detta flcer fålunda : man paflar

Solens brådd til et af de falla håren , med hvilka

det rörliga år parallelt , och fl:åller det förra uti

Solens Parallelj fedan flcrufvas det rörliga håret

til Månens brådd, eller til nagotdera af hornen,

och man anmärker tiden. Tillika annotcras tids-mo-

men-
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mentcr for hvar och en pafTage af Solens och Ma-
nens brådd, eller deras Centrer igenom de vin-

jkelråta haren 5 hvilka forcMIla Tim-Cirklar, pS

det fkiinadenia uti Råta Afcenfion må determine-

ras. DefTa obfervationer fordra mycken aktfam-

het, och åro nog bcfvårliga at forråtta.

4:0 Vigaftc och tillika nogafte fåttct at ob-
fcrvera en Sol-formorkelfe, år genom Objeftiv-

Micrometer 5 uti bvilken mindre fel åro at befa-

ra, ån vid något annat Inftmmcnt. Denna plågar

conftmeras af et Objeftiv-glas imellan 20 och ao

fots Focai-långd: Glafet delas uti tvånne half*

vor, fom fåflas pä en {tifva^ dock få, at halfvor-

ne kunna flyttas parallelt med famma diameter

,

uti hvilken Objeäiv-glafet blifvit Itufit och up-

pä hvilken Halfvornes Centrer bora noga vara

paffade. Bågge deffc Halfvor kunna vifa hvar
lin Sol-bild uti famma focal-långd, och om de

flyttas, fä andra lig rummen af Sol-bilderne.

Focal-långden år ockfä til Objcd:iv-halfvornes

flyttning, fom måtcs genom en Scala och Non-
nius , fafom radien år til tangenten for angulåra

flyttningen. Detta Inilrument fogas uppä en
Reflexions-Telefcop , fom icke tjänar til annat,

ån at minflca afftändet imellan objeétiv-halfvornc

och deras Focus , famt at därigenom vigare leda

flyttningarne af glafen.

Jag har med et dylikt Inftmment, åfven fä-

fom vid Veneris gång förbi Solen den 6. Junii

I7<5i , obferverat Solens formorkelfe hår uti Up-
fala d. 17. Ode. 1761, och fafom deflc Micro=
metrar icke ånnu åro allmånne pä Obfervatorier

ån mindre hos andre Ailronomiens ålfkare^ fi
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framgifv^as härmed mine obfervationer 3 emedan ic
ke ånnu mange af lika beftaiFenhet åro förrättade,

få mycket mig vitterligt år.

Begynnelfen af famma formorkelfe blef icke

obfcrverad, hvilken ock torde vara altfor fvår at

i akt taga vid Sol-formorkelfer, och näppeligen

kunna utfåttas utan flere Secunders ovifshet. SJ
fnart formcrkelfen var begynt, forfoktc jag at

måta minfta afftåndet imellan Solens och Månens
bräddar, hvaraf ftorleken af Solens formorkelfe

kan flutasj men fåfom Månens och Solens dia-

metrar åro icke mycket olika uti ftorleken, fa

kunde icke bråddarnes Cor.caäus fä noga obferve-

ras, fom nödigt år, emedan Telefcopen icke in-

nefluter fk ftort falt, at jag kunde "blifva fäker

om funma bråddarnes minfla aflHnd. Defsutan
år bråddarnes contacius uppä bilderne lika fåfom
utbredd, få at man kan taga vilfe om dc puntTter,

fom åro uti den linien hvilken går igenom Solens

och Månens Centrer. Håraf nadgadcs jag til at

enfamt måta afllåndet imellan Solens horn, hvar-

af Solens Phafis och förmorkelfcns ftorlek likale-

des kan determineras.

Obfci-vationerae åro härunder uptekiiadc pa
det fått , at förfta Columnen inhehlUer momen-
rerne af Tempus Verum: andra Columnen vifar af-

ftandet imellan Solens horn uppå Micrometems
Seal uti tum och Decimaler: tredje Columnen
utfåtter famma afftånd uti minuter och fecunder.

K1.8^5i7,i5if.m.i,7jo=:i6,29,p

22,34! - - 2,i26=:2o,i(5,f
24,i7i - - 25iP4z:ii,ri,7

^79
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2P538f - - :i,4P<5-i35 38,?
^OjÄoi . - z,f36=H?i^i
33,iix . . 2,67fcif,3i5?
3f,00i 2,7l8=:lf5fr)?

Sr^f^i " 2,7f
o

-26,13,(5

36,43^ ^ . 2,778=25,29,6

38, zi " 2,820=25,5- 3,7
38,f7i - - 2,888=27,32,6
3P5föi . , ^,p3cr:27,f6,f
43,iof - - 2,976=^8,22,9
44,ifi 3,006=2.8,40,1

47,13 3,iio=29,39,f
48,12 - - 3,128=29,49,9
fl,28 - - 3, 1

f6= 30, f,9
j-3,31 - . 3,176=30,16,3

j'f,24 3.200=50,3 1, r^jj f^n^-^^hg,

f7,l8 3,2.30=30,48,3 "märkte för gode.

P> PjfS . - 3,294=3 I jM^P
ii5r7 ???o6=3i,3i,8

Moln begynna nalkas til Solen och en tuni\

dimba betåkte hanne allaredan.

" 35304=31,30,7
^152-31: 35i<^<^=3^

Bagge obfervationerne gjordes igenom tunna
moln, hvilka mer och mer fkymde Solens Ijus^

få at hornen uti fifta obfervation näppeligen kun»
de fynas, och en annan fom gjordes kl. 9^ , i g ^

48f var aldeles ofåker. Haruppå vardt hel mu-
let , och obfervationerne vordo atbrutne anda tils

Kl.p^
3 44, 1 i f.m. 2,890=^7,2. § ,7

Af 4^j
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Kl. p 549,14 - - l,<584=2.f5 2f.8 ,^«fi« deffasObfer-

f2,fl ^5rf'^=H?^^5<^jmok framför Solem-

r3544 - - ^,rc6=:i3,f450
5-4,31 - - 1^72:z=Z3,34,f

ff.tj - . 1,4101=13, 4,8

f(55 p - - 1,588=111,46,4

T^jf? - - i,37-=2,i,36,i

5-7,40 1,316=11,11,0
. f S^i6 i,i88z=iiy^p,i

f9,n - ' i, 1 993=10,5-7,7

10, 0,41 - - i,i66mo,5p,4
1,31 - - 1,106=10, f,i

1, 6 - ' 1,088=119,44,8
l,f9 - - 1,016= 19,195^

5,56 1,838= 17,31,7.
7,i6 - - I,7l6= i6,ll,p
S5 P - = i,636=if,56,i
11,36 - - I,i92=ii,i9,j
11,14 - - i,i66=:i I, 7,1
1352.7 - - 15^3^= P5fo,f-
14,00 - - 0,9^4= p, f,p

if, 1 = - 0,861= 8,1 3,

^

Detta antal af Obfen''ationcf hade kunnat
mycket förökas genom Inftmnientcts vighet , om
iclce golfvets oftadighet uppa Obfei-vatorium ha-

de finkat vid arbetet, och ofta gjordt Obfcrva-

tioncrna for mycket tvifveiaktiga, eller aldclcs

omojeliga utaf Inftrumentets fkakning och fjelf-

va Sol-bildens däraf medföljande fynbara darran-

de. Dårar fteddc åfven i början at formorkelfcn,

at vid pafs en fjcrdedels tima lopp förbi, innan nå-

gon fäker obfcrvation kunde verkllållas.

Slu-



17^4' J^^^- F^l^^- Mart* ii

Slutet af formork elfen fi:edde kl. 10^16 min.

fz fec. och 4 fecunder femre marktes intet tec-

ken til Manen uti Sol-bradden.

Solens diameter obferverade^ famma dag både

llrax efter formorkeifen , och vid middags-tiden.

Den Horizontåla Solens Diameter år antagen ut-

\xv Conn^ des Mouv Celeftes tan i']6i» at vara 31,
1 3,8 och fants middags-tiden = 35376, hvarefter

utråkningarne af hornens aflHnd åro rattade j

men den famma måttes ftrax efter formorkeifen

,

och befants däz: 3,3j8 ä 35380 5 innan ogat fatt

hvila fig. Härvid bor icke eller fortigås, at So-
lens Verticala diameter bagge reforne fants 0,0-^8

mindre ån den Horizontåla , och at cnoh/i^ue ilud
Diameter var 0,004 allenafl; mindre ån Solens ho-
rizontåk Diameter.

FREDRIG MALLET.

T Inder denna Fårmårkelfe y var himmelen här t Stock^

holm mer mulen ^ än i XJpfala. Vid hårjan af
Formorkeifen var Solen aldeles betåkt af moln', men
mot flutet var det något klarare. Af några corre*

fronderande Phafesftrax efter horjan ech mot flutet af
Formårkelfen , kunde man likväl här på Obfervatorium

ftuta y at ftörfta Formårkelfen infallit klockan p, 1 j
min, och vid pafs 5 fecunder fårmiddagm , dä unge-

färligen ^ och J Digiti eller tolfte-delar af Solens Dia*

meter voro af Månen betäkte^ Slutet obferverades helt

noga af Herr WARGENTiNjkl. lo, i8min.37fec.

af Herr W iiuCKis. kl. 10.18. 41.
Den fårre brukade en RefraBions Tub af S^fots längd

^

fom- vifar ObjeBernas Diametrar vid pafs s 0 gånger

ftår-^
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förre ^ dn med blotta ögon: d^n jenare en DoUondiJl
tub af j fots Idngd^fom gör Objeäerna 6 gångor
ftårre.

^^^(^^^<^^(^^^^^<^^
BESKRIFNING

Pd en liten Fjdnl^ fom utåder Bi--

Stockar y

Af
CARL M. BLOM,

Med. Doa. & Reg. Coll. Medici Membnim.

A t Bien ock hafva fina Fiender, vet hvar

och en Hushållare, fom åger dem. Ibland

Lifecter, fom (kåda och dela med dem va-

xet och honingen, åro hittils allmänt bekante,
Apes fures , Vejp£ Crabroyies

^
Pediculi^ och Lan'cr

at PbaUna Mellonella, Men at ånnu flere gifvas , har

en håndelfe nyligen lårdt mig, dä jag har i Stock-
holm, i början affSrledne Septemoer manad, fann

cnYxitn Fjäril af Phal£riä:-Sldgtet^ hvilken, dar han
far inrota fig, totalt ödelägger Biilockar. Den
fkal , for i eller 4 ar fédan , vara inkommen hår

i Stockholm, med några Bi -kupor, fom ifrin

Tyfkland mfordes.

Denna Fjärilar, fa vida mig bekant år, ej af

iiägon Naturkunnig har i Sverige forr fedd eller af-

ritadj hvarfore jag har den aran at upgifva be-

flrifning pa honom infor Kongl. Academicn, pa

det hän fä väl allmåat måtte låra kannas, fom nyt-



17^4- J^^* Vå>r, Mart. 13

tige medel framdeles upfinnas, hvarigenom han

antingen aldeles kan utrotas, eller ätminftone hin-

dras 5 at ej fä taga ofyerbanden och ödelägga Bi*

ikotfeln.

Biftöcken, uti hvilken denna Fjåril inkom-
mit, hade hela fommaren varit fjuk, ochfålun-

da nu ftullc flagtas.

Vid opnandet af luckan , långt ifrån at några

Bi fyntes eller hördes forla, blef man varfe de yt-

terfta kakorne 4fsrerdragne med en hvit våf, tjock

fom papp, under hvilken, fedan han något up-
lyftes , en ftor hop grå maltar framkrupo , och
en eller annan Fjlril utflög,, fom jag fbrax fånga-

de. Jag mente mig få fe den bekante Mellonellaf

Se Kongl. Vet. Academiens Handlingar for år

1 761 3 pag. 2o. men fick i MUet en liten PhaUne,

fom jag ej kånde. Vid närmare efterfeende hos
Auftores, har jag likväl funnit den afritad, falt

cj aldeles accurat, hos Herr Reaitmur uti defs

Memoires foutfervier ä PHiftoiredes InfeBes^ Tom.
IIL Tab. XIX. Fig, 14 & 15-, famt, i anledning

dåraf, nåmd af Herr Archiatern och Riddaren v.

LiNNé uti Syflem. Natur. Tom. I pag. f 37^
i noterne under Mellonella.

- Fjärilen år af den Ordo y fom kallas Tortrloes^

och har jag gifvit honom namn af Cereana, efter

han i A^nnerhet tyckes lefva af vaxet i Biftocken.

Han Ikiljes lått trån andre af fitt flågte,. med föl-

jande DiflFerentia fpecifica:

PhaUna >

Ph. Tortrh^ alis fuperioribus canefcenti-fuligino-

fis : area dorfali ferruginca exafperata.
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Defcriptto,

Magnitudo Phalaenas Fuliginofae. Antenns

fetaceae, articulo infimo ciavato, in proces*

lum fpinofura excurrente, niveum , corpore di-

midio breviores. Caput pailide teftaceum, (in

quibusdam albidum} elingue : MaxUlis flave-

fcéntibus, barbaris. P^r^/4 vel (S^quorum fupre-

mibreviffimijfubfiffi : injermediilongioresfu-

bulati nigricantes ,
obtufi, porrefti : infimi fe-

taeei, nudi, lutei, paralleli. Oculi nigri,

orbita antice candida. Thorax Capiti conco-
lor , macula longitudinali nigra , clavata.

Ä-Ä/É-Z/z/w brevilfmum, fquamis aliquot aibis

refiexum. Abdomcn cinereum, dorfo iacvi,

:
cingulis margme fufcefcentibus. Alae fupe^

riores grifea^ , f. canefcenti - fuliginoile , a

medio ad marginem interiorem longitudinali-

ter furruginco-exafpcratcX > fHinc apparet,

dum fitu naturali locaiitur , area f. fafcia la-

ta, communis, reliquo difco aiarum clcvati-

or
3
fupra dorfum) poflice truncata^, exca-

vat:^^ r. en:arginatre. Inferiorcs fulcie, ver-

fus apicem rotundata^ , nigricantes, linea

terminali, margineque ciliari, albicante, tu-

fco maculato. Subtus ^ omnes pallida^, ad

apicem fufc:!: ,
polHcc llriga transveriali e

maculis obfoletis
,

nigricantibus. Femora

primi fecnndiqiie paris infra nigricantia, ter-

tii vero Tihi>e Tarftque abdomini concolora.

Larva i6-poda, fufco-albicans, nigofa, nuda,

nec pili nili qiiidam rarifnmi hic vcl illic in

corpore. Thorax et Capuc ferrugineiim, la-

tcnbus albidum, ore maxUloib temaculato-



cjuc, nigricantc. P^»^/ evidentiores VI , fu-

bulati, articulati, quoram z fub peftorc,

4 vero fub fegmento primo fecundoque ab-

dominis : reliqtii X , papilliforraes (f. fpira-

cula referentcs , ore poroque in medio nigro,

quem apcrire & clauderc, pro lubitupotcft):

horum. 8 ,
fegmento fexto 5 feptimo , o<5lavo

6c nono abdominisj pofticd autem 2 5 feg*

mento duddecimo, f. caudse, iniident.

Innan jag vidare talar om denne Fjåril^ bor
jkg icke förbigå at nåmna y det af honom finnes

en liten Varietet^ fom val, tillika med den i be-

fkrifningen anförde, af famma malkar utklåckes,

men til florlekm och färgen något afviker. Jag
tror dock, at den blott torde härröra af differentia

Sexus, hålftmanvet, at^ bland Fjårilar^ honor^
ne merendels åro flérre, ån hanarne. Denna va«

riete|:s/^'rf år mera mork^ ån den man hos fam-
me Fjäril allmånt finner,

k^ggkältan (area dorfalis^ är jåmnarcj och na-^

ftan (vart , dä däremot pa den förre hon år rofl»

fårgad och fkroflig.

Den ftorre Phalsenen har ock altid 6 falfi^ då
den mindre endaft åger 41 och år åndteligen area

dorfalis på varicteten omgifven med tnhvit margo^
hvilken icke , åtrainilone ej . tydeligea fyncs på
den, fom hår ofvanfore finnes befkrifven. I of-

rigt ^r tekningen på bagge aldeles lika.

Hvad denne Bi-Fjårils Oeconomie angår, for-

tjenar hon få mycket mera at anmärkas, fom den
år ganfka befynnerlig. Det tyckes val, at Bien,
hviika af Naturen bafva fått de fördelaktigare

vapen, jag menar gaddeij, til forfvar, ej ifulle
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hafva mycket for honom at frukta j men fa vifar

dock den iOada han gor, at juft han år deras had-

fkafle fiende, och at de fjr honom nödvändigt
inäfte rymma fältet 5 likfom faret f5r ulfven, utan
at ens bjuda til at forfvara fig. Til at vinna et

fådantåndamf.i, har Skaparen forfedt Larven^ eller

mafken, m.ed en undransvård konfl , at bygga 6f-

ver fig nät-gangär elicr hus, under hvilka han
kan, uti llorfba lugn och utan at frukta minfta fa-

ra for Bicn, genomtrånga vax-kakorne och foka
all den foda han åftundar. Ty fä fnart fom F]å-

ril-honan fatt lina agg i Billocken, och della,.

genom värman, brfvit kläkte, börja malkarne^

ehuruvål annu ganfka fma, at ftrax fpinna ofver

iig en rund tub-formig väf, mycket tjock och
fall, under hvilkcn de, iikafom under Berceaucr,

foka fig gängar til vax-hylfornc och i dem upäta
vaxet. Deffa g?dgar åro i början fmaie, men
blifva federmera bredare, alt efter fom Larven vä-

xer och defs kropps rymd fordrar. De giej eller

rättfram, utan nu hit, nu dit, nu hårs och tvårs

i vax-kakorne^ til alla de Hållen mafken fjelf godt
finner, och hvatcail han kan fa målla födan. Äm-
net, hvarafde beila, år enhvit, tåt och feg ui-

kes-vadd, hvilkcn, ehuru fall den i fig fjelf år,

mafkarne dock, til at gifva mera Hyrka , klibba

pä fomlige Hallen 6f^'er med en ftorpa (Cruila)

af fma vax-korn, eller i brill af dem, fine egne
Excremcnter, fn'modeligen til at föi-vara fig fa

mycket bättre ifrån Bien, dår de åro demnårmaft
och frukta for dem målla anfallet.

Under dcfle ^lingar Icfva mafkamc til defs de
Sro fuUvåxtc och deras förvandlings tid kommer.

Men
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Meii utotn dem upflålla de ock fim^la nåt, imel-*

iaii opningarnc af taket ochvåggarnö i Biftocken,

•^hvarigenom Bicn fktille komma imellan fina ka-

kor til honings-hylforne och nödga dem fåkdes

'antingen at fvälta ihjål^ eller aldeies flytta ur Bi^

ftöcken, lamt fökl födan på annat ftåilci

Huru lång tid utgår innan mafkarne forvahd^

las^ och huru det (ler, har jag icke haft tilfålle at

Utröna. At därtil dock fordars iflere veckor
5 ja,

kanfke månader, tycker jag mig kuniia (luta dar-

af5 at jag haft fullvåxte mafkar fedan fotledne

September månads början, hvilka ånnu icke vifat

tecken til någon förvandling. Det har jag likväl

fcdt 3 It fedan de gått i ^u^^a 5 hafva fårlkildta hus
varit gjorde af famtna åmne, fom gängarne, men
cadall af en tums längd 5 famt ilälde paralleit och
hvarftals, det ena ofver det andra, uti hvilka pup-
porne da legat.

Hvad Larvcrnes fåia beträffar 5 får jäg an*

iBarka 5 ät ^ ehuru vaxet år den egcnteligaflie , de
dock gripa til annan, ja, fielfva hårda trädet,, dl

den lorra fattas dem. Detta fåg jag pä en Larv 5

1) vilken jag lade, utan foda, uti en trä-aflc, for en
tid fedan, i mening, at därigenom tvinga henne at

fortare gä i pUppa. Sedaii hon legat dar ofver

natten j fants hon*) om morgonen, infpunnen uti

fitt vanliga Nåt-hus. Jag låt henne här uti hvilä

inemot f veckor, då jagåndteligen opnade det, i

tanka at fä fe henne förvandlad j mxn hon låg In-

nu likadan ^ öch utan at hafva foretagit fig annat ^

ån endaft åtit en grop uti bottnen af aikeri, fä

läng fom hennes hus var och hon legat.

Detta år j hvad ]ag om deiwa Bi-Fjårils

genflcaper kunnat inhämta.

B Dét



Det vore onfkeligt at något medel kunde up-
finnas, Tom vore fäkcrt at utoda en tor Bi-flc6t*

feln fä fkadelig fiende. Hvad jag allenafh fore-

Hår, och hvartil Herr Reau.mup. uti fin Hiftoire

des Aheilles åfven gifvit mig anledning, år, at dc
fom aga Bi, få Ihart deytterlte kakorneien Stock
fynas med något nåt ofverdragne, då gora fig

liögfl: angelägne om, at vid ljus om aftnarne, fo-

ka Fjärilen, fom då ut och in-flyger , honom dö-

da, famt federmcra noga uttaga alla vax-kakor,

i hvilka maften finnes , och dem vål fönder-

krofia och forllora, eller koka i hett vatten, pä
det vaxet, fom i dem finnes, ändock kan kom-
ma til nytta. Härigenom vinncs åtminllone det^

at Fjåril-antalet minikas, fom af mailcarne annars

fkulle framalllras, och, kringfpridde , omfider

få taga ofverhanden , at all Bi-lkotfel dårigcnom
odelades.

For ofri^gt , til at gifva befkrifningen något
mera ljus, bifogas Ritningar, på hvilka Fjärilen

uti alla defs åldrar kan fes , och fålunda åtVcn af
andra, ån dem, fom åro Entomologifler, låtte-

ligen igenkännas.

Tab, II. Tig, 7. Fjärilen, uti naturlig ftorlck,

ofvcinpå '

\ ^

Tig. 2. Samme Fjäril Inunder.

Ffg. 5. Larven.
rig. 4, Puppan.
Fig, j. Ndt-hujetjs paralUfa fiJllning' och

hvarfj uti hvillca puppan ligger.

AN-



ANMÄRKNINGAR
P^id den är 1763 i Våfierhotteh infallna

märkvärdiga Vinter

Af
PEHR HÖGSTRÖM^

Probfl: och Kyrkoh. i Skellefm.

Som Nörrlånningcn, i anfeende til {irtä vinter

«

korflor 5 ej fer ogårna, at marken i råttan tid^

det år vid medlet af 0<^obef manad , blifvcr

väl genomfrufen 5 imläii den betacké^s af fno^ få

fyntes man, om lioften fjÖz, i Vållerboften haf^

Va vunnit denna fin onlkan, då frän början atfam-'

ma månad inföll et kuligt nordanvåder, hvarpä^

den io^ vintren borjad^^ blifva få älfvarfäm, at

både all mark med kåfr och fjoar ftärkt fros, och
lagom fno dåtpä infant fig, fom gjorde godt flåd^

fåre til månadais flut.

Nätutens Herre har til vår forddl gjört få vis

inrättnings ät når kölden i vårt norra climat må-^^

ile vinteftiden vara i hSpre grad och varaktigare
,

få måfe ock tillika fnon biifva bellåndigaré, at

den må tjena til tackelfe for våxternä famt vårjä

jorden frän for djup tjåla, fLim plågar gemeali:-

Sen hafvä flerd ölägenheter raed fig i följe. Så
:erdet jlrttvål i Våfterbötten , når Vintfärne åfö

ördentlige. Dock hånder ftundoni , at NaturetI
få noga följer denna fin ordning, och det an-

tingen når fno om hoftctiden fallc-r på aldeles ofrti--

fen markoqhblifs^ef hek vinteren liggandés , hvar^
af ofta fker, at en hop våxter ta.^a fkada af qvalm
.och rotaj eller oek når fnon for ofta tinar op^
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hvarigenom jordenblir bar eller is-lupen och ^^a)c-

terna blottftålde for en flarkare kold, ån de kun*
na fördraga.

Af detta fcnare flaget var forcöåmdc vinter 5

ty vid början af November månad infant fig ca
obeftåndig väderlek , fom irran den tiden når

lian til fena våren 17Ö3 omHciftade med kold och
blida, hvarigenom foga fno blcf qvarliggandes och
kölden fick tilfålle at utofva for {lark verkan på
den is-lupna marken , til mårkelig fkada for en del

våxter, fom måfle årfara folgderne af denna ovan-

ligt djupa tjåla.

At fadan ombytlighet hår å orten år fålfvnt

och ovanlig, kunde jag vifa afmina Meteorologi-

Ika obfcrvationer ofver famma ar, jämförde med
de förra arens. Men för at ej blifva vidlyftig,

far jag delTe förbi, och får allcnaft nämna, at e-

uru kölden denna vinter var ftundom frark och
gick en gång til 34 grader, fom värden 13 Febr.

om morgonen, gick den likväl den ofnga tiden

fållan längre ån til 20, men niäft omkring i f och-

10: famt at under blidorne Thermomctren holt fig

gemenligen vid i, z och ^rdje graden, fållan 4
och allenall en gång f , ofvcr frys-puncrcn , fom
var den 2.7 Januatii om qvållcn. En få ringa

grad af vårma gjorde dock fyllcft at antingen

blotta marken afIno , eller åtminllonc packa fnön få

tilfamman, at den afdendefs imellanmfallande köl-

den fyntes blifva fom förvandlad til is, hvarige-

nom tjålan kunde gå få djupt ned i jorden, fom
de åldlle landets inbyggare cj minnas hafva fkedt

fcdan år 1709^ då den jumvål fkal hafva haft fam-

ma folgder med lig., fom nu.
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: Ty, i anfeendetil den tjocka is, fom hunnit

tilfryfai fjoar, Haf och ålfv^ar, och den påföljande

kalla vären, gick ej allenaO: is-lofsningen ganfta

fent for flg, fom for ifeivs myckenhet gjorde ovan-

lig- fkada pä broar och qvarnar^utan våra Handlandes

fjofart blefock mycket hindrad, dä ånnu is fans fly-

tande i Hafvet inemot midfommars-tiden, hvilkct

här å orten varit ohordtfedan 1709 •> dä en afPiteå-

ilads åldfte Handlande, fom dä fkal hafva haft fit far-

tyg vintcrliggande i Stockholm ,
påminner fig vid

hemrefan, i början af Junii månad, hafva mött is i

Skargården, hvilket ifrlnden tiden ej fkal hafva

håndt.

I

For den ftarka jord-tj ålan fick man cj få vår-

fidet forr ån fifta dagarna i Maji månad, då man
nödgades göra början, ehuru marken ånnu pä de

flåfte ftållen var nedunder tilfrufcn. Och eme«
dan hofb-fådet hela tiden qvaldes både nedifrån af

köld och upifrån af torka, gick dkmed fä lång-

famt, at man ej förr ån midfommars-dagarna fick

fe ax på råg-äkrarna. Och fom ånnu den 9 Ju-
iii, jorden på et fcålle, det man dä kom at upgråf-

va, Val fants uptinad til S-J fots djup , men där-

under råkte ånnu den tj ålade jorden 6^ fot ned,
var ej underligt , at med all flags fåd och växter

,

både på åker och ång, gick ovanligt fent til, famt

at betes-markerne fingo fent nyttjas, til mycken
faknad för ladugården under en fvår foderbrift.

Men emedan den öfriga delen af fommaren var

jvarm, och härlig väderlek infant fig med ymnigt
regn och utan frofl intil fena höften, blef dock
ars-växten, emot allas väntan, god och ymnig, c-

huru den ej fick uphlmtas förr ån vid flutet af
' B 5 Au-
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Augufti månade men grås-våxten blcf ofvcr alt

fåmre.

Större ficada, fom en folgd af denna ovanliga

vinter, nckman rona på allahanda tråd, både plan-

terade och en ftor del vildt växande. Alla mina
tolfåriga frnå forfok med tråd -planteringar gingo
denna Vår nafcan helt och hållet förlorade. En
myckenhet florre och mindre åple^tråd torkades

bart, emedan rötterna långt in på fommaren fto-

do i frufen jord, ifrån hvilka ingen fafve kunde
tilflyta ftammen och qvifcarna, fom tillika ftån"

digt qvaldes af en torkande NO luft. Kirsbårs

och Plommon-tråden hade famma ode. Mulbårs-
tråden, fom uthårdat 8 och p vintrar, gingo li-^

kaledes utj jåmvål Oxel- tråden, af hvilka dock
en del togo fig ned vid roten, &c. Af vilda

tråd, led lof-fkogen mängeflådes fkada, pä hvil-

ken m.an nåftan 6fvera.lt fåg förtorkade toppar.

En-bufkar fyntes dock haft fvårafte odet, hvilka

på en del fålt nåflan aldeles utrotades. Blomfler^

lökar, fom lågo något djupt ned i jorden, med
Rhabarber och andra växter, fom ftått bi flera

vintrar, gingo måftedels ut. Det endafle af alla

främmande tråd, fom tog aldeles ingen fkada, var

Siberifba åite-trådet, fbrmodeligcn emedan defs

rötter hälla lig gcmenligen vid jord-brynet,hvar*

åil de forr hngo nåkas den varmare luften.

' At icke egenteligen vintcr-kolden, utan defs

efterlämnade ftarka jord-tjåla var orfakcn til det-

ta onda, fliitcr jag ibland annat dåraf, at da jag i

Maji manad låt taga qviitar af åpple-trån och ym-
pa i frifka ron-ftammar, fyntes de gå på, ehuru
tråden, af kvilka dc togos , bidc til krona och ilam

gingo fedcrmcra förlorade

.
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Som Naturen aldrig befunnits gora något for-

gafves, få har man orfak at tro, det vintrar af

fiiA. befkaffenhet torde undertiden vara ämnade at

i viffa affecnden befordra var nytta. Den ogon-
Ikenligafte fordelen af denna fiftnåmda hafve vi i

hånderne, fedan vi fedt at vårt fkadeligafte ogrås

land-hafran blifvit denna fommar pä våra åkrar

mera fållfynt, och man har orfak at tro ej mer
därafupkommit 5 ån hvad fom kunnat följa med
utfådet och godfeln. Det har man ock ofta rönt,

at djup tjåla ftundom mycket underllodjer fand-

aktiga åkrar och ångar under den lån^fama tor-

ka man hår i landet i Maj i och Junii månader ge-

menligen plågar vara underkaftad. Når malkar

och ohyra begynna i jorden ofverfloda, låra flikc

vintrar vara emot dem det fåkrafte botemedel.

Mullvadar och mofs kunna ej annat ån vantrifvas

och ödeläggas 5 då, de fivola fokafin fodaaf fåbårg-

frufen mark . Som en myckenhet Hermeliner fom-
maren och höften förut funnos vara i flyttning i-

från orten och begåfvo Hg en ftor del til Hafs,

hvaråft de dock dränkte och odelade fig fjelfvc,

få får min uti KongL V et. Academiens HandHn-
gar (Tom. X, Q\^art. i och 2) upgifna forflags-

mcning om viffa djurs flyttningar, håraf någon
ftyrka.

Jag får ånnu tillägga en märkvärdighet , fom
til4i'og fig denna vinter den lö, 17 och 18 De*
cember, och fynes liknat Liffabons jordbåfningar

lyff, faft i miniature. Ty når innom något
mer än 1 dygn , kåndes i z flcakningar , den ena
lindrigare åh den andra, dock fä, at bade jorden

och hufen mer och mindre altid dalrade , och det

under cn obeftåndig Thermometerns hogd imel-

B 5 lan
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lan 1 5 och 2 1 gr. under fiys-punften, fäfynes mig
troligt, at deifa hårflutit af den tjåkde markens
häftiga hopkrympninc; efter luftens föråndcrligar

befkaffenhet. Af deiTe jordfkalf fåg man tvdeii-

ga marken i den remnade jorden, och var dår\'id

markvårdigaft , at folk , Tom varit ftadde ute pä
marken under et af deffe ftarkafte fkålfningar,

berättat fig ej allenaft ftrax kåndt (kakningen och
märkt jorden under fig remnat, utan ock fett nå-

gon flags eld-lysna dårutur upflamma. Sedan all

liio och is följande Vår hunnit gå bart, fick man
beOvåda delTa f^rickor tydeligare, fom funnos

fomligftådes til några hundrade famnars långd, famt
til 2 å ^ alnars djup , fr mycket man vifst kunde ut-

röna. DefTe remnor fåg man fomligftådes hafva

ilråkt fig under gårds-tomter och byggningar,
omvridit fpifaf och under-våningar jfam.t genom-
fkurit kållrar, Scc. Når fådana jord-ficalf oftare

tildraga fig harftådes, men ftundom på frnfen,

llundom tinad mark , utan at man altid kan mår-*

ka flikii remnor, och då de efter en gammal for-

farenhet altid hafva luft-och våder-ombyten med
fig i följe, torde det gifva anledning at finna or-»

iakerna ätminftone til en del Jord - båfningar.

Tvånne af det lindrigare flaget, fom dock tyd-

ligt märktes, tildrogo fig den i8 Sept. detta år

(176^) omkring kl. 10 forr middagen, vid pafs

en half tima imellan hvardera, och hade jåmvål
famma folgd, då flut gjordes på et ihärdigt lång-

famt rågn-vädcr och höften tog vid med cn kal*

hiX ogh torvarc luft.

^3

Et
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Et Upfordrmgs-fdtt vid ^arnar
j

Af
CARL KNUTBERG,

.® -K- ^
Vid Miol-qvarnar åro merendels fituationcrne

få befkaffade, at man bchofver til nägon
vifs liogd upfordra den Spannemål 5 fom fkal

förmälas. Likaledes har man vid Mas-ugnar af

noden at upfordra malm, kol, med mera, och
fä åfven vid flere inrättningar.

Sädana upfordringar plåga fte antingen med
tramp-hjul, eller med gaffel-hjul och k^d, eller

ock med upiläende vindar och fpel-ftockar, hvar-

vid likvål altid erfordras hand-kraft och månni-
{ko-arbete.

Båttre och fördelaktigare år, hvaråft inrätt-

ningarne åro fådane, at delTe upfordringar ge-

nom Sti"6m-vattens eller vaders kraft kunna for-

råttas. Man fer dårfore, at, i fynnerhet vid

våder-qvarnar har i Stockholm, Molnare varit

omtånkte, at låtta fitt arbete, vid Spannemäls
hifsning, medelfb tilfats af en tralla och trall-.

fl:ock , fom kan efter behag Ikjutas til och ifi'äii

ct bredevid ftäende lljera^eller kam-hjul, och
vid Mas-ugnar plågar man ock med Bokare-hju-
iets tilhjelp upfordra malm 3 men fom defTe flags

inrättningar, i brift af utrymme och for andra

omMndigheter , icke alleftådes kunna vara lika

iåmpelige> få har jag vid en min vattu-qvarn

nyttjat en annan fimpel invention, fom blifvit

forfökt och år befunnen tjänlig, hvilken inven-

Vion jag har bordt til Kongl. Vetenlkaps Äcade-

B f micn
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micn upgifva, pä det at Bygg-måftarc och an-

dre 5 fom detta kan angå
, mage fa anledning at

utvälja, hvad til detta behof och ändamål minll

koftar i byggnad och efter belågenheterna båft

tjänar.

Bejhrifning,

Imcllan A. B. Tab. I. hjflas vattuhjnls- floc-

ken fvarf-rund. Tvånne Tråll-ringar C .C . forfär-

digas med lagom fpel-mm inät hjul-il:ocken, af z

tum tjocka Ek-plankor, dubbla eller 8 loter i

hvarje ring, hviika pinnas och kilas famt lemnas

i tvånne halfvör, och når de blifvit fatte pä hjul-

flocken, pinnrxS- och kilas färdige, pä famma fått

fom kugghjuls-ringar, fe Fig. z. Imellan defle

tråll-ringar infåtjas uti fyrkantige hälen d.d. i6.

runda eller afianga träll-kaflar af torr biork, af en
alns längd, hviika åfven uti bagge ändarna val ki-

las.

Uti hjulftocken inflas midtemot hvarandra t

järndubbar af i tums järn i fyrkant, fom räcka

i\ tum utom Periferien af hjulftocken och palla

emot de infånkningar , fom aro gjorde pä fidan

uti ena tråll-ringen, hviika åro fkodde med jåm-
(kenor och ll:;'^lfattc hakar, e.e.e.c.

När Säcken K blifvit fallgjord vid linan, tager

cn karl vid ofra ändan af häf-lHngen H, och dra^

ger den til fig och med det fammaftängen E. Fig.

^ , uti hvilken fläng vid GG ftängcrne MM äro

fä intappade, at de kunna leda lig och äro ikoddc

med fläta järnfkenor, där de rora vid tråll-ringar-

nc, famt jämväl leda lig vid V pä fläta och trmda

^ärnpinnar, fom uti den underliggande fladiga

(locken N äro inflagne, och mcdellldcirc fillnäm-

de flänger dragés irällan, it den hakai' fall vid



jårn-dubbarnc och börjar ga omkring tillika med
hjulftocken 5 dä med det famma linan uplindas

och facken K upbilTas, efter bchof, antingen

til ofra eller mellanbotten : pä hvilka bottna: åro

luckor med gängjårn, fom, då facken går up,
blifva uplyfte och af egen tyngd nedfalla. Så
fnart fåcKen pafierat igenom delfe opmngar ^ hvil-

ket karlen, fom ftär under dem, b?de fer och af

luckornas fall horer, (kjuter han häfftän^en H
frän fig, då facken ftraxt faller ned pa luckor-^

ne
5 gores los frän linan famt vältras eller med en ^

liten kårra fkjutes for hand och ftortcs i ladan

O eller fkrufvenP. Jag fade, at karlen, fom fial

forråtta ftyrningen , Här under luckorna eller år i

den ftållning , at han kan fe når facken går ige-*

nom 6pningarna> h vilken omfiåndighet jag häl-»

ler for nödvändig och åfven for tilråckclig til fo^

rekommande af flummeraktighet vid denna ma-^

rhinens fliyrning. Inrättningen kunde ock göras

fädan, at Säckarna under uphifsningen ftyrde iig

fjelfve, at ftanna qvar pä hvilken botten man vil-

le y men machinen blefve dä mera koftfam , och
förlorade den fimplicité , fom alla fädana verk år*

ibrdra.

Linan dragés tilbaka med händerna , emedan
trållan, iden ftållning hon dä har, går lått om-^

kring, ehuru vattuhjulet år i gäng, och med flere

fåckars hifsning fortfares på lika fått, fom fagt

år. Det ofriga kan vid jåmforins' af Fig. i. 2. 3,

aldrabåft" fes , och dårvid torde åfven finnas , at i

fynnerhct \ Sikt-^qvarnar, dar hvarje tunna Span-
mål f eller € gånger kommer at gä igenom qvarn-^

fkrufven, anfenlig befparing i Molnareas arbete

igenom denna invention fororfakas.

4* 4"
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BESKRIFNING
Pd en mycket liten Mojfai

af

OTTO FREDRIC MuLLERJ
Öfverfatt ifrdn Danjka Språkets

En upmarkfam Örte-kåimare kan ifvcn om vin-

tren finna något mårkvårdigt i Våxt-riket,

De minfta MolTar , hvilka om Sommaren döl-

jas och undangomas af en myckenhet andra och
llorrc växter 5 vifa fig gemenligen bättre, inpå
fena hofben och om vintren.

Den i8 Odober ij^z, fan jag en liten Mos-
fa, växande på kanter af gamla diken. Den vi-

far fig fom en liten hvit prick imelian några fma
gröna llrån, fä liten, at man forgåfvcs föker ho-

nom någon annan tid, ån juft då defs fno-hvitc topp
forråder honom. Defs florlck^ dä den uptages

af marken, ar ej mer an i linicr. Omkring ro-

ten, fom ock år mycket liten, fes några fmå grön-

aktiga blad. Ifrån bafis upfliga tvånnc rader iju-

fareblad, midtpä tjockare, men åt kantcrne tun-

na och genomlkinliga : Öfvcr ryggen på hvart

och et at dem iipgär et brunaktigt lirå , få L;ngc

fom fjelfva Plantan, liknande agn eller Ciårp pä
korn-ax. Dcffa blad och llran omgifvahela väx-

ten i tvånnc rader, likfom med dubbla Paliffader.

Anthera bellår af fyra delar: Capfelen, \\\-

gina, Opcrculum och Calvptra. Capfelen år of-r

vantil fmalarc, ncdantil tjock, bcrt.^endc af cn
ljusgrön gcn#mfkinlig hinna, hvilken inneOnter

fro-
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lirS-poflen^ fom tydeligen fes med blotta ögon,

I
fäfom en fvartaflång kropp. Om hinnan varfamt

* fpiickes med en nal, utan at fkada fro-pofTen,

finnes denne fenare vara ofvan tilfmal, nedantil

tjockare och trind, beftäende af en ofvermåttan

fin brunaktig hinna, pä hvilken med Microfcop
fvnas några längs efter upbogda ådror: inuti år

d!en full med et ofvermåttan fint Gul-brunt floft,

fom år mer mjoligt och har mindre hårda korn,
ån det jag funiiit hos Jungermannia. Poffen hän-

ger heh ledig , ^tan at vidröra någon af den gr6«

na hinnans fidör, mer ån vid mynningen, hvareit

den tyckes gora et med Vagina : dårfore kan ock
gröna hinnan något tryckas och rynkas , utan at

ilcada pofTen.

Vagina eller flcidan år et af Naturens måftar-

flycken i fågring. Rundt omkring cfra andan
af Capfelen fes en mörkgrön ring eller uphogd

(' kant: dår ofvanfore aren liten fånkning , hvari*

från Upgå några fno-hvita trådar , fammanhåftade
med en fin hvit hinna. Trådarne med hinnan io*

pa ofvantil tilfamman i cn fpits , och utgöra en
tågla. Ingen opning fes dårpå, hvilken dock

! vcrkcligen måfte- finnas.

Operculum ejler Tåckelfet år grönt och kå-
' gelformigt: det betåcker fkidan til en vifs tid,

och inneUrUter den få ftarkt, at föror efter fkidans

trådar tydeligen fynas i Tåckelfet. Midt uti Tåc-
kelfet fitter cn lång fmal liift , bredare åt andan ,

fom går ifrån fpitfen af kåglaii-, och åf längre ån
fjelfvä kåglan, fäat når Tåekelfét fittei* på Capfe-*

: len^ råcker ftiften ned i flvidaoj ja ned i f]elfva Fro*
: pollen. Når det genomflvinliga Tåckelfet hålles c*

l^^tljufct, fynes Stiftai igenom.

Ca-
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Cälyptra eller Öf'/ertägct år brunt, och råc*

ker ej orver hela Tåckelfet, utan lemnar en liten

ring dåraf nedantil obetåckt. Sä fnart våxten

hunnit til fulikomlighet , affallcr forft Öfvertä-

get, och några dagar därefter, Tåckelfet. Un^
dertiden afFalla de bada |)ä en gäng , och dä igen-

kännes våxten båfl, af iin bara fkida, fom någon
tid behåller fin hvithet, men åndteligen vifsnar och
forfaller. Sedan fliidan år bärta, fes ånnu, uti

Capfel-fpitfens iholighet, fmä hvita convexa kan-

ter, efter Skidans trådar. Jag har velat aftaga

fk4dan i fortid, men ej kunnat, utan at Ikada Cap^
felen, forrån våxten fjelf afiägger henne. Där*
emot kunna Täckelfct och Öfvertåget lått afta-:

Sedan (kidan forvifsnat, krymper och vifsnar

jåmvål Capfelen mer och mer famt flåppcr fina

inncfiutna Fron. Nåt man trycker på Capfelen,

medan flddan ånnu år qvar, har jag val fett, at

fro-iloftet åfven utfprutat genom fjelfva flcidanj

men det tyckes ej varadefs naturliga våg
5
ty fkidan

affallcr merendels, däfrö-pofien årinuårfulLiVäx-

ten florerar hogll i tre veckor: efter den tiden,

finjias bladen ånnu ila uprcila, men Capfelen år

bärta*

I anlednirig af foregående Ronjgor jag foljan*

(de anmärkningar:

i io Om denna Mofia år famma Specicé, fom
Herr Archiattrn och Riddaren v. Linnc, i Flo*

ra Svecica kallar Phafcum Acaulon Anthera Sef-

filij fä år det utrönt^ fom Han ailundade veta^

nämligen, at växten har Calyptra.. Orfakcn, hvar-

forc den icke fä. lätt märkes, är, dels at den fit*

ter fa tätt pä Opercuium, (kh ock^ at den fä

fnarr



fnart faller sif. Nar jag tagit Cälyptraii^af ni-

gra, hade jag moda at med Microicopct åtfkilja

dem ifrån andra, fom hade henne i behåll, 'vida-

re ån på fårgens men om Tåckelfet rördes med
en nål) follo llrax tvånne fmä hattar i handen, ei>

gron och en brun* For ofrigt^ om min Möffa
jåmfores med Vaillants Figur, foip citeras i

'Flora Svecica^ åro de mycket olike.

z:o Det forfta, fom de nyare Botanici foka

hos en Ört, år det, fom de gamle foga brydde
fig om, nämligen Stamina och Piftiller. De åro

fvare at finna hos Cryptogamiflerne. Uti Mi«
crofcop fer man val ofta något på dem, fom kun-*

de anfes for Stamen eller Pillilv men man kan alt

for lått mifstaga fig dåruti. Men månne jag ock
bedrager mig, om jag håller ofvannåmde Stift

for et vcrkeli^t Stamen? Den har ftor Hkhet med
ftndra Örters btamina: år tjockare åt andan, be-

varas medHor omforg af tvånne Tåckelfer , och
fallet bärt, få fnart fruclificationcn gått for fig,

fåfom de fiåfta ofriga våxtei^ Stamina.

y.o Emedan Stamen fitter midt i flcidan,

fom bärtvifsnar frraxt efter Staminis affalii fä tyc-

kes hon kunna anfes for Piftill. Vi finne altfS

hår en Moffa, fom följ er Örternes allMnnaGifto*
lag} dock med den åtikilnad, at andra Örters An-
therse fprida deras fro-ftoft pa Stigma, hvarifrån

det nedfaller på Embryo, eller ock luta de lig

fjelfve til Piltillerne: hvaremot Stamen på min
Mofla går anda ned genom hela Piflillen til Ova-*

rium. At Anthera pollinifera til MofTarnc ligger

inom dels operculum, år tiiforene vifat uti Lin-
NMi Amaen. Acad. gj^ ^iSom åfvenfedeimera

år bekräftat i mänga af de andre MolFar.

4:0
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4:0 Fro-ftoftets fiiihetlårerhafva forledtDiL-

3r.ENius 5 at anfe det fora finnes i MolFarnes Caplu-

lis, for Pollen Antherarum, Om han mera kändt

Svampame, hadehan hosdem funnit ån finare fron»

Stallets beftaffcnhet , hvaruti ftoftet fon^aras , och
Analogien med andra växter, ofvertygamig ai-

deles, at det beftär af verkeliga fron.

f:o Sedan jag Upfatt foregående beilcrifiiing

,

fick jag feD. Schmiedels Difiertation de Bux-
baumia^ hvaruti han nämner denna MofPa, un-'

der namn af Buxbaumia , bulbo foliis tccto.

Han f^er, at fro-poiTen och froftet åro grone^

men jag har funnit den förra brun, och det fenare

gultrkan hända de aro groncfSrrln de blifvit mogne.
Han menar, at en mångd fmå trådar , fom gå ifrån in-^

nerfta fidan afCapfelens hinna,in igenom fro-poffens

hinna, åro Örtens aflelfe-lemmxr. Jag har ej kun-
nat fe dciVä, trådar , med mindre icke därmed for"

flås de ådror jag anmärkt pä fro-hufet. For ofrigt

ar det något ohcSrdt, at Stamina fkulle trånga fig

in genom freS-hufets hinna, och at Pollen Anrhc-*

rarum går in genom fidorna af fro-hufet. Tag
anfer for en fårdeles lycka, at jag funnit det råtta

Stamen, fom undgått den fkarpfyntc Herr S c H .mi e-

DELs flora Microfcoper.
' 6:0 Den f November 1761 i*ann jag på en

uphogd å-brådd, fom år bevåxt med Bok-tråd^
och ligger mot 6ll:er, en ganfka ftor myckenhet
af denna MofTii. De hade dä alle tappat fina bå-i

da Täckelfer, och vaxte med Anthera nedåt. Tag
examinerade då några ä nvo , at fe den hinnas be-
IkafFenhct, fom år midt i fro-poffcn, och fom
D. ScHMiEDEL, for brift pä plantor, icke kun-
ftat underföka. Sä Unge fro-fkoftct, fom i deilii

var



tÄt gronalctigt, icke år utfpridt, kan m^in ej biif-

va den hinnan varfe > men när pofTen år tom ^ kan
man makeligen opna både honom och den ytter-

ila gröna Capfeien , och da finner man inuti pos*

fen den tredje hinnan, hvilken år ljus-brun och

I

beftär af fyra utftaende. kanter, fom gora fig i-

i mellan, ifrån fpitfen til botnen, 4 kamrar eller

ihcligheter. Ofvantil åfo kamrafne fpitfige, mcii

mot botnen bredare.

Altfä biifya Moffans kåmietecken följande t

Cnlyptra Cylindrica, acutä, tenuiffima, fufcsi»

Operculum Acutiffimum Cylindricum viride, iii»

tcrne ftriatum.

Stamen Unicum. Fihmentum filare öperculo ex-
currens. Anthera glandularis.

PiftiUnm vaginä nivea fubfulcata
,

apicem vcrfu^

attenuata. Stylus membråna plicatilis» Stig-

ma hians.

Ci^pfula obovata fubvenofä, Vägirl^e affixa, in va-*

fculo libere fufpénfa^ inträ hane mcmbraiM
octolatera , qvadrilocularis

.

i

Semma numerofiffima pulverulenta*

]Eorklartng pa ^Iguretné^

Tab. n. iPig. 6. Et ftyeke jord, h\^äfpa nagm
v plaator våxa, i naturlig ftorlek och ftåll-

'

I
ning. I* plantan utan Täckelfe. 2. itied

Tåckelfe. ^. Sedan hon flåpt fina fron.

iPig. 7. En enkel planta, afjorden tiptagen, feddge^

I
nom Microfcop.!^ Rot-bladen, de yt^

terftä bladen. 5 , de innerfta. 4 , Sma trådatf

äf foten, f , Capfeien. 6 3 det gröna Tackel*
fet* 7, det bruna oR^ertäsete.
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b. växten i naturlig fcorlek.

Fig. 8. Tåckclfet, inuti anfedt medMicrofcop. i,
.

defs gröna ring. z. det bruna öfvertaget.

^5 den framfkjutande Stiften. 4, de inre

hvita faror.

Fig. p. Öfvertaget, aftaget, fedt med Micro-
fcop. d, defs naturliga ftorlek.

Fig. 10. Capfekn, blottad frän lina blad , fedd

med Microfcop, i . Skidan med lina trådar,

2. Capfelen. ^5 grunden, Capfelens na-

turliga ftorlek.

Fig. II. Skidan, fedd genom ftorre Microfcop.
^

1 5 defs hvita trådar och mellan-hinnor. z , .

en gron uphogd rand. 3, en del af Capfelen.

Fig. 11. Fro-pofTens hinnor 1 Microfcop. i.frc-

pojTen vipfpråkt och kgd til iidan. 2, den
fyrkantiga hinnan med lina kamrar, a. b. c. c.

des kanter, g, Naturlig florlek.

BERÄTTELSE
0?n fyra Hnjlrur , h^vllka efter flera ars

forloj>^ fcdan de fcdt barn , fatt 7njålk

i Bréften^
IngifVcn af

ARVTD FAXE,
M. D.

A t Barn, fa fnart de komma til vcrlden, af

Moders-m jolken ikolihafva fitt lifs uppehäl-

le.
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fc-^ famt at-Modfar 5 då de franifödt fim Barn,
mlåc med Brolien gifva dem (Man foda, lom tiF

äeras fpädå kropps- nlring finnes tjanligaft , år

en ordning;) fom Naturens Store Måitare/vid
mlnniito-kroppens konftiga byggnad

, genait in-

rättat. '

...
Dels noden 5 dels andra orfaker^ hindra dock

ganfka ofta många Modrar, at följa denna ord*

ning oeh f jelfve upamma fina Barn; de mafce dä

låmna dem i främmande händer 5 livaraf ej fållan

bedrofveliga exempel forfp örjas. Vil dårBre nä-'

gon Moder antaga Amma for defs barns llcotfel

och föda, fa bor hon foljsi de grundeliga. lårdo*

mar, fom var lyilre H:r Archiater och Ridd.
RoseN VON RosF-NSTEiN, lämnat allmänheten^

rörande detta åmne^ uti defs Underrittelfe, om
Barna-fiukdofiiar., ifrän i. till yrde fidan.

Mjölkens famling i Brolien flrcr merendels pa
tredje dy.g;net fedan Qyinnan är färloil: , eller ef-

ter Mjolk-febren. Grfver da Huftrun fielfdia5

år friflc och frodig, liafvér god foda famt blifvef

\ ofruktfam , fä hinder , at hon hela 2 å 3 aren kait

hafva mjölk i broilen > ja, jag har exem.pel af en
Amma, hvilken uti fulla 8 Ir upfodde det ena
Barnet efter det andra vid fitt Broil.

Delte om ftåndigheter äro fädane, fom vi dä«

geligcn fe och årfare s men m.era fåUfam.t lårer va*

i tz^ atHuftrur, afven de fom hunnit til nårafo är^

och hvilka pä flere är ej fndt barn eller gifvit

dia, dock kunnat genom Ipåda barns ftåndiga fa-*

gande 0 tilråckelig och ofverflodig mjölk. Ne-*

dannåmde Caiiis äro af fadan belkafFenHet , och
efter de torde vara mindre allml.nna, har jag fun-^

nit min Ikyldighct fordra, at hemilålla dem Ka

i
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Vctenfkaps Academiens fkåritadande. At flic«

kor, och åfven karlar, kunnat genom fugning

få någon mjollc i brolien, finnes förut i iårda min-
nes-bocker anteknadt.

En Huilru, 48 år gammal, af medelmåttig

ftark kropp, har altid haft godhåifa, och fjelf

framfodt 5 Barn, (hvilkavid fin moders broft blif-

\''it upammade , det fifta uti i år och 6 veckor),

blef bevekt, af defs grann-hullrus häftiga dod,
fom lemnade efter lig et 2:ne dagars gammalt
barn, at taga detta lilla Moderlofa barn uti fin

värd , i forhoppning at kunna forfkaffa det någoa
Amma.

Fulla tio år voro redan förflutna, fedan den*
na huftru fjclf fodt barn , och litet under nio , fe*

dan hon gifvit dia : Kon kunde fåledes aldrig för-

moda at blifva Barnets Amma dock ^å det Bar-

net ej fkulle afvänjas at taga broil:en5da någon Amma
kunde århållas, lade hon det dageligen vid fina

cgnabroftat fuga, ochdcfsutom med kokad mjölk
gaf det defs nodtorftiga foda. Efter6:tedvgnetblef

hon til fin ftorfta förundran varfe någon våtfta i

vårtorna, lamt dagen dårpä vårkoch Ivullnad un-
der armarna, kittlande i brolien , famt någon o-

vanlig hetta och feber. Dårpå fSlgdc mjölk, til

fådant ofverfiod , fom hade hon fjelt tor några djb»

gar fedan fodt Bani.

Barnet fick fåledes af denna oförmodade Am-
ma fin tilrackeliga foda, växte och hade god hål-

fa. Uti tvä och ct hälft års tid diddc barnet af

hannes broil, och hade hon nållan aldrig brill på
mjölk, utan når få hånde, at hon en eller en half

dag, nödgades v.ir.i barta fran barnet, led honvårk
i broitcn, af nijolkeui ofverfiod. Hannes Re-

ning



• ning uphorde, fåfnart hon begynte gifva dia, och

I
har alt fedan icke återkommit. Denna huilrus

häifa har, efter den tiden barnet afvandes, varit

ganfka fvag, i fynnerhet har Gikt plågat hanne

;
mycket.

f En Torpare-huftru af49 ars aldcr , fom på ellof.

• va är ej fått Barn, tog til fig defs Dotters lilla

)

Son, hvars Moder aHed 8 dagar efter forlofsnin-

>
gen. Mor-modren lade Barnet vid fitt broft och

: efter 8 -de dagen fick hon åf\^en mjölk ibroften,

[ dock ej fä tilråckeligen fom den föregående^ hvil-

1 ket til åfventyrs af defs torftiga foda och följak

•

teiigen kroppens fparfama näring torde hafva

hårrordt. Om nätterna födde hon likväl barnet

vid fitt broft, och om dagarnamed upkokad mjölk
i et Spen-horn.

Et år gaf denna huftru dia, hvarefter mjol-

, ken aldeles uphorde, och håmics Rening, fom
ej vifte fig fedan hon begynte gifva dia, kom
icke ellernu åter, emedan aldren fadant hindrade.

En ung huftru , fom uti i:ne är efter defs barns-

bord varit Amma ät et annat barn, uppeholt fig

et helt års tid, utan at gifva dia j men nödgades

pä lika fått , famt ftyrkt af den foregåendes ex-

empel 3 at låta et fpådt barn di u|) fig : medelft

godt underhåll, fick hon åfven tilrackelig mjölk,
|,och upammade Barnet.

ij
" En lika dock ånnu mera ovanligomftåndighet,

ån de hår anförde, har jag i Kyrko-boken, vid

Ringerums Kyrka i Öftergothland , fumiit af

( Comminiftern dårftådes H:r Ol. Rydbeck, är

1719 vara anmärkt : Huftrun N. N. ofver 60 är

fammal, hvars var yngfta Barn ofver 3 o är, har,

å hannes Son-huftru blifvit dod och lämnat en
C 3 hälft



i7<^4* Jäi^. Febr. Mart.

hälft ars gammal Son efter fig, lagt denna lin

Sone-fon vid fitt Broft, och efter barnets några

dagars iligande^ fr.tt väldig injolk i brolien, få

at Fvir-modren längt ofver et ars tid varit defs So-
nefjns Amma. Eade Fadren, fä val fom denna
Sonen,, lefva ånnu och intyga atfig faledes ^'^rke-

ligen forhRllit.

Sådana handelfer kunna ^^ål 5 ex Regulis Phy-
fio'05?;icis låtteligen förklaras^ men fynas dock-

va".-'. ^ -^-^de at nämnas , balfi: fem man i ncdfill,

cch ingen annan Amma år at tilg^ ^ torde ofta-

re kunna Irhålla en Amma pa detta fättet.

Om Chwefifka Soyany
Af

CARL GUSTAF EKEBERG,
Capitaine vid Oftindifka Compagnict,

Nåftan ofver hela Indien, bruka Inbyggarne,
vid fina matredrilngar, någon fSrut tillagad

Sauce, fom tjSnar badc til bcfpanng i hus-

hallmngen, och at gora maten fmakcligare, fa i.t

Invanarena af Molucciftia och de omkrnig Strae" -

fnnda bclagneoar, i lUilet for den uti Europa i le-

nare tider bekanta Soyan, tillaga, igenom för-

rutnande af fma Fiil , en uti finak och lukt med
Anjovis ej olik Saucc.

Chinclerne, fom ej cfteri^ifva något folkllag

i v nidcn, hvarJcen uti hush-vllning eller fnille ar

cK-igora hvad dem förekommer, hafva, om c]
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Tjelfvc upfinnare af Soyan, fokt hårma deras

grannar Japaneferne5 hvilkas Soya ofvergar den
Chineliflca, dock mera i prifet ån godheten > och
hållit vårdt at nyttja hanne, fa val vid flera flags

rätters afredning, fom fårlkildt at doppa kott,

flik och gronfaker uti
,
ej utan befparing och und'-

vikande af fråmmande Saucer.

Jag har den åran at härmed upgifvaChinefifka

Soyans tilredning, ty hon har kommit hos ofs i

bruk, och torde kunna af ofs fjelfva tilvårkas.

Tilforene har jag uti en kärt beråttelfe om
Chineiifka Landt-hushållningen anfört, at iblaiid

deras vanliga utfåden , råkna de et flags fraå Bo-
ttor, I^aéirau kallade, hvilka uti florlek allenaft

ftilja ifrån de til fl^epps-foda pä hcm-reforne vaii-

ligen brukade Caravancer: defl^i åro fornåmfla

åmiiet til Soyan, och fom deflli bagge Bone-fla-

^en liti fmak ganilva nåra likna hvarandra, och
tyaravancerne ej fljilja fä altfor mycket ifrån vara

Turkifl^a Bönor ^ fa tviflar jag icke, at ju Söya
Tå fnart kunde tilredas af dellli fenare, om icke. af

Vårix Aker-boilor j hålfi: Chineferne, i;brifl"af ," ^r
ilä Paftau , tilreda hånne af et flags fåmre fyar}:;^

gröna Bönor, fom de kalla Häftau. yärajnhein-
ika Bönor bora dårfore forfokas, i fall de til tor-

fok hemfärde Päftau-bonorne i fpende ocKVtrcfr

nad flculle niifslyckas. - - ^ -
: -

^

Trettiofem fl^älpund fädana Bönor, rentvät-

tade , kokas tv?t eller tre timttr uti en lyckt ket-

tel, ofver en lindrig eld uti rent vatten, til defs

de imellan fingren latteligen kunna fonderkramas

:

Vattnet tilgjutes efterhand, at bonorne e] vid-

brånnas. De uptagne bonorne utbredes på vida

fall-bottnar, at vattnet mä fä afrinna, och medan
C 4 de
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de ånnu åro fuktige, rullas uti fint mjöl 5 a£famm*
flags benor maiit, fä at de daraf pä alla fidor var-

da ofverdragne. De fattas fedan på mindre fäil-

bottnar eller glefa mattor , tunt utbredde ^ halfan-

nan tum högt cfver hvarandra, uti en öppen och
gles korg, fom med en m.atta eller klåde omgif-
ves , at uti tre eller fyra dagar vål fa moglas : fe-

dan aftages klädet och luften tilfla^pes, at de fa

blifva visnade eller nlgot torra, da de lemnas åt

llai-k fol-varma eller annan varm ort at torka til

den hårdhet j at de vid flag af en hammare fp rin-

ga i {tycken och bitai^ne flyga omkring. Mj Met
och möglet fkiljes nu ifrån dem, igenom gnug-
gande imellan hånderne , och lägges fedan uti en
ftor eller flera fmårre krukor, hvarpä giutes en
Iclar falt-laka, tilredd af tjugu fkälpund fint rent

falt och cthundrade fkalpmid rent kall-vatten.

Krukornc ftållas om dagarne opna uti Solcn> men
tiltåppas om nåtterne, at utehalla kold och fuk-
tighet : eller ock Hållas de pä et annat varmt IHI-

le, for hela fcx veckor, at vål utdragas. Når
man marker at falt-lakan blifvit mörkbrun och
ftark , afhålles hon och upkokas några gånger til

mera flyrka. En del lågga vid denna upkoknui-
gen Socker^ Ingefara och andra Specerier dår-

uti, efter behag, och lata hanne fta därmed nä*
gra dagar ^ iiinaii de frånfilas.^
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Nägre märkvärdigheter hos Infeétet

Cimex ovatus pallide-grifeus , abdominls

laterihus albo mgroque vartis ^ alls al"

bis ^
bajt fcutelli mgrkmte\

Inlemnade at

ADOLPH MODEER,
?? ?

§. I.

Det ar nogfamt bekant, hvädomhct de dåggan-
de Djuren, Foglarne och en del af Orm-
flågtet, hyfa for fina ungars upfoftring.

Hos Iniecterna marker man åfven flor ähåga at

fortplanta fig > men deras ömhet vid upfollringea

har man icke fa allm.ant hittils blifvit varfe. In-

feftcrna aga den medfödda drift , at altid forvara

fina agg och fofter på fådana Milen, dar de vid

fin forfta framkomfl, och under fin tilvåxt, haf-

va tilråckeligt underhall och fin näring , hva?cf-

ter Foraldrarne antingen do , blifva rof for andra

,

eller pä annat fått forgås , innan de hinna fe fam-
ma fofter i manlig ålder : hvaraf ock klariigen be*
finnes, at cn fådan omforg, fom de ofriga dju-

ren , hvilka få råkna flera dagar och är i fin Icf-

nad, bora draga, hos dem aldeles kan faknas,

famt kunna fåledes efter framfödandet fina fofter

med fäkerhet ofvergifva.

§, z. Skaparen, fom i alt , til at vifa fä myc-
ket ftorre allmagt, gjordt vifia undantag, har
likvifst forordnat Blatta lapponica. Kräftan, Bien^
Vefporna och vifi^a Spindlar, at på mer och min-
dre tid 3 fedan de framfodt, bara och forvara fina
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agg och ungar j men cn del af defTe ofvergifva

dem ändock något förr eller efter utkiäckningen.

Men jag har funmt et Infect, hvilket nålfaii lika-

fom Foglarne, betåcker fina agg och ungar med
fä mycken vavfamhet, at hvarken oväder eller

näppeligen annat våld kan drifva det från dem,
och mårkc.s det knapt ofvergifva dem forr ån de

kunna fkafflx fig nödvändigt uppehälle (§.§. f.7.).

§. 5. Infecter af et och famma flågte komma
merendels uti allalefnads omilåndigheter6fverens>

och fom icke en gäng någon enda af detta Infe-

élets ofrige nårmafcc ilågtingar hyhi deu ringaife

ömhet hårutinnan, utan ofvergifva äggen fa fnart

de pä fitt behöriga ftal le dem fran fig lagt, fä blif-

ver denna ena märkvärdigheten fä mycket llorre.

Men jag ftaqnar litet härvid, under det forll

lemnar befkrifningen pä detta Infect, emedan in-

gen, fä mycket mig vitterligt år och jug kunnat

ihhaiiita, pä något ftålle detta uptecknat^ ty e-

huruvål den uti Fauna Svccica *) införda belkrif-

fen ofver Cimex grifeus, nägot tyckes kumu til

etta lämpas, lårcr dock, vid jåm^forande, nog
fkiljaktighet finnas.

Kroppens /I'apmd år til alla delar lika med de-

ras, fom llä tilhopa i den underdelning af Genere
Cimicum, fom k-allas rotundati , hvarfdrc

>S

*) Edit. i:a pag. 206, iida p. n. 92Ö., Sy 11. nat.

p. 445-. n. 32. ^
'

,

**),Sylt. nat. cit. p. 444. ^

. Dcijcr. Corporis ^ omniumque mcmbrorum, cadem «ft

fignra, quani habeiu Clmices, qni Rotundati (d) ap.-

pellautur, quoad /nj^f/irrf^i/Ui/j mcdiocrc; cclor tere

iindiqvc pallidc rtavclcciis, exccpto," quod cap/ii- fu-

pia, Thorax, Pcäus , Scntcllum Elytiorumqvc p.jrj
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'jag haller onödigt den befkrifva> ftorleken år me-
delmåttig 3 i\\ färgen Iv åcn blek -gulaktig nållan

ofvcr alt , detta undantagit , at Hufvudet ofvanpa ,

Brofijhölden^ Brofiety lilla fkolden och åoxi h^ofkakti*

ga di'len af vingarne åro utan ordning ofverftrodde

med infånkta fvarta pun6]:er eller prickar, hvilka

dels åro hophångande och dels ätftilde«, och hvar-

af defTe delar fa et gråaktigt utfcende 5 égonen ,

hredafte ändan af lilla fkolden
5
Ryggen under vingar-

ne och under buken åro fvarta, dock år

R-yggen vid kanterne hvit-gulaktig och med fvart

likfom taggad, fam.t y tterlla delen af buken röd-

gul. Vingarne och Tåckvingarnes hinfiaktiga det

aro helt och hållit hvita.

, § . 4. Vidborjan eller midt utiJunii mfmad lägger

honan fina agg på allmänna Björken, och har jag

märkt 5 at hon då merendels foker den fidan , fom
vetter mot Nordvåft , då tvärtom alla andra Infe-

fter, hvilkas fornåm^ila del af lifvet värman år,

for detta våderftreck altid flys dår utväljer hon
det blad 5 fom for hanne palTar, och lägger eller

faller dåruppa aggen tått tilhopa, i den 'ordning

och form, at hon jåmt kan dem ofvertåcka, nar

hon ftåller fig dårofver,

§. f. Äpgen åro hvita^ och pa flor-andan ^

fom flår upfore 5 rodaktiga> til antalet åro de i-

mellan 40 och fo, och fedaii de pä forenåmde

fått

r^r2fi/^^/»^<2 punäis profundis , hic contiguis hic fepa-

.
ratis, nigris inordinatc adfperfa^ iinde ctiam color

grifcus evadit ; OcuU
, hafis fciitelli ,.

dorjum fub alis

& abdotninis- y-fyp/>^?^W«2 nigra : margo tamen
T dorfi colore albo, nigro colone intexjcäo^. .dentatus

,

, anusque rufus, Ål(S. & Elytrorum /'^rj msmhranac^^
totas al b».
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fått blifvit framvurpne, fLäller hon fig dårofvcr

med fädan forfigtighet , at hon icke hvarken med
fotterne flår eller med kropi^en trycker pä dem, uti

hvilken ftållning hon biifver få trägen, at jag

aldrig kunnat formärka hanne varabärta från dem,
famt mafte faledes , om hon n^gon {lund fkal bart

och f5ka fig föda, ganlka hailigt äter fig infinna

j

icke eller ofvergifver hon dem for rågn eiler bläft,

ehuru hon intet annat fkjul har, ån om nägot lof

fkuUe fitta upofver j ej eller af fruktan, da hon
biifver vidrörd. Om man med vald foker drif-

va hanne undan, llråfvar hon pä det hogila daré-

mot, famt fortfar med fädan ömhet anda til ut-

klåckningen, fom händer vid pafs mot flutet af

Junio.

§ . 6. Ungarne, fom åro vid utklåckningen och
något därefter hel gula med nägra roda fpjutter,

blifva vid tilväxandet mer och mer grönaktiga,

fpjutterna blekna, forgä, de årnä foräldrarnes farg

och anfeende, famt åndteligen fullbordas, hvilket
fker m.ot flutet af Julio , och nåftan anda hitintil

har modren, om jag fä må fåga, med mande,
pä lika fått fom förut fkedt, dem fkyddat och up-
dragit, ehuru väl jag icke kommit at fä fe huru
hon dem foder eller hvad hon därtil IkafFar och
använder. H

§. 7. Men faftån ungarne under fin upvåxt U

njuta fa mycken , och med fkäl fagt , den omalle I

omvårdnad, hotas de dock underllundom med p
et ganlka oblidt och fållan hordt ode. Ibland ij

Djuren har väl den förunderliga egenfka^en blif- k
vit kunnig/om Skaparen fitt hos Tigren,namligen,

|

.

at fä fnart honan framfodt och hamicn kommer of- i

'

ver foilren , atcr han ilraxt up han-ungarne. Croco- 1

1

dil- '
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dil-honan, fom förvarar fina ågg i fanden och liim-*

ma dag fom utklåckningcn fl-ier dem beföker^ far

ofta hannan med fig i föTje^ hvilken dödar och up-

åter fä mänga han ofverkommer 5 men ånnu for-

underligare lårer vara at finna en dylik egenftiap

hos detta Infed-flaget.

Om hannen med flit foker defTa ungar, kan
cj fågaSj det år dock vifst, at, få fnart han dem
träffar, bjuder han til at dem forftora, änft %it

det icke altid for honom lyckas j ty få fnart ho-

nan blifver honom varfe, år hon flraxt fårdig til

motvärn^ och på den fidan han nalkas hanne , vet

hon fä artigt at boja ned famma fida af kroppen
til bladet , at han ej kommer åt någon enda : han
fåtter likväl fin fida mot hennes och forer di häf-

tigt på at fofa henne ur vågen. Nu ligger hela an-

dra fidan af hannes kropp up och ungarne dar o-

tåckte, hvarfore, når han icke pa denna fidan åt-

komm.er, ofvergifver han hår anfallet och j ån-

kar fig få fakta omkring til den opna fidan 5 men
hon år lika fnar at käfta om och äter fålla den fi-

dan af kroppen neder til bladet fom nyfs varit up :

han bjuder ftrax t hår på lika fått til, han fåtter il-

dan mot at fkaffa hånne undan, hon fträfvar emot
och imedlertid fitta ungarne helt ftilla. Men
fom hanen, ju långre ju ifrigare, förnyar anfal-

len, nu på en, nu på en annan fida, blifva ungar-
ne oroacfe, komma i rorelfe, och taga flykten,

i det de krypa kring och under bladet hvarpå de
futit, famt fä vidare bart på andra blad5 modren
kommer fåledes utur ft-ånd at långre dem forfva-

ra, och hannen fpriiager dä pä de ungar han ofver-

kommer, trycker dem mot bladet med fin buk
och bjuder ftraxt til at gcnomfticka dem. Detta
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gir dock ej få lått for honom 5 ty emedan defs fny-

te år fä befl^affadt, at detjunder br.Sftct år inbogt

och fä långt at det räcker til buken, mlfte han
fä pafFa at ungen kom.mer helt noga pl det fbållet

under fig och rått f6r andan af fnytet: ty om
ungen kommer aldrig fa litet långre bart under"

buken, kan han ei räcka med fnytet, och kom-
mer ungen fram under broliet, kan han ej draga

fram fnytet utan broilets och kroppens uplyft-

ning, i hvilket fall ungen löper undan, och at

efterfölja honom med framdragit fnyte gar ej el-

ler an ^ ty ungen räddar fig därmed at han löper

for fort undan. Imedlertid och under alt detta

komma ungarne merendels i frihet, foka lig hår

och där tilhopa och fä åndtcligen til ftorrc delen

äter fägna fig af fin moders vakfama bcficydd.

Hannen liar pä torna faltet och har for all fin

moda forvårfvat en enda och llundom ingen unge.

Ehuru ifrig han år, har han dock fä m^.nga fvRrig-

hetcrj monne det dä icke kan fågas v^a^-a Forfy-

nens befynnerllga omforg, fom val tillätit honom,
at pä det fättet minflka lit n:^Jcte, men tillika ä-

lagt honom fä dryga befvår, at fiåktet ej aldcles

fkulle utodas ? Han räkar ju pä hela kullen, och
Jer fä envis, at när jag fakta tagit det bladet ] var-

pä han futit, fort dec dit dår ungarne ä nyo varit

torfamlade, har han äter gripit dem an.

§. 8. Nåft intil dclTa minnesvlrda omlländig-

heter, b'V nämnas, at jag, medio Julii, träffa-

de vid tilfälle cn hona, hvilken hade i:ne hvita

ägg, fom tailfuto tilhopa midt pä ryggen, eller,

närmare fagt, pl det llillet man kallar fcutcUum»

Monne hon f i clfditfitt dem? tänkte jag llraxtj

men vid c i^tcrunnande, hoU jar; det ej för troligt:
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\tf: jag hade aldrig funnit , biand få mänga honor
jag fett

5
någon iom haft agg fiftiittande pä iif

Icke eller tycktes defia agg aldeles vara lika han-

nes egna, eller plåga de vid denna tiden vara öut-

kläckta > åfven fomjag icke kunde anfe troligt^at

något annat Infeå: ditiagt dem at dar utkläckas

,

pä famma fått fom Ichneumoner och nägre flerc

infecber, tilkomma> de foka gemenligen blota

kroppar 3 til ex. Larver. Jag torvarade därforc

denna hona i en äÖ:, at få fe om de icke flvulle ut-

kläckas j men hon dog efter några dagar : det ena

ågget forilorde jag ledan fjelf dårraed, at jag

,i tryckte dårpa med en nål, da det gick fonder med
^vanligt ljud eller fmåll, hvarefter cn hvitaktig

1
materia kom ut, af det andra ågget blef intet.

-§. p. Detta ilags Ciroices äro merendels fåll-

1
fynte hår å orten 5 men förledet år fann jag pl

,
en enda Björk 8 til lo Ilycken, alla pä en och

Jfamma fida (§. 4). De måfta af Cimices hafva

.^merendels enahanda ftinkande lukt j denna ftmker

ock illa, men i fynnerhet om man förvarat den i

en aflc , behåller afken långe famma lukt ledan den
därutinnan dodt*

1;. '

ANMÄRKNING,
i- Om Snäckors 'Parnmg^
1'! Af
i, ADOLPH MODEER.

åfom til bekråftelfe på det Ron Herr Leftoreii

WiLCKE, uti Kongl. Academiens Handlin-s
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gar for ar 17ÖI5 pag. ipo, ^anfordt. om Snåc*
kors parning , tror jag mig bora meddela följande

lilla obfervation.

I början af Julii manad, är ijöo, fann jag

påetblad af Chaltapaiuftris, i cnvattudam, z:nc

Snäckor 5 litet utur lit flval kmpne och tilhopa

häftade, hvaraf jag fiot at de parades; jag fokte

fäledes fiktcligen iKilja dem ai, dä därvid fyntcs

cn lång genomikinlig lem, hvilken den ena Snäc-

kan, fom jag ock hoU fore vara Hannen, hade

inuti den andra. Denna 1cm, eller membrum ge-

nitale , fatt tått under Hannens hufvud eller ten-

taculer, famt opningen for det famma hos hånne

f?a
et lika ilålle, och ägde yttcrll vid andan en

iten ågglik, ljusbrun och fall kropp med ingrop-

ta lincer eller ftrix tvårsofvcr rundt omkring, den
Hannen, tillika med bemåltclem, drog in til iig,

fcdan de voro ätfkilde. Den af Herr LeCboren
fuLidne Glandula år fåledcs cj hela f^'»dllolemmen.

Utan defs ytterfta del eller anda, och formodeli-

fen det famma, fom glans penis hos andra Diur»
or ofrigt är kroppen på Hannen af fvartare färg

Sn pa honan, och nar de (irta ^iliamm.m, ligger

den ofra delen af hans hufvud något ofver hännes

,

och foga de fig fälunda tilhopa.

Tab. IL Fig. i;, vifar Hanne-fnäckani fin

llorlek, med deis membrum gcnitalc a.ky men
Fi <^ . 1 4 . famma 1cm fSr fig fj elf, If5rre ftagen
ocn éf.c. dels glandula vid fpitlen och innom be-
mälte gcnonidcinliga lem.

Dctra har jag redan ar 1-6 1 haft den arail

meddela Herr Archiatern och Riddaren v. LiNNéj
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0m den i Finland gångbara Bofkaps--

fiukans fmhtofamma befkaffenhet ^

.
Af

JOH. J. HAARTMAN,
Medic. JXodi, och AfTeffor.

Af de kreatur, fom forleden fommar vid Ry-
fka^rånfen och i Eumåcki Socken ftortade i

i ' BbfEaps-paften . och ej val blifvit ncdgrafne^
' vardt et af en Björn upgrafvit 3 men denna mäl-
" tid koftade ftrax dels lif. En Eumåcki Bonde,
' fom finner den dcde Björnen, anfer detta for et

\ lyckeligt fynd och afflår defs påls ; men var ej val
' hemkommen, fofrån han fjuknar och dor. Sä
^ fnart detta blifvit til Wiborg anmålt, kom be-
' fällning at Bjorn-huden fkuUe upbrånnas ^ men
^1 Kyrkoherden Gestrin, fom imedlertid fatt fam-

'j mafkinntil likftod, kunde icke tro at det varit
' orfaken til Bondens åo^^ utan i Hållet for at up-
pbränna denna hud, ofveitalar hah en Bonde at be-

älrcda den famma. Beredaren tillika m.ed tvånne

iandre, fom bitrådt honom
,
fjuknade och dogo.

) Sådant blef åter berättat til Wiborg, och vidare

kil Petersburg, hvarpå Hånnes Kejfcrliga Maj:ts
il befallning folgde, at Kyrkoherden flvuUe imiom
11 48 timar tilråtta ftålla huden, om han ville und-
"1 vika et forelagt ftrafF^ vidare flculle huden tillijca

' med hufen, där beredningen fl^edt, upbrånnas, få-

fom ock Pråfte-garden, om fä nödigt profvades.
Ii

I Når Kyrkoherden omfider återfår fkimiet, fom
V redan varit i 3:dje och 4:dehand f6rfåldt5på Sven-
fta grånfcn, tager han huden och fager: huru är

detmojeligt, at de,tta ficinn varit orfaken til de
^ , ^ D ^ ti-
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t imade dödsfall? gnuggar den famma och luktar

dårpä. Strax därefter Tjuknar han, far en Phleg-

monifk fvulil, fåfom alla af Bolkaps-fjukan fmic-

tade plåga fä, pä hakan och dog.

At de i Bofkaps-fjukan fhortade kreaturs hu-
dar åro fmittande, faft de ej röras och beredas

forrån vinter-tiden, eller 3 til 6 månader efteråt,

hafva Probllen Ha ar tman i Loimyocki och
ProbllenlDMAN i Hvittis Socken redan for et par

ar fedan anmärkt och meddelt mig dårof^r hån»
delfer. Hår vil jag alienall: erhindra: at dåråft

Krono-betjåningen, är i^di, uti ofre Satakunda
Hårad flrax anmält til i\bo omftandigheten vid

den dä började Bofkaps-påften, eller Lansman
dåi-ftådcs, fom var äivna vitne til den fjrfta hä-

ftens Hortning, ftrax dragit forforg onj häftens up-
brånnande eller nedgrafning, hade fä ftor ilort-

ning, fom fedan hånde
,
ingalunda fkedt. Ja, om

Iforre aktiamhet ännu brukades med den hår pä
nägra är gangbare Bofkaps-fjukan, fkullc vi tö-

ga veta af fa mvcken ilortning genom fmitta,

utan den famma endall märkas , når kreatureri blif-

vit utmärglade af knapp föda och ikåmdt foder vin-

tertiden och dårpä vid tilllotande längfam torka

under fommaren, räka i vattubrilf, famt af man-
gel pä tih-äckcligt gråsbete, blifva nodfakade at

gripa til Ai-lofven, fom under längfam torka g.^r-

nabhfva fulle med malk. I fädane omilåndighe-
ter tyckes det båila bevarings - medel vara, at

fifva dem hvar morgon litet falt med hafremjol

landadt, eller lag af myrilack kokad medhofro,

sS5 ^
RON,



RON,
Qm fordelen af fmalare Ljus framfor tjoc-

kare-^ af Blangarns- vekar i Ljus
, for

Bomuls^vekar , med mera ,

Af
SVEN HOF,

PjroftflTpr,

• i&^D
Fornågra och tjugu är fedan, kofede en marlc

talg i Skaraborgs-lån fyra eller hogfl feni

ftyfver, det år, 7 daler \6 ore, til p daler 12,

pre kopparmynt lifspundet. Men nu år, på nå-

gra är tiibaka ,
ingen raark hår fåld under fexton

ilyfver, fom gor 30 daler kopparniynt for pun-

det , oeh i nåilleåne famt innevarande år , har man
fifvit dårfore 36 , 40 , til 4f daler af femii^a mynt.

förra tider kunde mycken talg fåljas härifrån til

gndra orter; men på de fifl: forflutne åren har

jiian icke allenaft forfkrifvit denna varan ifrän

.Smaland, utan våre handlande i ftåderne hafva

Qck, til landets betjåning, årligen köpt myclieii

talg ifrån Stockholm. Om orfaken ti| en fådaii

.brift och dyrhet, år icke mitt upfät at hår något

.|ala: iitan fom hushållningen i lä måtto fordrar

^

-?it med talg och ljus om^äs forfigtigt och f^ar?

famt, vil jag allenaft anfom de af n^ig anllalde

ron, fom til detta ändamålet tjana kunna.

Jag har ofta hordt , at hushållare varit af ftri-?

4ige n^eningar
,
antingen et pund talg fkullc vara

idrygare at nyttja, då dåraf göras tioekare, ellÄt

pek, når f^mraa pund ftopes til fmalare ljus, fä

yjda yekgrn^ åro lika tjocke , och intetdera jSaget
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fprakar eller rinner. De flåfte hafva trodt det för-

ra, och deras (kål hafva varit, dem jag ock tvkt

mig bora bifalla, at om man vil taga et ljus at ca
half alns längd , fom våger fex lod , och tvannc

andra, fom äro lika länga , hafva lika tjocka ve-

kar med det ilorre ljufet, och våga hvartdcra tre

lod; fä mäflie delTa tvä tiliamman brinna fä myc-
ket kättare tid , fom deras dubbla vekar draga och
förtära mer talg , ån det tjockare, hvars veka är

allcnaft hälften emot de tvånne fmalares, utom
det, at i dcffa, fiilån dc tilfamman åfven vaga fex

lod , år fä mycket mindre talg , fom den ena ve-»

ken väger. Nu emedan det år bekant, at et ljus

med tjockare veke brinner fnarare ut, ån et an-

nat af lika ilorlek och vigt, med fmalare vekej
och ofvanberörde tvånne fmala ljus, af tre lod

hvartdera, kunna anfcs for et enda, fom ar lika

flört, tjokt och tungt med det ftorrc ljufet af fex

lod, men har dubbelt fä Hor veke: fä tyckes

dåraf vara en nödvändig päfolgd , at de tvä fmala

{kok forr utbrinna, ån det ena tjocka.

Til at lladfålla denna theorien genom forfa-

renheten, har jag, med tjockare och fmalare

ljus, tre fårfkilda gånger gjort forfok, hvilka

dock flagit helt annorlunda ut, ån jag förmodat.

Jag låt Hopa et ilort och tjokt talg-ljus famt tvån-

ne fmala, pä det fättet, at alla tre hade lika län-

ga, tjocka och tunga vekar, dem jag jämkade

pä det nogaile , fom fkc kimde : och de tvä fma-
la ljufcn vågde tilhopa aldcles lika med det Hora.

Detta brann 11 timar och 33 minuter j men dc
•fmala tilfamman 1 1 timar och 36 minuter, fä at

fordcnfkul de fmala brunno cn tima och tre minu-
ter längre, än det tjocka.

Vi-
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Vidare tog jag et tjokt ljus af 6 lods vigt,
f-r och tvänne andra, Tom vågde 3 lod IiTartdcra, al-

-'ila tre med lika tjocka, tunga och länga vekar,
ie Det förra brann 1 2 timar och 47 minuter , och
> de fenare cUcr de tvä fmala, brunno 14 timar och
'\I4 minuter* Atfkilnaden blef faledes cn tima
c|och 17 minuter, fom de fmala tilfamman brunno
nangre, ån de^ tjocka. Tredje gången låt jag
4 llopa et ljus af 4 lods vigt, ochtvånnc af tva lods

ri vigt hvartdera, likaledes med vekar af enahanda
A tjocklek, tyngd och långd. Det tjocka brann 9
:\ timar och fem minuter > men de tvånne fmala til-

usj famman p timar och 53 minuter, fä at de fenare

ii-tbrunno 28 minuter längre, än det förra. Vid al-

e;lla deffa forfok bcfunnos ijufen hvarken rinna cl-

i ler fpraka, och ljus-branden aftogs pä alla lika fli-

b tigt. Som det icke ar mojcligt, at Hopa dem
juft til en lika tyngd, fä fkrapade och jämkade

es jag dem, at de det nogafte träffade in i vigten.

k De flora voro fä tjocka vid pafs , fom dc ftorfta

I man plågar bruka, färdeles i hederligt fam^våm
«• och de fmä til tjockleken ungefärligen fadana,

K fom i hvardags-lag af de flalla j)ä lands-bygden
:a nyttjas. I hvart och et forfok for fig, voro ve-

ti karnsk til alla tre Ijufen gjorde af famma flags blär,

h| och de, fl val fom hela Ijufen, lika torkade.

H Men at tiden, pä hvilken Ijufen brunnit, och de-

e! ras tyngd , i det ena forfoket , icke fvarat i fim-

; ma mon emot tiden och ljufens tyngd , i det an-

1,
dra, kommer dåraf, at jag icke vid alla tre fér-

c foken haft lika länga och tjocka vekar, och delTc

t
ej eller varit af lika finablär, hvarforc ock Iju-

. fen icke kunnat vara af en emot tyngden likfvarig

tjocklek, churuvål de, i hvart och et forfok får-

D 3 ftildt.
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ftildt, blifvit finsimellanjämkade til en fadan lik-

het, fom ofvan förmak år.

Man fer håraf klarligen , at et pund fmalare

ljus varar ihycket längre, och år iäledes i hus-

hållningen fördelaktigare at bnika, an ét pund
tjockare 5 med lika vekar, hvilken formon däri-

genom okes, at uti de fmalare ljufen år fä mycket
inindre talg, fom halfparten af deris vekar våger.

Men prfaken, hvarfore de lmalai"e ljuferi åro, pä
öfvanbemåltc fått, i nyttjandet drygare, ån de
tjocka, laréi* ihgéri annan varä , åji at den uptln-
de veken i det fenare {laget far ftarkare eldning

,

éifter hvars forhällning den häftigare ftoålter, dra-

ger til fig och upbrånrier pa en gäng mer äf den
ömkring hoiiom i ftorre rnvckcnhet varande tal-

gen, och fälunda fortårer honotn fnarare, ån i de

förra elléi* fmalare Ijiifen, hvilkas itände Xxkar, i

kraft af fvagare eldning, ei fmålta och draga til

fig få mycken talg, emedan de hafva omkring
fig dåraf et mindre forråd, at med fin eld til^ripa.

Om jag nu ville af en mark talg^ i ftålle for

fju tjocka, ficpa fjorton fmala ljus, med lika

tjocka och länga vekar, och antaga fäfom et itie-

dium, at hvarje två af defia brinna en tima längre,

ån et af de ftoraj far jag fju timats mer gagn af

de 14 fmala, ån af de 7 tjocka. Håraf folder, at

man förlorar på et lifspund af fadarta tjocka ljus

vid pafs två marker talg, fom kunde fparas med
et hfspund fmalä, hålft når man for vekarna pa

pundet afråknar en half mark, fom år mer i ae

fmala, ån i de tjocka, rrien hår i de fmala ljufen>

pund bhfvit inbegripen, och därhos befinnar, ar

Jiian cljefi: gemcnligcn jämkar vekamas tjocklek

fcrnot ljufcns. Ville inan får hela Riket ofver hiif-



vud allcnaft råkna 1 0O5O00 hushall , af hvilka hvart

och et upbråmiei* ärligen ct lifspund til tjocka

ljus, ftulle genom ofvanbcrorde hushållning med
fmalaljus, kunna befparas 1O5O00 lifspund t«alg.

Man har val gemenligen hållit forc, at ljus
^ med vekar af bomull brinna fnarare ut, ån de,

^ fom hafva blängarns vekar ; men til at forfoka det
' nogare, låt jag ftopa tvånne ljus, aldeles af lika

: vigt, nåmligen 4J lod hvaitdera, och med lika

I
långa och tjocka vekar, fa vida görligt var at

' jåmka dem fins imelkn j den ene af blär , och den
andre af bomull $ hvilke dock icke voro aldeles

' lika tunge, emedan bomullen, under lika rymd
eller ftorlek fammanpackad , år (gravitate fpeci-

^ fica f. refpeftiva ) lättare. Ljufet med bomulls

[
veken brann fcx timar och fz minuter > men det

' andra med bllngarns veken, fju timar och f 3 mi-

1 nuter. En annan gång låt jag gora ct ljus med
bomulls veke , fom vågde z lod , och et annat af

^ lika vigt, med veke af blår,fom var lika tjock och
' lång med bomulls veken. Det förra brann fyra
' timar och 38 minuter, och det fenare, eller det
^ med blängarns veken , fem timar och 24 minuter.

Således finner man ^ at det år ingen fordel i hus-

I
hållningen, at bruka ljus med bomulls vekar,

I

hålfi: når en märk bomull koftar 6 til 7 daler, och

1 én mark blår allenaft en daler, eller nogft en da-

) ler 8 oré kopparmynt.

, Någon atfkilnad år Val dåmtinnan , at de t jdC'-

^ kaljufen, och de fom hafva bomulls vekar, lyfa

^
litet klarare , ån de ändra ^ men under alla ofvan-

'! nåmde forfok , har jag noga dårpå gifvit akt, och

I

formårkt, at man fä vid det ena, fom det an-

i draflaget, når ljusbranden flitigt blifvit afputfad,

j Da kun-
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kunnat val och utan någon rvårighet^fe ät låfa,;

fkrifva, fy och fpinnas la at berörde ätfkihiad år

uti nyttjandet foga eller intet betydelig. Orfa-

ken hvarfore Ijulen med bomulls vekarna brinna

kårtare tid, år förmodeligen den,at bomullen bc-

ilar af flere, finare och fvampigare eller porofarc

tagor, hvilka fordenfkul draga mer talg til lig,

och den fålcdes fnarare fortära, ån bläv, fom be-

ftäafgrofrc, tätare oeh färre tågor eller trådar,

hvilka icke fupa i fig fä fn^rt och fa mycken talg.

At jag måtte vifst få veta, om et ljus, hvar-

fä
man oka och efterhand aftagcr Ijusbranden,

vilket någre kalla fryta y andre [nappa ljufet , brin-

ner långrc , eller fnarare ut , ån et , fom litet el-

ler intet fnytesj låt jag ftopa tvånne ljus af tvä

lods vigt, på ofvannåmde fått aldeles lika ilora,

och aftog flitigt ljusbranden på det en^i, fom di

)3rann fem timar och 24 minuter 5 men l?.mnade

det andra orordt, hvilket brann fem timar och
18 minuter, få at åtfkilnaden allcnafi; var 6 minu-
ter, fom det afputfade ljufet brann längre.

Ändtcligen til at fe, om vax, fom man me-
nar, år drygare at bruka til ljus, ån talg, tog
jag tvånne ljus, bågge iloptc i en glasform, och
gjorde dem lika langa och tunga, med lika långa,

tunga och tjocka blångarns vekar, det ena af

^ult vax, och det andra af talg. Hvardcra väg-

de 4^ lod, och det förra brann 8 timar och 31 mi-
nuter^ men det fenarc, eller talgljufet, 8' timar
och f6 minuter, fä at åtfkilnaden var 7.f minuter.

Ehuruvål bå^ge voro^ftoptc i en och fanmia ljus-

form, och därjämte få afikurne, at de voro lika

länga, formårkte jag dock, at talgljufet vågde
mer, famt at oriakcn dårtil var, at vaxljufet ha-
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it blifvit fnialare, fedan det kallnat, hvilket

klart fyntes, dä jag pä några ftallen noga mätte

bagges omkretfar. Formodeiigen kom detta dår-

tf, ut vaxet under fmåltningen hade blifvit hera-

re, fäledes mer utvidgat fig ån talgen, och folj-

akreligcn , fedan det af kölden ileinat , mer dra-

git fig4hop . Men annars voro de lika trinna , fla-

ta och med deras fkapiynne efter glas-formen jämt
afpaffade. Fordcnflvul mäfte jag , fedan de pä ne-
derlla andarna blifvit affl^urne och gjorde lika län-

ga, fkrapa nägot af pä talgljufct, til defs det väg-
de aldeles lika med vaxljufet, nämligen ^-^ lod
hvartdera. Af detta forfok kan tydeligen intagas,

at det icke år någon hushällsaktighet , fom tor-

mär folk, attil ljus betjäna lig af gult vax, i fläl-

let for talg, hålfc fom den hvita färgen , i talgljus

pä et bord, är fä vacker och behagelig at åfkäda,

fom den gula, och en mark talg kofrar vid pafs

tvä , når en mark gult vax koftar omtrent fex da-
ler kopparmynt. Med hvita vaxljus har jag ej

haft tilfalle at gora forfok.

Ttterligare RöN om Iglars bruk uti

Medtånen^

Ingifne Af
JERNST DIEDRICH SALOMON,

m m m
Sedan mina är ij6o- ingifna anmärkningar om

Iglars bruk, med välbehag uptagits, och uti

D j- lam-
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famma ars Handlingar, pag, i^i, blifvit inför-

de, torde jag fa den åran, at til Kongl. Acadc-

mien frlmlamnä några flera märkvärdiga Catus

pä de Curer, fomjag med defle kråks tilkjelp haft

den lyckan at gora, förmodandes, at Kongl. A-
cademien hoggunfligt uttyder min välmening.

Herr N. N. fran Gotheborg, af 41 års ålder,

kallade mig til fig d. 30 Aug. 1760, at applicera

Iglar, af den grund, at han i mina ofvannåmdc
anmärkningar funnit dem flä val an uti likadana

krämpor, iom hans til en del voro, och dårtil fe-

dcrmera utaf Herrar Medicis blifvit ftvrkt. Han
piågådes i fynnerhet af en jåmn vårk ofver kors-

t*yggen famt tryckning ofver broftet , hvartil kom
forfl en orolig fomn med nattfvett, fedan någon
darrning i kroppen, och fill en fusning for öro-

nen famt ftickning i tinningarna. Iglarna blefvo dl

fatte i Ano, med den goda påf51gd^'at defle kräm-
por dels lindrades, dels aldeles forgingo. Men
pä fjerde veckan därefter kom ryggvärken igen

,

dock icke få häftig fom förra gängen. Då vardt

jag ä nyo anmodad at komma med Iglar, det jag

ocic gjorde, taG;andes dä vid pafs 6 uns blod.

Håi igcnom varcJt han äter hulpen, få at han reflie

nogd til lit hemvifst j men defsforinnan mälte jag

aflåmna åt honom något fofråd af delTa kräk, iom
han tog med lig, och latte fig fore at aldrig vara

förutan.

Canicreraren N. N. några och 50 år g^i^-

mal, hade i November 1760 af Herr ProfefTor

Bergtus blifvit tilllyrkt, at bruka Igel-curen for

ct åkommit rvggfkott, fom högg til fom en god
påk-nång hvAv gån£^ han fkuUe kroka fig eller re-

lä lig up af någon ftol 3 men lämnade ro når han
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Äod rak. Vid undérfokningen i äno , markte jag

inga tumeurer eller andra Haemorrhöidälifka

tecken; Iglarha blefvo likväl diffatte^ och da-

fen dåreftfer var redan all varken ofver kors-ryggen

arta, få at ingen vidare fvärighet var at boja

ryggen;

Eh Yngling, om ip ar, vari November i/fp
behåftad med en dylik vårk ofver korsryggen,

fotti icke eller tiMt kroppens krokande; Igel-

turen forfoktes, med fä göd Hytta, at all vårk
efter i:né dägar forfvän. Men efter et jåtiit ars

forlopp fick han en tryckning liiider broftet och
en flvoftals påkommanae hufvudvårk , famt kåndc
linder detta ét arbetande uti undérlifvct, fick ock
en gang en ftark kråkniilg. Då brukades Iglar-

naanyö, nled den orifkeliga verkan, at nyfsbe-

rorde fvårigheter fiiart nog aldeles forgihgo ^ och
hafva federmera ftåndigt Utéblifvit.

Vinfklhken N. N; kalläde inig til tig i Maij
månad 1760, for at fä forfoka Igel-cureri emot
liii miåltf]uka, hvaräf han val från yngre aren

haft någoii flång j men i fynnérhet tvånne gånger

på de 4 fifta åreii blifvit härdt änfatt. Nu klaga-

de han^ at ma^én var aldélés i olag, fä at han
fällan åi^k béhallä maten : åt mätlullen var för-

fvimnen och fomneii efterhänd bårtvek
,
tykte ock

at urinen gick nog fparfämt. Aniliars förekom
han mig iiägöt hemlt och orolig til finnen ^ famt
tyfUåteri emot forrä vanligheten. Iglärna appli-*

cerades da génäft , och Mannen tyktes dagen dar-

|)ä tåméligen munter, dä ock niatluften och fora-

nen tiltogö, jåmte det kråkningårnä uphofdé^
Men det varade e] låhgré ån 14 dagar ^ innan han
iick fina plågor igen. Dä fiitté jag honom åtéf

Igiaf 5
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Jgkr, med den pafolgd, at kråmponia til OcVo-
ber månads flut uteblefvo. Jag vardt dä 3:dje gän-
gen efterfldckad, och applicerade mina Iglar fa-

iom de förre gångerna, hvarefter ånnu bättre lin-

dring fölgde, fom ock matte varit varaktigare
3

efter han mig icke federmera tiilitat.

Notarien N. 7,zh' gammal, hade i Novem-
ber månad 1760 fåttenfaplägfam fvulnad uti inte-

flino recbo, at hanicke utan aldraftorfta vedermöda
kunde gä til ftois , och knapt iitta i den mjukaile
fång, ja, var belvårad da han gick på flata golf-

vet. Vid fonderandet i ano mirktes ingen tumeur
eller rodnad. Jag grep genafl til Iglar och appli-

cerade dem på Sphincter ani, tagandes en god
quantitet blod, hvarefter val llrax fölgdc 'någon
Imdringj men icke få mycken fom jag väntat,

emedan inflammation måtte for mycket inrotat

£g. Fordenfl^ul lat jag honom n^lgra aftnar bru-

ka et dam-bad affördelande kiydder. Efter f da-

gars forlopp var han få aterltald, at åfven fiol-

gången flcedde utan minfla fvårighet.

Borgmafharen N. N. om 4f år, fom af en
Medicus blifvit rådd til at bruka Iglar, fånde til

den andan bud efter mig i Februario 1 76 1 . Han ha-

de förut haft opnagyllcn-ådrcn i lin riktiga ordning

;

men genom en oordcntclig Diet under det hon var

5pen, fått en llörtning dit ät, fom råckt i 1 dagar

fina viflii ftunderj men fcdan flannat tvärt af.

Härigenom hade han fått fvåra tryckningar at rc-

gioncm Ani, och hade nuovanligcn florft tumeu-
rer, tillika med fä olidelig vårk , at han hvarken
fick litta eller fl:å, utan m?\i\c ligga på en fida.

Sedan Iglama nyttjats, kändes gcnall någon låt-

tclfe, och inuom några dagar voro badc fvuUle.r
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och vårk bärta, och tyckte han fig mä båttre än

han hela tiden förut gjort.

En förnäm Herre, vid pafs 6^ ar^gammal, låt

pa lip Medici inrådande i Martii mänad ij6i kal-

la mig til lig, for at applicera Iglar. jag fann

honom då plågad af Retcntio urinis, få at ingen

dräppa afgick utan tilhjelp af Cathetern. Han
hade åren 1748 och 1749 haft opna gyllen-adren

i def^j råtta Ikick^ men fill år 17 f9 allenaft något
litet och nog oordenteligt. Nu hade han ha^mör;*

rhoides ca^cre^ eller de fä kallade Taggarna, och
[ hade redan forfokt et och annat botemedel, dock.

|utanlifa. Jag applicerade iglarna, och tog un-*

gefår bårt 6 uns blod. Forrättningen flög få vål

ut, afurinen de följande dagarna med alt mindre
och mindre fvårigliet kunde låmnas, och taggar-

na gmgo fnart lina tärde.

Madame N. N. om 48 är, rådfrågade mig d.

21 Febr. 1 7(5 1 angående lina kråmpor, beftäende

mäft i en plägfam ryggvärk, tryckning ofvcr

broflet och fkårningar uti underlifvet, jämte for-

Hoppning, hog mage och fvulna fotleder. Efter

hon då åndteligen ville hafva ådren opnad, låt jag

det fl:e» Men 2 dagar därefter eller d, 23 dito

iick hon en frofs- feber, utan någon lindring i dcfs

förut nämde befvårligheter. D. 24 ofvertaltc jag
hanne at forfoka Iglar, dem jag då applicerAde

uti Ano . Härigenom forfvann ryggvärken
5
tryck-

ningen ofver broftet minfkades, och fbårningarna

i underlifvet uphorde. D. 2f kom froflan igen^

men den dårpä följande hettan och hufvud-varken
var lindrigare ån forfla gängen. Likafå d. 27,
då froflan ånnu igenkom. Den 2p , då froflan ä-

ter väntades , uteblef den aldeles , låmoandes alle-

mil
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naft cn mattighet, hvilken dock cftei*hand for-

gick, och kom fedan intet recidive efter denna

frofTa.

Madame N. var be-fvårad af en fl fvär

låndvårk , at hon hvarken förmådde fatta fig eil^r

refafigup, ja, oroades åfven når hon lag. Hårtil

kommo ock efcmoftaft härda fkärningar uti ma,-'

gen, Jag fitte hanne Iglar, och fant ingen fvul-

nad, utan allenaft en l^ark rodnad omkrnig Orifi^.

cium ani, Hon tillladde ej mera ån en enda Igels

applicerande , hvarefter vid pafs f uns blod afgin^

g0 3 icke defs mindre gingo plågorna fä 6fver,

at hon följande dagen var ganfka nogd.

NOR^DSKEN, ohferveradt i VpfaU,
den 17 OEiober 1763,

Af
FREDRIC iMz\LLET.

0 ^ %
Ibland flera mirkvårdiga Nordfken, fom vilat

fig i denna hoft, har jag funnit det, fom fyn»

tes d. 17 Oct. om aftonen, fa befvnnerligt , at

jag trodt defs bcilcrifmng kunna tjäna til uplys-

ning uti kunfkapen om detta llags Phxnomen.
Och emedan jag hade den lyckan, at i akttaga de

angclågnallc omftåndighcter därvid, har jag i

kärthct uptcknat dem fafom följer.

Klockan 6\ vid pjils om aftoniMi, var jag pa

vågen til Slottet, fom år beläget pa enhogd S\d-

yåä om Staden, och da jag Ikulle ga upforc bac-

ken
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feen pa en vanlig gångftig, kånde jag vädret blå-

få midt emot mig , oaktadt hela dagen varit lugnt

.

I det famma biet jag varfe en Nordflrens-boge ila

foder om Zenith 5 lika med dem, fom få ofta fy-

nas norr ut om vinter-tiden : en fådan flållning

hade jag aldrig tilforene fedt, och befiot altfä at

noga efterfe , hvad fåråndnngar den (kulle under-

gå ^ emedan Nordfkenet nu var pä den fida, foni

det fållan intager, och efter jag förmodade et i-

biand de ftorre Nordflven,, dä mäteriem hade fatt

ofverhand uti luftens fodra TraÄ.

Solen var nyligen nedgången, och jag bc-^

tånkte, om det kunnat hånda, at Nordflvenet for

Solens nedgång hade yppat fig , och fLiget föder

omZenith, famt n^diatt fig uti en fådan bogcj
men jag vardt efter några dagar underrättad, at

bogen uti en haft upkommit ifrån väftra Hori-

sonten, och at hufen med Slottet måfte bårtr

Ikymt detta phasnomen for mig , emedan det til-

draget fig nyfs forr ån jag fåg bogen, fåfom jag

,

Utaf Obfervationernas jåmforelfe kunnat fluta,

|j

Bogen begynte ftrax dåruppå at fk juta ut fina

I
flammor, i fynne.rhet våfterligt, och de tyktes

I
brinna, om jag far fä tala, uti ätflcilliga färgor

,

lika med alla de fom fynas uti rågn-bogen, ifrån

den rodajfom år matt och nåilan ^r/x iin til och
med den ljusgröna : utfeendet håraf var fä präk-

tigt , at jag aldeles ftannade i forundran. Jag ka^

j
förhålla fig pä lika fått , dar luften var klar 5 men

I icke få tydligt , om disn pä något ftålle var grum-
lig , hvarfore åfven fårgorne voro måft lyfande pä
välta fidan , £bm hade Pil fkir himmeL

ftade ock ögonen ofver hela bo: och fant det

En
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En omftåndighetj fom jag i det famma blef

varfe, föreföll mig ganfl:a beiynneriig: jag hade

mårkt at nägra fma och tunna moln voro uti Syd-
ofira trajcten, hvili^a af Månen, fom ånnu var

låg, uplyftes 5 f? at de fyntes nåftan hvita, och
jag väntade at famma moln fkulle betåcka Nord-
fkenets flammor > men helt oformodligt hånde fig,

at jag fäg moln- fläckarne igenom NordlTcenets

fårgade flammor, och at deffe likafom mälade mol-
nen med röda, gula och gröna ränder, fom mera
bleknade under molnen, än omkring dem. Jag
begynte häraf at tro Nordflienet denna gäng vara

ganfka lagt, och lyftrade til at fä hora något bul-

ler eller hväiande men fäfaiigt : imedlertid dom-
de jag af utfeendet, at Nordfkcnetuti Syd-väft ic-

Ice var långt bärta, och at flammomes utflcjutan-

de ifrån Nordfkens-bogen fvarade mot ^ ädrcts il-

ningar omkring mig. Dock kan jag icke påftå,

at en våder-ilning vid marken och et häftigt flam-

mande af Nordfkenet fkedde i famma moment, el-

ler at dc correfponderade med hvarandra uti en
jämn proportion ; det allena bcholt jag uti mitt

omdöme, at flammandet folgde med ilningar,

hvilket jag ofta tilforenei akt tagit, däNordlketi

vifa lig uti ftark bläft , famt funnit et ftarkt fläk-

tande uti hela maifan af Nordfkenet, for hvarjc

väder- ilning.

Alt det, fom berättat är om Nordlkcnet fam-

ma afton, tildrog lig pä en tid af nägra fi minu-
ter, och Nordlkens-bogcn, fom i början icke

fyntes vara högre än xquatoren, utan fnarare lä-

gre, hade lyftit lig up uti umma direcTtion fom
vädret blällc. Jag fug huru bogen flot fram , nä-

xlaa kck jämn, uti 4ca luft, fom väv mycket klar^

men



nen at den hindrades pa de ft.illen , fom hade en
lunklare luft 5 eller dår jag kunde fkdnja teckea
il moln och dimba. Jag tykte, at detta bogens
Hgande fkedde .något häftigare vid Zenith 5 ån uti

aindre hogder ofver Horizonten^ och blef varfej

tet jag icke vet tilforene vara anmärkt om Nord-
ken, at defs boge mötte 5 hindrades och aideles

: ilbaka holts af en mork dimba eller moln 5 fom
^ar uti luften ONO^ til 50 ä 40 graders afftånd

i ft'än Zenith. Bogen flöt ft^am på omfe fidor om
]
lenna dimba) men bogens del ^ fom var midt for

i limban, måfte ftrida om rummet med hånne^och
• let fågs tydeligen , at bågge verkade emot hvar*
• .adra, och likafom kampade om ofverhanden:

låmligen, Nordflccnet aji^betade at genomtrånga
• limban, och brot in uti de glefare delar;, men
" ten tätare dimban hoit Nordkenet ute. Detta

,
^arade några fecunder, och jag kånde under fam-

V na tid våder-ilningar, och i följe med dem fant

' SFordfkenet fä ftorre magt uppå dimban .* fäledes

] :aftade Nordfkcnet tvånne gangor fina flammor
t angt fram under dimban^ och tredje gängen råd-

, le
" Nordflvcnet fullkomligen , flammorne fyntes

II )mbländade med fjelfva dimban och hon fpridd^

' Ig likfom en rok. Nu drogde icke Nordflcenet

e Lt käfta flammor (gller ft-rälar åt alla fidor, och
brmerade en fä kallad krona, hvilken hade lång-

. ta ftrålar uti OSO och WNW, och hvilkens

' igur var lik en Reftangel, fom hade långa iidorne

é /inkelråta mot vädrets dire*5lion. Nordftenet; inr«

. :og fcdan hela himmelen ända til fent uppå nat-

fl
:en, och luften var ibland klar, ibland grumlig j

- 1 at Jupiters månar icke kunde val flvcnjas

j.
iie4 en god Reflexions-Telefcop^ och at fjejf-

i
* E ' va
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va Jupiter och Månen fyntes ludne for blotta

ögonen.
Stralarne uti Nordfkenet tyktes åfven fiyta

uti famma direction fom vädret, fä at. de fom
j

brunno foder om Vertical-pknet, fom drogs efter

kronans långd, ibland famlade fig uci en blek o-

formiig mafla, hvilken rördes utan ordning 5 men
kunde märkas likafom rinna undan vädret. Flarn

-

morne fyntes altid pä det fått, at de i b^ij-ra vor

breda och b^ftige eller uti flark rorelfe och me

.

flortiken, fedan bleknade uti (it ljus och mni'^^;.

de fin häftighet och florlek, fom hade de upilig:

til ftorre afHänd ifrån jorden. Detta fyntes ibian

Tcrkeligen hända, dä flammorne varit under ea

molnfläck; ty om denne icke varit fpridd, fägos

Nordftenets flammor tillika fmårre och ofvan

molnet. Samma handelfe biet i akt tagen d. if
Oftober näflfoliande, da et Nordiken vifadc fig

beläget 6fver nägra grofva moln 3 men under an-

dra, fom fyntes af hvitare färg : funma Nordiken
Undergick otaliga förändringar, och tillika ändra-

des luftens klarhet och mulna utfeende obelkrif-

vehgen.

I anledning haraf har jag gjordt fSljande an*-

märkningar:

i:o At Nordfkenet, fom for ofs forfvinncr,

torde ibland flytta fig högre up., och äter blif\'a

fynligtj om det med blält drifves til närmare af-

itand.

2:0 At luftens rorelfer tofde älladkomnia eller

undcrhjelpa Nordlkenets flammande

7,:o Tyckes at Nordlkenets hufvud-rorclfcr,

och bogens flyttningar utvifa vädrets direction uti

famma atlländ i ty d. 17 Occ. var ofra luften NNO
och



17^4- Jan. Febr* Mart* 67

moli)en folgde famma våg ; men den nedm
ften var famma dag fydlig och tiltog om afto-

nen, dref molnen tilbaka 5 och Hied N ordfkenets
^ rilhjelp ymfom fpridde och famlade dem, til deia

' Nordflvenet var förbi, dä nordoil vmd följande

morgonen åter infant fig.

4:0 Är klart, at Nordltenet icke altid v^r til

' längre afilånd ifrän jorden, ån molnen ^ menatdefs
fnäila flyttningar vid lågre afdand torde hindra

^: goda o ch fäkra matningar pa defs hogd. Denna
^' tankfi inilåmmer med de mänga beråttelfer ifiän

T Norrland, at Nordfkenet ibland fänker fig anda
! til marken, fä at det uplyfef de minlla grand.

Defs lindriga hvåfande eller buller, och defs Phof-

phorifka lukt, fom iNorrknd märkes, torde icks^

^iiiår kannas vid defs medelmåttiga afMnd.

I fio Efter Nordflcenets ljus vifar alla fårgof

,

f(bm Sol-flrålar, når NordÖicnet år ifärkarty ar
i troligt, at N o rdflcens- materien iilfuper Solens

ljus, lika fäfom m?nga llags kroppar hår på jor-

> ien^ och genom particlanies roixlfer' och gnid*
lingar Phoiphorifer ar och lyfer.

^ TANKAR,
öm fåttet ät.förekomma den Mifsväxt , foM

fåtorfakas äfvåta i Sanings-tiden
5

' Af
JOH. LÉCHE.

Finktid var en få fvår hungérsiiod 5 åren i &9å ^

1697 ock 16983 at 62.000 måmiiÖior dåraf dod*I
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de, endaft i Abo Stift. Den fororfakadcs af våta

i Sanings-tiden. Många mifsvAxt-år hafvc vi fe-

dan den tiden haft, niåft altid af famma orfak.

Dårfore har jag hårmedelft velat gifva anled-

ning at påtänka, hum en fädan nöd och olycka '

hädanefter mst kunna undvikas.

Jag åtager mig ej , at gifva råd mot den mifs-
\

våxt, fom timar af våta om Sommaren, medan ;

,

fådcn liar i fin växt eller blomar. Dock fom jag '

tror, at en val lagd teg har mindre känning
bemältevåta, fä bor en Landtman påminnas, at

icke låta något forfummas , fom pa hans åtgärd An*

kommer^ utan med all mojelig flit flafFa lina a-

krar det läge och utfeende, fom de bora hafva^ .

nämligen at må vara från mitlet afhUlige mot
renarna, och frie frän ojämnheter.

Jag fick anledning at tänka på det forflag '

jag nu ärnar upgifva, pä en gård, fom, innan
jag den famma tiiträdde, hade i många är varit

ilvott efter en värdslos Dräng-fogdes godtycko
Jag fåg fnart med min fkada, at de mallc åker-

«

tcgarne voro ihohge, och at rcnarnc däremot
vuxit til, få at deblifvit dubbla> det är, at en
ny lagt fig litet ofver och när intil den fornas

kant, fä at bägge lätt kunde fkiljas. En fädan
myllans flyttning ifrån tegens mittel til rcnirna,

fann jag äi-ven vara fkedd på de af naturen kiilh i-

^a och afhälliga tegarna, fom voro belägnc på
omfe fidor om cn genom ak ren löpande bäck j tv
niidt på tegen låg hårda leran i dagen helt och h il-

lit-, men vid renarna råkade jag med jord-biircns
'

tllhjelp ct fynd af ^ alns djup "ler-blandad haii-

Ja-



17^4* J^^- F^l^^* Mart.

PafSlgden af de iholiga tegarna var, at jag,

fa fnärt Auguftus vai' aldrig fä litet for vät, fick

vifst pä dem mifsväxt , ätminflone på deras mit-

tel. Dårpä fägs likväl om höften någorlunda
vacker brodd j men la fnart vär-torkan begynte
verka, förgicks den helt och hällit. Jag gick
dårfore in pä tegen , at fe efter, huru därmed vo-
re befkaffadtj och fann, at fådes-kornen lägo of-

vanpä, och at brodden, fom dlraf var utvuxen,
Var omkullfallen och forvifsnad. Drång-fogden
gaff6re, at äkren beftod af gås-jord, fom tros

genom froften vånda upned pä rot och alt. Jag
iåmnar huru riktig denna Bonde-obfervation kan
vara pä andra ftålleii j men hår bedrog han rnig j

ty jorden var helt jåmn, och den omkullf^llne

brodden lag redigt ofvanpä. Dårfore kunde or-

faken dårtil ingen annan vara, ån dea-, at fådes-

kornen ej kommit ned i jorden.

Dä torr fanings-tid år, och man häller pä at

harfva ned fåden , fä rora harf-pinnarne den torra

jorden ikring, fä at kokorne komma at ligga hö-

gre eller nedrigare efter deras ftorlek : de ftorfta

ligga ofverftj de mindre nåft därunder, alt fom
dc äro ftora til. Således kommer fådcs-kornet at

fä fin plats under dé aldraminfta, eller ibland mul-
len j och fär altfä mull nog ofver fig, fom tvin-

gar rötterna at gä pä djupet. Dårfore kan hvar-

ken brodden falla omkull eller komma dcfs röt-

ter fä nåra til jord-fkorpan, at de lida af vär-tor-

kan.

En förnuftig Bonde, min dä varande nåfi c G rän-

ne, låt fin dotter, fom ånnu ej var fullvuxen, harf-

va ned all fin fåd. Pä tilfrägan hvarfore han där-

med befvårade fin klena dotter, dä han lik^al.^

E 3 han-
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hånnc fonitan hade folk nog? Svarade hon, at

tjånft-folket ej harfvade årligt ^ det år, ej gjorde

tig famvcte ofver , at låmna fåden otvanpa.

Dårfore blifver angelaget, vit fe up med fol-

ket dl de harfva, fårdeles detegar^ fom ligga

bakom i eårdet; tv där pla^^a de mafl vifa iia

vardslöshc:.

Således fer man, at fåden måfte altid, om vål

fkal iTiia, komma til behörigt d]up. Framled-
ne Herr Dahlman Eschilsson har med arti-

ga ron lårt ofs, hvilket djup fom tjänar d^n ut-

f£dda faden båft.

Men hurj fkal fåden i Vät-ar kom.ma ned til

vederbörligt djup? Aker-jorden år ju da mjuk
n5-flan fom en deg. Altfä klibba rag-kornen fafl

p Met ftallet, dar de falla från fådeMTiannens hand>
och fordenfkul kunna de ej fi^aiTas ned af harfven.

Icke defto mindre och emedan dem ej fattas vat-

fka, fa blifver likväl brodd daraf, fom om hö-

ften tyckes hafva n'-!2or:unda gcdt utfeende , men
rötterna krypa i joräfkorpan, altfa fördårfvas dc
af Var-torkan 5 och dårmicd år ute med all bred-
den.

Sedan jag nu befkrifvit, med hvad olika ver-

kan nedmyllningen foriittas uti vat och torr jord,

år lättat le, at når jorden vid fanings tiden år ak
forvcit, kan fades-kornet ej med vam vanliga a-

kcr-redfkap bringas nog djuptnedimuUen, hvar-

a gcmeniigen följer mifsvåxt^ hålft om nålta \'ar

hr torr. Nu blu" frågan, hum det fkal hj Upas
och forckommas, fa at fådcs-komct far nog muU
ofver iig? Hos ofs hår i Finland, dar vinrrcn

ofta konnncr oformodeligcn och tidigt, år cj al-

tii riideligt at långe vänta pa tornu-e väderlek for



lioft-utfådet : man malle fä, ehuru vat jorden ka^i

vara, atminftone når det lider til flutet af Augulb*
eller litet in i Scptembris Manad^ Den vanliga

Harfven tjänar dä aldraminft. Årdret och den
vanliga Plogen äro val bättre at nedmylla fäden >

men iom den väta mullenej reder fig, och allcnaft:

flcufvas pä fidan, men ej omfcjålpes och vändes

af miill-fjården, fä blir ändock gemenligen få-

deS'kornet liggande ofvanpa.

I
Det vore därfore til onikande, at någon kun-^

de påfinna et tjänligare rcdlkap at bruka vid fada-

na tilfällen, eller ock upgifva något annat fatt,

hvarigenom ändamålet , utan odrägelig moda och
koftnad , flöde at vinna. Monne icke fä mycken
jord, fom nödig år, flvulle med beqväma, enkom
därtii inrättade Plogar, kunna vältas oiVer fäden?

Vi bruke nu mall; enahanda Plogar bäde til vät

och torr jord, da de likväl borde förändras efter

cjiiflåndigheterna.

De härtils brukeliga äkcr-rcdfkap hafva gifvit

anledning til et ordfpråk , nämligen : Omjorden ej

far utfdde medfuU hand^ fä gifver den fkord får en

bfilf hand. Därfore fäs ock allmänneligen alt for

i

tätt. Päfolgden dåraf är, at {korden blifverklen,

antingen väderleken gynnar eller icke: i fona
håndeifen växer fäden for tät, fä athan ej har rum
nog for fina rötter, och gifver därfére fmä ax och
klen fäd famt kärt och fmal halm. Däremot i

år-gängar, fom"' ej gynna Akc>r-mannen, kommer
kn;ipt fjärde, delen af den ii tfädda fäden til gagns.

Därfore fynes lått, at om vi hade fullgoda a-

kcr-^redflvap, fom lade fäden vid alla tilfållen fä

djupt fom behofves, fä fkulle vi kimna fpara vac-

kert pä utfädet, och ändock altid vara^ nåft Guds
E 4 Ytl»
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vålfiffnelfe, fåkre om god åring. Tii detta ån-

damal åro vål flera Sanmgs-Machiner apfundne,

iried hvilka. man kan (kaHa iådcs-kornet til beha-

feligt djup i jorden i men de åro for konftige och
oftTame fir Aimogen , lo ni fent eller aldrig

lärer kunna formäs at nytt)ai'dem. Däremot om
antingen aefia Machiner kunde biifva mindre kon-

ftige och mer beqvåmlige , eller ock nägot annat

nått och lått redfkap plfinnas, fom vål nedmyl-
lade utfadet, afven i vät jord, torde Bonden inart

blifva hugad at antaga det. Genom någon tor-

bättring på Plogen fynes det båfl kunna lie: da

flvulle ej eller ryggar komma pä åkren, fådana,

fom årdret låmirar im.ellan hvar fåra, i hvilka is

lägger fig, fårdeles efter to^våder, fom om vin-

tren infaller. Skulle likvål några ojämnheter ge-

nom deras bruk komma pååkreii, få kan ju jor-

den flatas igen. Detta flätandet fli:er ej val med
Sladd, men båttre med en til detta ändamål in-

råttad åker-valt, fom dock ej brukas forrån brod-
den upkommitj ty fker det förut, och torka

ftraxt dåjpä infaller, fä torde, åtrainitone fomli-

ga flags jord-moner, dårigenom fä tilflcorpna,

5it brodden hindras från at tränga flg up af jorden.

Men huru flcai denne Vålten komma fort pa
en blot åker, dårell håftarne fjunka ned med föt-

terna, fårdeles når de hafva en anfenlig tvngd at

draga? Jag fvarar i:o at äkren ej blifver fa myc-
ket mjuk, om han antingen af naturen, eller ge-

jiom koniicn år afhållig.

z:o At denne yålt bor gå lått-, dårfore fkal han
for det forlta hafva f quarrcrs diameter, och for

det andra vara hoptlagen omkring lina itncbotnar
tjocka graii-brådcr, fåfomcn cvlindrill tunna,

och
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och med i:nc jårn-band, for fbyrka fkul, bcfläs.

Denne valt år ock nyttig at bruka når Slim-ma-
fken gor fkada> ty tår han rulla ofvcr åkren, få

krolTar han famma ohyra, men fl^adar ej brodden.

Den vanliga torkan i Maj i m'tnad, fom hindrar

vår-fådet från framgång, torde man kunna beta-

ga defs fkadeliga verkan, eller ock minlka den
famma, om man får bittidare, ån jordens fuktig-

het annars fkulle tillåta, och med den nu fore-

flagna plogen Hjälper mull ofverfåden. Det for-

ftär fig fjeift, at jorden nläfte vara jåmn-lladdad,

innan fäddcn Ik er , och innan denne plogen bru-

kas. Således har man fkalTat Kornet, Hafranoch
Ärterna mera tid at mogna ochvåxa pä, famtllor-

re och yfvigare rötter j och får dårfore i1:ridare

fåd och mera halm.
: Emot det djup , fom jag påfbårv, at fåden bor

hafva, om någon god våxtdåraf(kal förmodas, kan
följande inkaii göras ,

nämligen : at man har exempel
uppä, at råg, fom pä fnoen blifvit utfädd, har

gitvit god våxt, fafb han hvarken af harf eller år-

der blifvitnedmyIlad. SeKongk Vet. Acad. Handl.

I7fi. p, zif.

Jag fvarar, at ehuruvål fädant kän varä mo-
jcligt når väreii år rågnaktig, fä ville jag ändock
ej väga dårpä, fom vet huru fållan våren i Fin-

land plågar vara vät. Men hår kunde frågas

;

huru Kommo dä rottcrne af den pä Snon fäddc rå-

en ned 1 jorden? Jag fvarar, om. man lägger i:hc

ällar af vål beredd och feg Krukomakare-lenu
ut at fryfa , och tager dem fcdän in i värman , at

de mä uptina, och låter fedan en af dem allena (1

komma ut nåfta natt at fryfa pä nytt , famt låter

bågge längfimt torka i en varm kammarc> ilar de m



fedan fonder 3 fä far man fe hvad verkan kölden

pa dem haft, nämligen, ar den ballen, fom ei?

gang frufit, fpruckit fönder i mänga fmä tärnin-

gar cch {låfvor> men den fom fruiit laie nätter,

i ännu flcre och fmårrc.

Samma verkan har vintren pa åker -jorden:

dårfore fä fädes-rotterne- fliållen nog, hvareft de

kumia fmyga fig ned pa djupet, om de allenaft

da och då fä rdgn, fäat de ej innan defs varda for-

torkade. De klcnafre rotterne, fom med fit li-

na ludd draga närings -fiiften irran jorden, ga til

i alns djup , utan at behofva tacka årdret for des-

fa vägar, efter vintren dem beredt.

Af följande exempel be^'lfes denna vintrens

verkan tydeligcn: Det hände den torra hoilen

I7f7, at en Icr-äker för fin hårdhet TkuI ej kun-
de blifva djupt nog kord, eller färdeles myllig:

brodden blef dårfore ganlka tunn och ufel, dårtil

torkan arven torde bidragit. Han fants följande

Var lika tunn och fvag j men tog tig fedan ofor-

likneiigen, fä at jag aldrig fcdt bättre. Altfä

härkom denna ovanhga bördighet frän de m^a rot-

ter , fom r3gen förlt pafommaren fkickat neä längs

efter de i jorden blefna viuter-refvor^- kran hvil-

ka fä mycken muit uphåmtades, at mänge llrän

kunde utfkjuta pä hvart fcand. Denne teg var

af naturen afhällig och nugot kulrig y men at fam-

ma lyckcliga växt (kal kunna väntas pä en iholig

teg, kan jag cj lof\'a. Hurudan ^•crkan kölden

har pä annan jordmon, til ex. mylla, vet jag

Ännu et inkall enuu mitt forflag, at forcbvg-

ga den mifsväxt , fom af väta i fänings-tiden for-

orfakas, är det, at den utfäddc fäden torde rut-

nn
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•na af vitan. Jag fvarar, at det ej har någon fara,

.om man allcnall: utfar fåden i god tid, medan än-

nu någon vårme år ofrig i luften och i jorden:

-hvilket rått vål kan (te, når man ej bchofver lata

hindra fig af rågn-våder, utan ifortroilan pä ddle

nedkornings plogar, får likfuUt når den vanlige

tiden år inne , alienaft åkren år vål lagd.

Försök
Tlantera Buxbom af Fr'ån \

Inlåmnadt af

PEHR OSBECK,

Det allmänna fåttet at plantera Buxbom, da

ftänden om vår- tiden delas och fattas myc-
ket djupt, at rötter må flå ut af fjelfva gre^

narna, år bekant for hvar och en Trågärdsrma^
Hare 5 men at foroka honom genomjfron, lårer ej

vara forfokt hos ofs, faMn Miller uti lin Qar"

diners DiBionar'^ berömmer det fåttet fålbm det får

kraile. Under mina hvilo-ftunder har jag på fjet-

te året gjort hvarjehanda forfok med både fråm^

mande och inhemfka tråds, bufkars och orters

plantering igenom fron: däBuxbom åfvenhårutin-

nan blifvit inberåknad , hvilket Trågards-mållare
hår i orten anfett fom aldeles nytt.. §ä vida

jag icke påminner mig, at nägon hos ofs (Ivrifvit

om något fådant forfok , torde det vara ovanligt,

åfven uti Svea Rikes 6frie;a Landflvapcr. Fron
aro
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aro tagne uti min egen Trågard pa buil:ar , fom va-

rit ofvcr 1 alnar höga. De kdes uti jorden fem
pa holrcn, juli dä tron voro val mo^na, fvarti

och ^lånlande. De upkommo nålla Var och vi-

i\e hg aldraforft med i:ne fmak länga rotbkdj
men åro nu pä andra året fä flora, at de pafla vål

til ritningar. Men aldralattaft är, när ritningar

fkola göras i blomfter-parker , at lågga dem ftrax

i jorden, efter fom figuren år tilåmnad, vid pafs

til en tums djup, och vären dårpä hälla plantor-

na rena frän ogxås , vattna dem mättiligen , och
lämna dem nägon Itugga den hetalle tiden pä da-

gen , om torkan år ftark 5 da ar hela konilen gjord,

lä framthan trifv^esfä våli ler-jord, fom land-jord,

hvaruti mittforfokär gjord:.

Jorden, hvaruti han växer hos mig, år nog
mager, urang6dfel> men Buxbomen trifvee ån-

dock rått väl. Når häcken eller ritningen en gäng
blir Hor och man vil flytta honom åfven fä bc-

qvåmlipt, fom han år planterad kan om vintren

hela häcken, dä jorden år frufen, huggas om-
kring pä fidorna, losfas inunder och fom et hu^

fkrufvas til der llålle man behagar och gropen for

honom år gjord 5 fom Ikcdt pa Wnims Gunnars-

torp i Skåne i, dår häckarna åro ovanligt höga,

och fädana fvärligen pä annat fått läta fig om-
plantera.

Buxboms-planteringen af fron tjänar i fvnncr-

hct til deras fordel , fom kommit at Hanna pä af-

lägsnare orter och fvärligen kunna fä hela bufken
flyttad dit de ällundaj men igenom fron med all

bcqvåmlighet och minlla kollnad vinna fin onfkan.

BE-



BESKRIFNING
Om et Mifs-fofter-^

i JOHAN GUST- WAH-LBOM.

^ <^ >

DenafHeiTProfefTorScHULTZ forkdit ar til

Kongl. Vet. Acadcmien ingifna vackra be-

råttelic om et Mlfs-fofier , har påmint mig at

uploka demia, fom ätVcn år nog beiynnerlig och
fallfom.

År ij6o den it Ang. blef jag kallad til en
huftru, lom lag i barns-nod. Högra aimen var

redan fodd, och et llort Ilycke lofi: kott vilte fig

tillika, Ibm förmentes vara placenta elkr moder-
kakan, hvilken vore lofsnad.

Enligt konilens lagar, forlofte jag huflrim,

mycket tortare och lättare 5 ån jag i början törc-

Hälde mig 3 ty ehuru barnet var fullgänget, var

det dock nog litet och fvagt.

Hafvud^ axlar i armur OQ\i händer Voro natur-

liga > men ryggraden helt kart och aldeles fåfora

-liten, famt tiibaka bogd, fä -at fotterne liigo

vid nacken på barnet.

Ins^cn regio hypochondriacafiniftra^ Utan därftä-

des var barnet likaibm omvridit til våniler, fa at

det med moda kunde vridas tilbakas j fotteme med
lina tär voro fåiedcs vande bakut, och halarnc

fram , famt defsutan nog fncde och vanfkapelige.

Bréfiet var litet och fnedt, ingen Carhtilago en^

ftformis.

Hjärtat var hängande, och det til en god tum
aldeles utomrefbcnens rand*
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Mellayigärden
^
Diaphragma, liknade allenafl

en tunn hinna eller fack , fom omgaf hjärtat och
lungorna, hvilka måfb l^go at högra fidan.

Lefren var ofantelig f^or, och hade inga tyde-

liga Lober^ men dar fom Lobus dcxter 1krUe
vara, var dcn'llor fom en knytt nåfva, och den
fiimma, fom bod fig vid forlofsningen , hvilken

jag i b-^-rjan vid underfokandet hoit fure at vara

A4oder-kakan.

Aldeies :nga Buk mufclar funnos , utan en gan-

fta tunn hinna 5 Peritonxum, fom antingen med
värkarnas prdfsning, eller vid förlofsnirigen var

fondergangen , och fäledes hela buken bar, lamt

tarmarna oordenteligen hit och dit vridna.

Ingen Galibldfa ^ utan i det IHllct var en ilor

Ductus hepaticus.

Magen var tåmmelig naturlig.

Njurarne voro ganika flora i men Renes fiic-

centuriati ofantcliga.

Ingen opning fants imxlian låren til anum,
eller något tecken til fexus, utan i det ftailct vo-

ro tvlinne vårtor, eller fmapattar, <iar fom labia

pudendorum borde vara.

Dar Ilcum flnt lig til Colon, var llrax ofver

ofTa pubis en opning, fom formerade anum. Co-
lon gjorde diir en bugt at vänder, men kom llrax

åter til fimma opning , fa at han formerade lika.

fom en ilor Ihius eller fack. Denna tarm, fjm
faledes cJ var mycket läng, var nällan at anfc lom
cn lack. Intcllinum rctStum var biirta, behofdei

cj eller här j ty de fä cxcrementer fom famlade

fjg uti Colon, voro da ilrax vid opningen eller

aMum.

Strax
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Strax bredcvid denna 6pningcn> och uti den

pmt-alte finus, voro tvåmie llnus laterales, en til

höger, och en til väniler, hvaråH uretererm^

fom voro gardi:a vida och flora, opnade lig, for-

fedde vid orificium med något fett, och imS
körtlar.

Öfverft uti den ofvannåmde facco coli, var et

litet Tuberculum prominens, me^i orificium tii

ti\ annan liten faccus e>ler iinus , fom (kulle före-

iMlla uterus.

Mera kunde jag i hafb ej Få obiervera^ ty

Fadren gjorde fig en famvets iak , om Docloren
fkuUe fli röra banlet^ hvars ufelhet man iXLafce

dölja for Modren.
Barnet var eljeil Val foR-radt, n^en gaf vid

forlofsningen intet tecken til li£ Denna var hu-
ftruns andra bjarnfång> i den forfta var hon ock.

fä olyckelig, at barnet ej kunde födas , utan at

bhfva (kadadt. Efter all liknelfe lag Foftret den-

na gången uti nedre bäckenet, fom val kunde
märkas vid efterbordens uttagande, OGh af lif-

modrens grundhet.

Det fyne&fäledes ^ fom hade antingen Bäckenet
yarit illa formeradt , eller ovulum blifvit fåftadt

vid collum uteri, fä at fjelfva trångllen varit or-»

faken til denna olycka.

FÖR-
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gar niringama imellan 5 på ärliga tilfcdfcien ochi

afgängen, med mera, kunna uptåcka Statens Po-
litifla tilllånd, krämpor och liukdomar: kunna
vid allmänna foretagande, efter en rått Politifl:

värdering, ofvcrflå och uträkna Statens- gagn
eller fkada, vind eller forlu il, och åndteligen at

kunna finna fin naturliga llyrka i jåmforelfe c-:,

mot andra Staters, hviiken kan tjåna til grund |l

for alt politifkt foretagande vid allmamia hushåll-i

ningen j år en kunlkap , den man. endait llrct^j

hafva at tilfkrifva fenare tider, och hVaraf nyttaiv

llrer ånnu til minfla delen vara fulleligen- ujrtåkt.

Så fant fom deffa foi delar, hvilka etidäf^-a
nöm et riktigt Tabell -verk ftå at erhålla, ärdM
hnfviid - grunder for tillämpningen af fund hus- fl

hålls- vetenfkap j fa fåkert år ock, at man utan_fl

hjelpe - medel håraf, löper fara, at oaktadt båila i
välmening, mifstaga fig om de råtta model, ^%
hvilka Samhållens upkomll och bibehålknde vid

magt och vålmäga fornåmligail bero, til bevis

uppi, huru mycket ånnu i vara tider mäfte fattas

uti fuUkömlighcten at en fund hushalls - veten-

{kaps råtta tillämpning.

I anfccndc til den ftora och ofelbara nyttii,

fom vårt kåra Fådemeslarud bor kunna håmta af

Oeconomifta vetcnlkapens fnrmiftiga tillämpning

til var. hu^^hallning, har Hans Ksongl. Maj:t af

Lands - fadcrlig 6nihct for vårt Fådcrncsland, bé-

falt Dcfs Commillion ofvci' Tabell - verket , at

århgcn i Dcfs Vetenfkaps Acadcmies Handliilg..r

införa låta, alt hvad fom dåraf til allmånh^eii^

Ilplysning t.janligt vaui k-Ån. Til underd&itJiJU:
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foije hvaraf, närvarande åmne^om vår Folk-num-
mer och Rikets naturliga ftyrka, varder til en bör*

jan införd t. Man förmodar, det vederbörande i

Staderne och Lands -orterne, fom nied Tabel-

lernas upråttande hafva at ftaifa, och fom haraf

torde blifva ytterligare forviflade, om det oum-
bärliga gagn y fom igenom anledningar af Tabell-

verket, det allmänna i längden tilflyta mäfte, lä-

ra, i följe däraf, hädanefter ånnu nogare och forg-

fåiligare författa defTa folk - fortekningar, hålll

fom mifsråkningar dåruti föda af fig mifsvisningar

i Tabell- verket, hvilka äter vid tillåmpningarne

til vår allmänna hushållning , kunna medförg
mifslyckade folgder.

i^bZivÅr 174P gjordes forfta början med
Sveqfka Tabell - verket. Til deiuia inrättning

gaf KongL Svenfka Vetenfbaps Academien forfta

anledningen, f*imt utarbetade methoden dårtil,

hvilken iedermera af Hans Kongl. Maj:t; blifvit i

, nåder ftadfäft. Men fom vid Tabellernes upråt-

I

tände i orternc, hvarjehanda omftåndigheter åro

at i akt taga, och vederbörande vorö , vid Tabell-
. inråttningens början, dels ovane, dels i allmån-

I
het icke tilfylleft kunnige om vifTa omftåndighe-
ter i fynnerhet, fom därvid i akt tagas borde 5 fä

kunde ej annat hånda, ån at Tabellerna måfte i

början blifva nog ofullkomlige 5 hvilket likväl

nu fedcrmera igenom vanan år til det måfta of*

vervunnit.

§. 9. Enligt det forefatta åmnet, vil man
låmna til en annan gång de fpecielle anmärknin-
gar, fom rora folk-l^opens til -och aftagande^

t dcfs

y
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dcfs fördelningar efter ålder och' ftand, de gang-

baraftc fjukdomar
,

utflyttningar med mera

,

fäfom confidcrationer, de där hvar for fig förtjä-

na lin egen afhandling.

§. 4. Ar 1760 beftod hela vår folkhop af

2,385 1 1 j fjälar, Finland och Lappmarkerne in-

begrepne, hvaraf I51 27938 hörde til mankönet,
och i^tffijy til qvinkonet. Når vi anfc denna

lilla folkhop , inom värt fäderneslands vidftrikte

grånfor, fafom arbetande, fä mäfte den, fom al-

drig fä litet känner Landets vidd och art, rilftä,

at där måile långt flere arbetande händer kunna
rymmas, utan at behofva tränga de förra invånar-

ne utur fina hittils innehafdc fordelar, och med
bibehållande af värt hit tils vanliga lefnads-ocii

hushälls fatt pä landsbygden. En fädan tilokt

folkhop mäite da nödvändigt arbeta, om den fkal

lefva> arbetet mälle framikalfa nya afkomfter,

hvilka, om de förra fä invänaroe gjort fitt bålla

vid arbetet, aldrig hade kunnat frambringas utan

nya arbetande händer. En rilokt folkmängd ma-
fle nödvändigt framfkaffa en tilokt varu-mängd,
äfvcn fom den tillika ikaffar llorre tilgäng yl

manbart folk, och fäledes utgör tillika en tilokt

krigs- llyrka, om inga policifka hmdcr läggas

i vägen.

*

f. Nödvändigheten af flcre niännifkor-

förenade llyrka, år i allmänhet uj.">runnen af ätrj

at lefva et lyckligare lif > denna ätra har fäledes

varit fornämlba drifFjädern til.Samhållens borjaii

,

icke allcnalH aniccnde til männi (kornas inbördes 1

hägi^ och forfvar, utaft tlfvert fä vål til inbördes

hjclp
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Il jclp och iHidcrftod i allmånna lefnaden och hus-

haUningen j detta vil icke annat låga, ån at mån-
nifkor 1 naturligt tilftand, dä af dem hvart hus-

håll fir fig fjelf betraktadt, funnit fina formS-

f
enheter at efter onflcan. foda 5 kläda och bcflcyd-

a fig, vara ©tilråckeliga, fä hafva dc fedt fig

foranlätnc, at förena fina fpridda krafter, til in-

bdi-des billånd, for at med deflo ftorre llyrka be-
fordra fin egen fullkomlighct och trygghet.

Hårmcdclft hafva invänarne blott med fitt fam-,

mantrådande under vifs antagen Lag, utgjort en
ilyrka for hvarandra inbördes, fä val i lamman-'

lefnaden , fom i forfvar. Om någon grundeligare

utvåg til erhällande af magt och ilyrka, for mån-
nifkor i naturligt tilftänd gifvifcs, lä år til at för-

moda, at den blifvit nägonftåds funnen och aiita-

gcn^ men fom fådant icke håndt, fä kan man
lluta,at intet i Naturen, det mä vara guld, filfver

eller penningar, kan utgoja^ ell^r vara. änfedt

for en Stats llyrka, annat ån Statens månnifko-
mångd. Ju flcre idkefame arbetare en Stat in-

^c^iafver, dello flere effefter maile folkets arbe-

ten frambringa , äfvenfom Statens uplysmng
vetenfkaper och llogder dä tiltager, jämte ftyrkä

i
Inäringar, uti ill -och utländfka handelcn, i.for-

fvars - verket , i formogenhet at betala utfkylder

,

med mera. Defla formoner kunna igenom in^en
konft i verldcn crnäs i et folk - fattigt land

, jam-
forclfevis emot et folk rikare, annorlunda ån ige-

nom folkhopens tiltagande, om eljeft med all-

männa politien i det iorra år någorlunda vål be-

ftaldt. Hvarfore ock hufvud- ändamålet af all

politilk i^rfattning, i.fynnerhct uti folk - fiittigc

Stater, bor vara folkhopens ökning j få at ingen

F 3 nå-
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näring, intet verk bor dar kunna anfes fa ådelt,

at det mä anlåggas på den eller de näringars

koftnad, hvilka befinnas maft oka folkhopen.

$. (5. I tillämpning haraf pa vårt Fädernes-

land, fä mafte var Stats ftyrka tilvåxa, når folk-

mingd tiltager, och tvärtom, når vår folkhop

aftaeerj det år; da vårt Fådcrneslands bebygda
vidd ar oförändrad, och folkhopen inom den'

famma begynner bo tätare tilfammans , få be-
gynner ock var allmanna ftyrka at tiltaga, hvar-

emot famma ftyrka aftager, når våra bonings-

latfer begynna bl-fva glefarej hvaraf följer, at

enna vår ftyrkas finnande, ankommer icke på
vår folkhops ftoriek allena, utan tillika på den
vidd afjora-ytan, fom vårt Fädernesland befinnes

intaga,

$. 7. Denna ftyrka, fom uttryckes igenom
jämförandet af gifven folkhop, med vidden

af den jord, fom umma folkhop bebor, eller

fom år Hebyggelig, kalle vi famma., folkhops na^.

turligafi^^ka*

§.8, HeU Sverige och Finland bcftår i det

Harmafte af ^poo Svenfka qvadrat mil , hvilka år

\j6o beboddes af i>38^n5 pcrfoner^ fåledes

bodde då fåfom et medeltal ?4f/fö^o iTf^ånniflcor

påhvar qvadrilt milj och om Lappmarken med
defs inbyggare ) dragés därifrån, tå bel6t)er fig

på hvar qvadrat mil af Rikets ofriga Lanalkaper

472-i^ö%V ^^1^^ ^'^^ P.^fs 47^1 perloncr. Forme*
Oelft aenna fundna jåmforelfen l^an m.ln vara i

tilftånd , at finna var naturliga ftyrkas ftoriek c-

fnot
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mot atidra Stater, hvilkas vidder och folkmäng-

der åro bekante 5 och tilUka emot vår egen i förle-

det! tidjhvarvid anmårkes^atHertigdoract Pomerii

och ccn Riigen åro i denna beräkning icke in-

tagne.

§. p. Då vi jåmfore vår naturliga ftyrka med
andra Staters, få förekomma därvid famma Sta*

ters vidder och folkmängder, hvilka måftc vara

lika eller olika flora med de famma i vår Stat.

Om I :o vidderne åro lika, men folk- mångdcrnc
elikaj få förhåller fig deras naturliga ftyrka til

bvarandra, (om folkhoparne. 2:0 Om folkho-

parne åro lika ftora , men vidderne olika fä blir

forhållandet af deras naturliga ftyrka, inverfe fom
vidderne. y.o Om både folkhoparne och vid-

derne åro olika j få år deras naturliga ftyrka i et

fammanfatt forhällande af folk - hopariie åirc&e
©ch rymderne invcrfc.

§. I®. Ehväd håndelfc af deifTe må förekom-
ma, fä erhåller man låttaft proportionerna imel-

ian orters naturliga ftyrka, nåt vidderne å båda
ftållen göras i beräkningen lika, och folk-ho-

farne delas hvar med fin orts vidd. Malmohus
lofdingedomc t. ex. innehåller 40 Svcnfka qva-

drat mil, och hade är 1760, 108 5po perfoner»

Om vi vilje jåmfora defs naturliga ftyrka, til ex.

med Södermanlands Hofdingedomes , på famma
tid, fä innehade^ detta då 8177P, och beftär

af 66J Svenfka qvadrat mil ; då vifar

at 27opJ månniflvor Kelupo lig den tiden på
hvar qvadrat mil. i Malmöhus Hofdingedomc

,

F 4 och



88 i7<^4* Apn Maj, Jun.

och vlfar 5 at allenaft 1154^ månnifkor vo-

ro pä en qvadrat mil i Södermanlands Hofdinge-
dome. Fordenfkul förholt fig det året 5 Malmo^
hus Hofdinscdomes naturliga fryrka, til Söder-

manlands, fom lyos;^ til 12,54-^, fa at Malmo-
hus naturliga fcyrka, var di z och något mer ån

J dels gäng ftörre, ån Södermanlands Hofdingc-
dömts,

§. ir. Vid fadan jåmforclfiB, fl, ehuru in-

vänarne i cn ort icke fä jämt bebo hvarje plats i

orten, fom räkningen vil utvifa; ty pä fomliga

mil kunna fler, och pä andra flrre månnifkor vi-

ftas i ct och famma Hofdingedome , fårdeles A^id

fjoar och ftrommar j fä vifar likväl detta medel-
tal af invänarnes myckenhet pä nägon vifs rymd i

den ena ortcn^ at i den famma mäfte näringarna

flvotas båttre eller fåmre , ån i en annan opt af li-

ka omftåndighctcr, i hvilken medeltalet af in-

vänamc på lika rymd^ åf ftorre eller mindre.

§, 1 1. Nu Sr klart 1, at om alla andra omftån-

digheter i Sodertnanlands-och Malmohus Hofdin-

gedomen, at vi ml hälla ofs vid det exemplet,

antagas vara lika j fä mälle nåringama dar drifvas

i mon af bäda ortemas folk -hopar, fä at en nä-

ring, fom i det fenarc Hofdingcdomet drifves

med 1000 arbetare til ex. mäfte i der förra drif-

vas med 4f arbetare vid paij^ och mäfte fäle-

des afkomfterna af arbetet å'Däda defTa ftållen,

blifva i famma proportion. Ehuru man vil vån-

da denna confiaerationen, för at finna oin icke i

Äägon oiriftåndighct Malmohus Hofdingedome
ma,
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mä, oakudt deis ofvérvigt i naturlig ftytka, dock
ftanna i någon undcrvigt uti defs Oeconomifka
fordelar emot Södermanland 5 hvars naturliga

Hyrka år mindre y fa ffcal man i alla fall rona , at

det förra behåller ofvcrvigten i näringarnas drif-

vandc, få vida alla andra omftåndighcter antagas

at vara 1 det nårmalle lika. Vil man fatta, at

Södermanland drifvcr denna näring med flere ån

4f5'f arbetare, til ex. med 1000, få år det val

emot vår forfta fuppofition, nåmligen, at efter

alt annat antogs at vara lika 5 undantagande folk-

mångderne , fa mlfte ockfä delfas anvindande an-

tagas i lika proportion med deras hela folk-mang-
derj men om ock detta antages, få år klart, at

Södermanland använder f44f arbetare gå denna
.näring mera ån det borde, och kan altfa, efter

dcffa åro lika mänga med arbetarne i famma nå-

rifig uti Malmöhus Hofdingcdome ^ frambringa

lika mänga eflTeöer af denna näring > men delfa

f44f arbetare måfte äter faknas vid någon annan

nåring i Södermanland, i hvilkcn altfå briften

blir lika ftor med ofverfkottet i den förra närin-

gen*

§. ij. Af naturliga ftyrkans art följer, at

den kan
t:o I tvånne Stater vara lika ftor, faft deras

folk - mängder åro olika ftora ^ och tvärtom

;

i.-o Kan den vara lika ftor eller ftorre uti en

Stat af mijidre vidd , åa i en annan af ftorre

rymd, eller tvärtom.

Dannemark^ egenteligen få kalladt, Hrcr r
det nårmafte innehålla 12Ö8 Svenfka qvadrat miL
Orti det, enligt de Danfkas egen formodan, bebos

afen million månnifkor^ få belöper fig dår, på
F f hvar
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hvar Svenfiv qvadrat mil ySSfff månnifkori alt-

lä vore i fadiiii håndclfe, det egenteliga Danne-
marks naturliga ftyrka til värt Fäderneslands ^

fom788ff4 til47i-|, dä våra Lappmarker icke

inberåknas j ehuru det egenteliga Dannemark ,

det år Seland, Norra och Södra Jutlaad med o-

arne, icke pä längt når fvarar emot Sverige utom
Läppmarkerne i vidden^ fä år likväl efter denna

beräkning, det egenteliga Dannemari<.s. naturliga

ftyrka, naltan ^ gäng ftörre ån Svenges. Detta
provifioneila utflag pä det egenteliga Danne-
marks naturliga ftyrka emot ofs , om det ock vo-

re grundadt uppä et noga beråknadt antal af defs

inbyggare och lands vidd > kunde det dock icke

anfcs for Danfka våldets rätta naturliga ftyrka,

hvilken mäfte vara långt mindre , emedan de of-

riga, Dannemark tilhoriga orter, äro mycket
glefare bebodde ån det egenteliga Dannemark.
Utom defs fiUer det gemenligen fvärt for Stater,

fom hafva mrJige fpndde belittningar, at kunna
nyttja hela fin naturliga ftyrka til fullt pohtifkt

gagn. Island, til exempel, en, naft ftora Bri-

tannien, den ftorfte Ö i Euiöpa, kan åfven fä

lått vara Dannemark fkadelig , fom nyttig : om i-

frän Island rä- varor hämtas til Dannemark, där

förarbetas, och forfåljas til Island och andra or-

ter, få bidrager detta land grundcligen til förö-

kande af Dannemarks naturliga .ftvrka j men^ om
denna handels -ådran flvter tvärt häremot, få' be-

fordrar Moder -riket, Islands naturliga ftyrka,

pä 4in egen bckoftnad, och dä år denna utoen,

Dannemark Ikadclig. Klan mä antaga hvad an-

nan, ån den forfta handelfen ^ man behagar, få

torde kunna vifas , at Island bor vara Dannemark
an-
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antingen onyttig eller ftadclig 3 om mari dar 11p-

tåkte eti Potozi 5 fä fkullc Dannemark fnart fin-

na lig vid at ofVergifva egen hushållning , och i

cn tiitagande naturlig vanmagt , Icfva på fin^

penningar, fom man plågar Tåga. Förmådde Is-

land icke erlägga några utfkylder til Dannemark

,

fä vore det Dannemark onyttigt > lemnar det ä-

ter utgifter til Dannemark, fä år pä annat ftålk

bevift (*) 5at fådan inkom fl vore Dannemark fka-

delig 'y med et ord : intet ^nnat ån i god ordning
fotte nåringaar och handel, bidraga rätteligen til

en Stats naturliga ftyrka , hvarvid det landet vin-

ner grundeli^alt 5 (om af famma rorelfe år i til-

.ftånd at måft oka fin folkhop, utan at utvidga fi-

na grånfor , faft ock famma handel icke indrogc

cnenda fyrk i Staten 5 hvaremot åter den orten

vinner niinft eller tappar måft, fom igenom fam-

ma rorelfe icke okar, eller ock minfkar fin folk-

hop, faft igenom famma handel millioner pen-
ningar indroges i landet. Efter defla conficlera-

tioner kunna alla ultramarinfba befittningars Oe-
Gonomifka nytta eller ftada for Moder -landefi

Ckårlkädas och finnas.

§. 14. Om hela vår folkhop kunde ifrän fina

fpridda bonings -platfer, flyttas tilfammans inom
cn rymd af 432.|- Svenfk qvadrat mil, fåfom til

ex. inom Småland, Öfter-Gothland och Hal-
land, hvilkä tilfammans i det nårmafte innefatta

famma rymd ^ fä fkuUe i defla tre landsorter up-
komma cn lika naturlig ftyrka med Stora Brit-

tannicnsj efter 8^ million, (fom förmenas utgö-

ra

(*) Taiikdt om Penningars Vården, pag. 76 ock 77,



5>i 17^4- Apr. Maj, Jun.

ra antalet af Stora Brittanniens och Irlands hela

folkhop) åro til if43 5
(fom uttrycker detta Ri-

kets area i. Svenfka qvadrat mil, ) i det nårmafte

fom 238^113, ( hvilket utgör Sveriges hela

folkhop) til 431^, (fom, pa litet når, utgör be-
målte tre Svcnfta Provincers area i Svenfka qva-

dratmil. Och fom Staters naturliga ftyrka, år

grunden for all politinv flyrkaj eller tydcligare;

emedan all fly rk vi i Ordning, i Näringar, i Han»
del, i Formogenhet at erlägga utfkyidcr, eller i

Cameral-faker , i Fiaancé-verk , i Landt-milicc^

i S jomagt, och med et ord : all en Stats politifka

pcii oeconomifka ityrka, kan, igenom^ hvad me-
del det vara mS, icke bringas til llorre hogd, ån
fom fvarar emot naturliga llyrhans ilorlek , eller

foin denna gifvcr formogenhet at ernäi la fkuUe,

om Phyfifkc omftåndigheterne vore lika, delfa

tre Svenlka orters närings -och militaire- flyrka,

kunna blifva nåftan lika med Stora Brittanniens

och Irlands. Man fager med flitjat dc kunna
blifva ndfinn lika^ emedan Staters politifka ftyr-

j

ka tiltager i ilorre mon ån deras naturliga, då
j

alt annat år lika 3 hvilket harrorcr dåraf, at varu- j

mängdens tilokning i Stater, (kcr altid i lloric
j

mon, ån folk -hopens, då alt annat år oforån- i

dradt. Om vi hår antacc, at Smalands, Öiler-

Gothlands och Hailanos Politifka flyrka, vore

på fådant fatt i det nårmafte lika med Stora

Brittanniens och Irlands j men de tre Svenfka
Provinceme innehålla I5ngt mindre i7md ån be-
målte tre Stor- BrittanniiKa, och folk-hoparnc
i deffa jämförde orter, åro til hvarandra, i lik*

mon, fom delfa orters ry^mder; fa kommc fkilna-

dcn imclian den Svenfka, det år deii Smålåiidfka,
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Oft - ö5thfka iiandden och nåringarnc, och den

. Stor-Brittanniflve iamt Irläiidike, åt beflä allena

uti utrymmet , det år , uti> deras vidftråkthet 5 det

vil få mycket Tåga, fom at den ena orten, vore då

-i fin nåring och handels - plats lika få mågtig och
fadeUfaftj fom den andra > men Svenflca Provin-

cernehade, ehuruvål lika många näringar, dock
likvål fårrc verk i hvarjc nåring, och et mindre
antal handels -platfer 5 ån Stora Brittannien och
Irland; hvaraf följer, at fa mojcligt det dä kun-
de vara f<§r Stora Brittannien, at Itånga ut Små-
land, Öfter- Gothland och Halland utur nägon
af fina fä utlåndflca handels - fordelar , åfven fä

lätt vore det ock då for delFa fenare , åt tränga ip;

Stofä Brittanniefi, utur någon af defe många han-

dels - befittningar. Håraf finner man , at det

kan vara vådeligt £6r Handels - Stater, at utbreda

fina nåringar och utvidga fin handel vidare , ån

jSmnvigten i deras naturliga ilyrka vil tillåta.

Igenom en fådan vår folkho|>s flyttning , om
den vore möjelig, flvullc altfa var Stats namrliga

ftyrka, komma at vida 6fvertråffa fig fjelf eller

Var närvarande v lika fom oek all den oeconomi-
fka ftyrka, fom dåra kunde byggas, fkulle då i

Småland, Öfter- Gothland och Halland, kunna
igenom god pohtie gora :defia tre fmå kndfkap
ganfka mågtige, alt intil at blifva farlige for hela

vårt vidlSftiga Fädernesland , med närvarande

folkhop och ordning. De fmä , men folkrika För-
enta Nederländernas blodiga och längvarigal krig

i förra feculo , med det vidloftiga Spaniens måg-
tiga Mortarchie, år et fenare tiders märkehgt
exempel, hvad en Hor folkhop, boende inom



94 17^4- Apr. Maj. Juu.

tränga granfor, och förenade igenom god ord-

ning til en Statskropp , kan forma med iin lika-

fafom concentrerade ilyrka, emot en efter anfe-

endet långt ftorre mag t. Det ii 11 a Ty ti under-
tryckande koftade Alexander den liore mera
folk , fara och arbete , ån hela den .Pejlifka Mo-
narchiens intagande. •? ,

I defla confiderationer hafve vi fokt ftorleken

af vårt Fäderneslands vidd 5 for at med närvaran-

de folkhop fa defs naturliga ftyrka bragt til jåmn-
likhet med Stora Brittannicns och Irlands, Når
vi i famma affigt foke ftorleken af vår folkhop e-

mot Stor-Brittannifka Rikets folkmångd, jåmn-
fdrelfevis emot bada Rikens vidder, vara Lapp-
marker undantagne, få fordras til värt vidftråkta

lands bebyggande et antal af i7,7iff ^4 ijälar,

innaji var Stats naturliga ftyrka kan blifva lika

med Stora Brittanniens och Irlands j då férft lära

utflagen af hvarjehanda forfok i allmänna hus-

hållsmål, anftåldte til efterfolgd af Anglands och
andra folkrika Nationers exempel, flå val an,

och fvara emot det hopp fom vi nu, oaktadt vår

naturliga vanmagt, ofta gore ofs , meraafvålmc-
ningjån af grund och uplysning.

§. if. Om i vår närvarande foikbrift , vi

fkullc utan vilkor och utan affcende pä vår Stats

naturliga ftyrka , foka til at efterfölja mågtigare

Staters exempel i handel och hushållning, och
det fom vårre vore, om vi fkullc gora alt iädaiit^

utan at anvånda den ftörfta mojcliga cmibrg ga
vår Stats naturliga Ityrkas ordenteliga tilvaxf, lä

fkuUe, få fnarL naturliga ftyrkan icke vili© racka
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ISI, cUcr fvara emot vår FSrefats 5 fadana politifka

tfjukdornar, oredigheter och fpörsmäl kunna up*

komma, dem hvarken vi fjelfve eller andra Sta^

ters flårfte Oeconomer torde kanna eller kunna
"liplora, utan at de förut kånde naturliga ftyrkans

- art och verkan på näringarna. Säfom ofvan iagt

år, fä bebygge vi 5 utom Lappmarkerna 5 eit

. Svenfk qvadfrat mil 5 med 47 månmå:or: huru
vilje vi vål förmoda, at en fådan qvadrat mil

flcullc med deffa få hånder kunna få vål odlas och
fkotas, fall dåruppä ock flcuUe kollas miliionci:

Daler, fom oni den , lika med Ängelfka landtbrii'-

ket, anfades af ffop männifkor, faft ock deffé

vore fonitan alt publikt penninge-undei ilod E

r Når, titom Lappmarkerna, all vår n^ark f5r-

idelas imellan v^ foikboj), få belöpa fig vid pafe

4P eller fo tunneland pa hvar perfon y hvaremot
allenaft 4!^ mnneland kan i det nårmafte raknäs pä
bvart hufvud i Stora Brittannien och Irland > altf

få, om af vålfnent forundran och mifsnoje ofvér

våra näringars allmanna vanraagt ^ vi fordrade en
någorlunda jåmnlik nårings - och handels - ilyrka

med Stora Brittannien och Irland 5 få begårte vi

med det famiiia icke allenaft, at en enda arbetare

vid värt Landtbruk, ikulle' uträtta detfamma,
fom 1 2 arbétare vid det Stor - Brittannifka : utan
vi fordrade ock famma mångfaldiga arbets - ftyr-

ka hos hvar och en arbetare vid våra Stads - närin-

gar ^ och det fom måft fynes vara ftridande emot
all naturlig ordning, få mSfte man med detfamrda

fordra en tolf-fkldig communication, och debit

hos ofs , emot dcinägtigafte länder i Europa , dä
vi antagc?, at arb ctarrDas antal i vara ftåder och pä
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vår landsbygd, åro til arbetarnas antal vid Stor-

Brittanniens Stads - näringar och Landt-bruk,
fom bada Staternas folkhopar.

§. 1(5. Hvad vi ofvanf^re anfördt» om jåm-
Torclfen af Staters naturliga llyrka, åger åfvcn

rum om vara Provincers och Hofdingedomcns
^åmforclfc, i anfcendc til famma ftyrjca. For at

pä cn gang for ögonen lägga denna jåmforclfen-,

i'ä vil man hår törclHlia denfamma i en Tabell,

hvareft Rikets Hufvud- delar och Hofdingedo-
menäro anförde i den ordning ^ ipjp_4c IJ^o
voro naturligen ftarke til. -j- ^^f^

Gotha Rike,
Svea Rike
Finland

Norrland
Lappmarken
Malmohus Hofdingedomc
Gothcborgs och Bohus.
Chriftianltads

Blekings

Stockholms
Oiler-Gothlands
Skaraborgs

Södermanlands
Upfala
Calmarc och Olands

Hallands

Jönköpings
Gottland.s

J
Perforier p5

73iffT

iSco

Klfv
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Elfsborgs

Cronobergs ^

Vållmaniands
Nerike och Vermeknds
Åbo och Björneborgs

Fahlu
Nyhiiids och Taväftehus

Kymenegards ock Savolax

yaftcr-Norlands - -

Öfterbottens

V^åflerbortens

I
Hela Rikets naturliga ftyrka

mm

'?jT

§. 17. Af denna Tabell kan man hämta an*

ledning til åtflvilliga hushälls anmärkningar ^ (h
fom

t:ö Hvärfére Ländtbrukét titi Gotha iR^ike,

Sr i ällmånhet antingen högre drifvit eller ock
niera vidllråkt,åiTL i de ofriga Rikets hufvud-delar.

2:0 Hvarfore arbeten Vid Landtbruket^ hvil-

ka icke gifva någon frukt af fig difécle, fäfom
nya rons anMllande vid Landscuitufeh, Stengar-
dars uprattande

5 joMVallars 6ch lefvande gåfdile-

gårdars anlåggandis 5 med mera^ blifvit i Götha
Rike mera allmåniiej ån i de ofriga Rikéts délär.

\:6 ttvarfofe BotkäpsOcotrelén kunnat i Go^
tha Rike, fl-amför i någon ämun Svenflt ott^ vå-^

5ca til den hogd* at ftora bofkaps drifter kunna
afligetl forfåljas til Stotkhölm och andrå Rikets
ötter 5 utoni livad arligeil dåraf åffåtres til Dan-
hématk. Öm det blidare Glimatet allena Jfkulk

VAra gnmden til delta hushålls- forji^oaer^ fä frä-

G gas
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gas : hvarfore icke Öland , Gottland , och det e-

gcnteliga Svea Rikes fj^dligarc delar, fom hafva

nåftan åfven få blida luftftrck, kunna mcddel»
famma myckenhet afkomftcr, fom Gotha Rike,

i

mon af deras vidder ?

åro lika for hela Riket , Fabriker , Handtvcrke-
rleroch andra Stads - näringar icke blifvit i Ri-
kets nordligare orter få lätt antagne och inrät-

tade, fom i de fydligare ? Rikets nordligare Cli-

mat år val hårdare j men hum kan det hindra

Norrlands inrikes handcls-rorelfcmed Stadsmanna-
varor, om den medbringar god och fåkcr vinft?

Monne icke demia blir ringa och ovifs, i fammt
mon 5 fom afnåmarne åro £a , då alt annat år lika ?

Når vi gorc en noga Oeconomifk iåmforelfc

hushålls -afkaftningar, få (kole vi finna, at all-

männa orfaken därtil ligger i deras fkiljaktiga na-

turliga ftyrka. Rikfens Ständers vid illtleden

Riksdag fattade bcflut, at upmuntra Fabrikernas

utflyttning til Rikets ofriga' Provincer, hvilka

hittils icke kunnat fågna fig af fädana nyttiga

verks anläggning hos fig , larer for framtiden blif-

va et mårkeligt prof, huioivida fådana verk kun-
na i mer och mindre bebodde orter underhållas,

utan affktning utom hvarje ort j ty få långe våra

varo-pris och arbetslöner åro högre ån andra Sta-

ters, fä lårcr rimeligen ingen utlåndfk affåtrning

ftä at påtänkas, ocn få långe vår på folkbriden

grundade narurlisa vanmakt gor vår inlåndfta

imellan våra Svenfka orters
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Provincers Mänufadur varor, hälft de fom åfo af

€t och famma Hag i hvarje Landsort, fvårligen

iunna vida omkring i Riket utfpridas.

i \. .

Om Våfterbotten hade, i ftållet for 4i4f7}
P44P17 5 eller inemot cn million inbyggare, hvil-

ket år det famma , fom om Våftcrbottens naturli-

ga ftyrka vore lika med Skånes j kunde val i få-

dan håndelfe Vara mojeligt, at rorelfen i Stader

och Land, vore dår fä ringa, fom den nu år?

Det år: (kulle våi da kunna hånd^^at ti^ eller

perfpner, icke nedlade då mer arbete pa Våfter-

bottniika nåringarna, ån nu for tiden en enda

perfon kommer ut med ? Eller, IkuUe li perfo-

ner kunna lefva af den tjugutredjcs arbete allena ?

Nej, om defTe (kulle fjeltve lem, efter Inbyg-
arnes nårvarande lefnadsart , få blef en nodvån-

ighet, ar Våfterbotrnifka nåringarna, mäfte kä-

fta af fig glnger flera effefter^ ån de nu förmå
roducera, om eljeft politiflce forfattningarnc ic-

e gjorde håruti någon förändring. Och om
Skåne hade i ftållet for ^iöii6ö, allenaft 88(5p

invånare, det år: om Skåne icke hade ftorre nä*

turlig ftyrka ån Våfterbotten 5 monne rorelfen

vore dår dä något båttre , ån den nu är i Våfter*

botten; emedan en invånare i Skåne ej förmådde
at använda ftorre arbete pa någon näring dår^ ån
den famma kunde med fitt arbete utråtta vid nå-

gon näring i Våfterbotten, öm den famma perfo-

nen vore den ortens invånare? Skån(kä produ^
fterne (l:ulle ju i fådan håndelfe minfkas, ril defs

de utgjorde allenaft ^*^e del^ emot deras antal I

de(ra tider. Ta, fä troligt det år
,

fjelfva det

hårda Våftcrbottniliä Climateij fkuUe i forrä
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fiillet lata af månnirko- hopens arbete på jord-

fkorpan, blidka fig; fä rimligt ar ock, at i fe-

nare fallet, fkulle vär - froften åfven fä ofta gora

Skänfka Landtmannens moda til intet, fom det

nu fker i Väfterbottcn.

§. 1 8. Det har tilföreiie varit hos ofs en all*,

mån fordom , at värt Fädernesland icke kan foda

flera , än et vanligt antal inbyggare. Mänga min-

dre kunnige torde til åfventyrs ännu mårka hos

fig nägon benägenhet for famraa tanka > men här-

emot behofvc vi icke mer, än rädfräga vära fläfta

odes - platfer , fom ftola ofvertyga ofs om, at dä

de varit bebjgde, fä mäfte et längt ftorre antal

männifkor, an det närvarande , hafva bebodt värt

Fädernesland. De mänga lämningar af gärdstom-

ter, af dik (kuren mark, hopkallade ilenrofor uti

Ikogar och vära mäft odfliga trader, kunna ä ena

fidan ofvertyga ofs därom, och ä andra fidan kan
vär ut forfel af fpanmäl och vi<5tualic - varor kring

hela Öfterfjon, för et par mansåldrar tilbaka,

vara et ojåfaktigt vitnCi, om vär Stats intil när-

varande tid aftagnc naturliga ilryrka. Kongl.
Tabell - Commifiionen har i fin underdäniga Re-
lation til Hans Kongl. Majrt, vid 1-^6 1 ars Riks-

dag, anförde et det ojäfikrigafte Hillorifta be-

vis pä vär forna flyrkas hogd v det lyder fälcdes

:

Dä Konung CARL KNUTSSON, är 14^2,
l-uftade fig emot Konung CHRISTIAN L i

Dannemark, befake han 1 fitt Brcf eller härbud,
at 7 bönder fkulle utgöra den åttonde, och fcdan

berättar Hifloricn, a t han fäg (ig i fpetfen for en

Krigshär af mer än ö'o,ooo man. Om alla hade få

noga cfcerlcfvat dcnn» Konungfliga befallnings
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fa ftuUe, utom det andeliga FrSlfct, fom den ti-

den var ftorligen forokt
, 480000 bofafle män el-

ler Bönder, io^Ji de i förre tider kallades, hafva

varit til finnandes i den delen af Riket , fom dä

hörde under Sveriges Krona. Skåne, Halland
och Blekingen var dä for tiden under de Danflcas

välde, och afvenfå voroJämtland och Gottland f--

frän Sverige affoadrade. DelFa Provincer, ehuru
de i förra tider , låra hafva varit i ftorre propor-
tion emot de ofrigc Sveriges Landfkaper bebod-
de 3 ån i våra tider , likväl , om de tagas i famma^
proportion fom nu , få gora de Jte del af Rikets
Inbyggare i dä 80000 la^de til 480000, eller

f00,000 , utvifä antalet pa bofafte mån i Sveriges

Rike, for 500 är fedan, alt utom de andeligas

gods räknadt. Det år obekant, om husågarne %

Ståderne räknades denna tiden ibland Bönder, och
rullade lika med Allmogen pä landet > men det år

fak ert 5 at om inga andra ån bofafte mån va,rit

jiftaj få fvarar, i famma proportion, fom nu år

nuellan folkhopen och de gifta, en furama af mer
ån 5 millioner fjålar, blott emot deffa f60000
bönder, hvaraf Rikets forna ftyrka pä et otvif-

vclakdgt fått fkonjes hafva mycket ofverftigit

den vi nu räkna kunne. Om defia f60000 bofa-

fte mån , jämföras emot 2884^8 hushall , fom
nu finnas pä landet , få {kulle folkhopen , for 3oo
är fedan, varit dubbelt ftorre ån nu. Efter fom
Städerna denna tiden voro färre , och mindrq be-«

hodjde ån nu, och icke fä mänga ämbeten, yp-
pighets - verk och diftinftioner voro til finnandes,

utom Catholflca Kyrkans fäfangeliga betjänings
isL mälle jordbruket varit i bättre anfecnde , famt
folkhopen båttre til nyttiga, fysflor använd. Sä

G } långt
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långt Relationen. Har vår folkmängd varit 1 !^

förra tider fä flor, fä bore vi icke tvifla, at ju
famma värt land , fkulle åfven nu kunna foda en
dubbel folkmängd emot den närvarande : an min-

dre mågc vi undra pä, at vara förfäder formätt

rora fig med ftcrre handels- flyrka, ån den vi nu
ågCj i en tid dä fpanmäl och victualie- varor,

voro hvarken til in - eller utforfel forbudne. Om
vi i aiiledning häraf antage, at vår forna folk-

hop var dubbel emot vär närvarande, och afdra*

fe
de dä under Danflca väldet lydande Svenfka

rovincer, fa upkommer en naturlig ftyrka for

den tiden, af 97^^ månnifkor på hvar qvadrat

mil> hvareai -t vår närvarande 34f-|vifar, at vår

Stats naturliga ftyrka var ^for 300^ ar fedan

eller icke långt ifrän
J
gånger få ftor, fom vår

nårvarande.

§. tPi Afalthvadom naturliga ftyrkans art

hittils anfordt år, (konjes tydeligen, at den och
j

intet annat ^ ar fårfta och failalle grundvalen, til

all den magt och välmåga, fom, igenom månnifto-

åtgård. Stater kunna fig forvårfvaj fä at utan

naturlig ftyrka i en Stat 5 kan icke eller århållas

någon pofitifk ftyrka, ehvad flughct och konft

därvid användas mä. Likväl kan en ftor naturlig

ftjika, igenom defs mifsvärdande och llåta an-

vändande, få illa af politien nyttjas, at den for-

tare r, jämte fig ijelf, äfven all Statens välmåga
och politifka magt s man kan altf ä icke ovilkor-

lig^n fluta af en liorre naturlig ftyrka, til en ftor*

re ^ erkclig magt. Det ar harutinnan med Stater,

f äi( m med Arméer bcHcatfadt: är Anföraren af

rltta flagct^ Officeraren och Soldaten uplyft och
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inofvad uti at rått lyda, och fä vidare j fa år cn

fadan krigsmagt ftiycket ftarkarc, och foljakte-

ligen långt farligare, at draga vapen emot, ån

cn ftorrc , hvars invärtes omftändigneter åro tvårt

emot dennas. Skilnaden beftår dåruti, at i den

förra, forftär den kåcke Anföraren, at nyttja hela

fin magts naturliga ftyrka, på båfta och eftertryc-

keligafte fått, och Öfficerarc famt Soldater åro

tilvande, at anvånda hela fin Itgård och kraft, i

den ordning, fom år måft verkande 5 men i den fe-

nare förhåller det fig tvårtom, få at hopens ftor-

Ick kan ofta vara fig fjelf til hinders, och mång'
dcns oordning allena, kan ofvcrlåmna fienden ic«

gren i hånderne. Pä lika lått har det fig med Sta-

ter : varder folket inofvadt i cn fann Guda - och
Sedolåra, famt dcfs upriktiga utofiiing, livilket

fker, då barnen förnuftigt upfofiras, och varda

vid den fanria Gudsdyrkan och Moralen inofva-

de i de yrken , fom Naturen åmnat dem til : varda

åmbeten dar inrättade , endaft til nåringarnas och
och forfvars-verkets grundeliga hjelp ochbitråde^

famt fådana åmnen därvid använde , dem Naturen,
åfven fä vål fom Politicn, dannat til Styresman:

varda nåringarna dar ordenteligen drefne, famt

inråttade efter månnifkomas allmänna och hvarjc

närings fårfkildta art , fä at den ene icke upbyg-
ges til den andras forfång , den onyttige eller til

til åfventyrs (kadelige upmuntras , och den nytti-

ge eller nodvåndigc qvåfsj men i fynnerhet, når

torfattningarne fatt Statens politifta och närings-

verk i båfta mojcliga Ikick, at foi ändringar dar-

uti dä må i det ytterfta undvikas , och aldrig

tillåtas , utan at man förut pä det aldragrundeli-

gafte funnit förändringen landa til hela Samhål-

G 4 Icts
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lets gemenfama gagn och båfta. Når fa fkcr i

en Stat, fä bibehälles icke allenail, utan ock o-

Ices Statens naturliga ftyrka , och defs allmänna

vålmäga upvåcker hos hvar enfkildt medborgare
en ofkrymtad kårlek til Fäderneslandet, hvilken

år den råtta modren til all åkta hj ålte-bragd (he-

roifme ) , fä vål vid borgelige , fom militan-e til-

fållen, och fom gor Nationen vördad, fruktad

och förundrad 3 men når det händer tvårtom , få

faknas kårleken til Fåderneslandet i medborgare-
nas flåfta girningar, och fambandet forfvagas,

til defs Samhållet fordelas, faft icke uti fina fkrif-

teliga forfattningar, dock i fin vcrkeliga hushåll-

ning, uti få mänga oeconomifka Stater, fom dår

aro hushålj, och dår blifva få många främlingar

i Fåderneslandet, fom dår åro husbönder. Kongl.
Tabell -CommifTionen yttrar fig hårom i fin un-
derdåniga Relation til Hans Kongl. Maj: t fåle-

des: Uppå folkets myckenhet beror den ftyrka,

fom Naturen forlånar> och hvaraf Regeringarne
tunna gora fig en ftorre eller mindre politift ftyr-

ka, genom deras kloka Stats - forfattningar, fe-

huru mgen kan gora den Politifta ftyrkan ftorre,

ån den naturliga medgifver, likvål kan igenom
folkhopens kloka adminiftration, cn mindre folk-

hop i en Stat må långt båttre, ån cn ftorrc i en
annan. Om mycket folk i en Stat år fedoloft,

utan Guds och Fåderneslandets kårlek , famt up-
fylt med tvedrågt och egen - dyrkan , få kan det
vara långt fvagare ån et annat mindre talrikt folkj

dår dygden hålles i vordningi ty den moralifta

gifvcr den naturliga ftyrkan fin behöriga kraft

och verkan. Om mycket folk i en Stat illa an-

vändes, och om näringarna räka i ofåmja med
den
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den allmänna välfärdens få kan den oeconomifta
ftyrkan vara ringare 5 än i en Stat dar et mindre
antal inbyggare ordemeiigare fyflelfåttas.

"

§. 20. Detlårcr altfå icke längre blifva hos
ofs et fporsmål , om vår folk - nummers ökning år

ofs nödvändig 5 och ån mindre om han år ofs nyt-
tig ?Likvål torde allehanda oeconomiika forellall*

ningar, fom man därvid kan gora fig , Tåtta nl^
got hvar i tvehugfamhet , i anleende til åtftillige

Ivärigheter, horande til mojeligheten af en Hor
tilokt folkhops beftand och underhållande hc5
ofs. Vårt Climats hårdhet, fom hos ofs krifver

en ftorre tilgang til de åmnen^ fom tjåna emot
kold och mörker, ån hos någon fodcrligare Na-
tion. Våra, ftorre delen af året , tilfrusna fkårgår-

dar: vår aflågfenhet for utlåndfl: handel: f%'årig-

heten,at inomlands århålla communicationerPro-
vincerna imellan: Svenfka Bofkaps-afvelens koft-

fama födande inom hus I-delar af året , med me-
ra fådant, fom man foreftaller fig , at hos ofs bora
gora alla pris pä varor lågrc, och foljakteligcn

all rorelfe trögare, ån hos någon annan Nation,
Iro confidcrationer, fom fynas nedrifva alt det

vålfard. Hår år icke råtta ftållet, at uptaga hvar
och en af dcffa anmärkningar lårfkildt , utan alle-

naft at i allmänhet vifa, huruledes defla fvärighe-

ter, ehum de kunna fynas vilja inllrånka bädc
folkets antal och rorelfe , torde dock icke vara fa

betydande , fom de vifa Cg for ofs fvåre , i vara

nårvarande omftåndighcter. Vårt lands mer el-

ler mindre gynnande belägenhet • i anfeende til

ofs om våra efterkommandes

utrikeshandel
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rora. A t dc phyflfke olåeenhetcrne , mifte til

llrorre delen efterhand gifva fig , få fort fol-

kers antal hinner okas, det år, få fort Svenfkä

Landt- näringarna hinna tiltaea och utbreda fig,

ar enligt bäde med theorie och årfarenhct. Den
Öeconomifka delen af Frankrikes och andra Sta-

ters Hiftorier vifa ofs, huru brift pä fadana äm-
nen, fom nodvåndigaft hora til månnifkans un-

derhåll eller nödtorft , kan upkomma , bella och
pläga en Stat, midt under Naturens ymnigalle

gifmildhet på famma åmncn> och at fadant kan ti-

ma blott af mindre lyckligen tilftålde Öeconomi-
fka och Politifka forfattmngar, tarfvar icke an-

dra ån Hiftorifka bevis, och knapt lårcr nägonfin

kunna vifas, at Phyfifka hunger- år, gjort mån-
nilko-flågtct lika flor eller ftorre (kåda, ån dc

Politifka. Så fnart de hinder, fom ånnu kunna
ligga vär folkökning i vågen, få vil fom de,

hviika upvåcka hos våre arbetsföre Landsman en

florre hug at ofvcrgifva FådernesUndet, ånatblif-

va qvar, och betala Staten fin upfoftrings om-
koftnad med fitt arbete j det år med ct ord : la

fnart vår Stats välmåga blifvcr få allmän , at jäm-

te befkydd under Lagen, ingen arbetande med-
lem, if^rån den hogila til den rmgalle, det vare

fig i Stad eller på Landsbygd, behofver trycka.^

af brifl: på de åmnen, fom nödvändigt hora til

lifvcts unacrhåll, fåfom foda och kläder: få fnart

det händer, fä bäde vil och kan vår folkhop tiU

våxa och trifvas hemma, och då torde til åfven-

tyrs vara flåfta öeconomifka fvärighcter af lig

fjelf forfvinna, i den mon,fom vår folkhops tilta-

gandc antal hinner fatta ofs i fkick, at emottaga
mera uplysnlng, bättre ordning och ct ftorre Na-
turens eget bitrådc i näringarnas drifvandc. §.
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§. 21. Men efter det fvårafte, fom m^n af

dcfla och flera dylika hinder for vär upkomll kar^

befara, bclHr uti de omftåndigbeter, fom fynas

vilja for all tid gora våra pris pä varor högre, ån

alla andra handlande Nationers varo-prisj fa vil

tnm hår, igenom exempel, taget af blotta natur-

liga ftyrkans tilvåxt, och låmpadt pä vaFt Fä-
dernesland, vifa huruvida de{Ia omftändighetcr

kunna hindra våra talrikare efterkommandes nä-

ringar, handel och dåraf flytande upkomft til väl- .

maga och magt, fa vida ce fjelfvc hafva famma
goda vilja for medlen, fom for ändamålet, och nog
kårlek til Fäderneslandet:, for at verkftålla dem.

Låt dcÄ varo-mångd, fom med vår nirvaran-

dc folkhop jproduccras , vara huru ftor han vil >

låt den befta allcnaft af en million tunnor fpan-

mal, fOjOOo (teppund jårn, jooo flcepp.

pai', ^0,000 tunnor tjåra, 100,000 tolftcr brå^

der och jfå vidare i få ar klart , at om vi antage ,

det vår folk - myckenhet år efter if års tid for-

dubblad ^ och tilgången til fl^og och malm vore
vid den tid rattad därefter, fä ftullc den fördub-
blade folk-mangden_5 med lika lätthet kunna pro-
ducera åtminftone z millioner tunnor fpanmål^
100,000 flvcppund jårn, 6000 fkeppund koppar,
och med et ord : åtminftone en fordubblad varo-

mångd af den närvarande, efter varornas myc-
kenhet tiltager i något ftorre mon, ån folkhopen.
Härvid kan man med fkål päminpa, at den antag-

na fuppofition om tilgång til ftog och malm,
hafver icke aldcles fin riktighet > forft är han for

ftor, i det man antagit en dubbel tilgäne til brän-
kol, tjåra och bradc- ämnen, efter vara ftogar

fy-
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fynas , med närvarande hushållning , bora til

Aorrc delen vara efter if är utodde, hvilket nu
redan begynner at utgöra en af våra tiders fvåra-

fle och m.åft betvdande hushalls -brifter, tarf«

var ock få tidig, fom grundelig bot > ty få vida

vart Climats Itrånghet fordrar en jåmn och be-

ilåndig tilgäng til husbygnad och bränfle, icke

for våra Städer allena, ej eller for Bergverkens,

eller i allmänhet for våra näringars drifvande, c-

huru angelägne de kunna vara, utan det fom me-
ra Ir, tor var folkhops beftånd och ökning j få

torde efter if år, de båfta förflag,och den grun-

dcligafte hjelp , for få vål folkhopens beftånd och
ökning, fom for näringarna, varda åfven få o-

nyttigt påfundne, fom de blifvit fcnt tillån^pade.

Sedan fynes denna fuppofition vara ovifs, i det

man ej kan få noga veta huruvida våra järn- och
toppar -malmer kunna om if år vara tilråckeli-

ge? HSrtil fvaras: lat hela fuppofition fil felt,

la år dock in^en orimlighet uti, at antaga moje-

lighcten af var folk-nummers fördubbling , åtmm*
flone pä längre tid an if år, hvilket kommer of-

x^erens med våra förra tiders årfarenhet , då Sven*

Ila bärverken drcfvos, med långt mindve både

kunltap och ftyrka, ån nu for riden. På tiden

af Zf ar kommer hår alsintet an, ehuru man en
annan gång torde fa tilfalle at bevifa, det vart

folies atvelfamhet {kulle, efter Naturens ordning,

kunna på denna tid forfe vårt Land med ct for-

dubbladt antal folk af vår närvarande folk - num-
Äier ^ om inga andra omilåndighetcr hindrade.

Altfa efter våra fkogar, och til åfvcntyrs ockfå
våra bårg , torde (la vår fördubblade folkhop fclt,

få följer, at om Naturen icke imedlcrtid
,
opnar

for
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for ofs någon ny fkattkammare, fä mafteden til-

våxande folkhopen halia fig efterhand til våra

bekanta och mojeliga näringar, hvilka icke fä

mycket bero på Naturens frikoftighet^ låt defla

vara åkerbruk 3 handailogder och handel, det år:

Landt-och Stadsmanna -näringar j få följer åter,

at i delTa näringar måfte en atminftone dubbelt

Hårre myckenhet effefter då framfkaffas , framfor

i närvarande tid , om hela vår närvarande folkhop

ikulle nedlägga alt fitt arbete i famma näringar.

Fordenfkul, når Rikets hela folkhop antages at

vara dubbel , inom hvad tid man vil , fafom hat

inom if^Vy fä måfte af deras näringar en varu-

mängd varda frambragt 5 fom år åtminftone dub-
bel af den närvarande, faft både (kogarnas äfta-

gande, och Svenlta bargens fparfamhet, fkuUc
torneka vår fördubblade foikmångd,at gora bårgs-

hand^eringen til Rikets hufvud- nåring.

Man tötde ånnu kunna gofa en anmärkning
härvid, och fåga: at ehuru efter den antagna
fatfen vår vani-niångd, efter if års forlopp,

felbart blcfve dubbelt ft6rre> fä torde den likväl

i, blifVa mindre réel, ån den närvarande, och få-

[ kdes fä et mindre varde ån denne j hvaraf vil fy-

na^, at den nationella vinilen igenom handel med
delTe varor, torde dock icke blifva Horre ån den

\\ hu åf . Harpa fvatas
, fpanmäl öch vit5hialief blef«

Ve i fädan håndelfé Vart Lands handels-varor, och
hvilka Varor kunna vål Vara jxdbarare ån de fam-
tne? Och défsutom: väi* handel kallar i detta af-

feende af iig intet niera ilu , ån hvad Vara varor
nu åro Varde, jåmte fkålig vinft, och öm våf ro-

relfcj 2f år Mrcfter komme at beftå i flogdc-och
Laiidt-

K
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Landtmanna- varor, få kunde vi du, fafom nu,
icke fä mer for dem, ån hvad de voro varde, til-

lika med tilborlig vinll j men det år på annat ftål-

le vift (*) 5 at varors vården åro lika med alla dc

arbetslöner tilfammans tagne, fom til famma va-

rors tilverkning och beredning åtgått > foljakte-

ligen, efter en ftorre månnilKo-hop nedlägger

litt arbete på 178^ års varu-mångd, få blifva ock
dc flerc, fom af dcnfamma komma at draga ar-

betslöner, eller hafva fin foda och utkom ft. Alt-

fä, om utlåndfka affåttningen pä våra varor da

blifver ftorre ån nu, hvilket bor kunna fkc, af

orfak 5fom ftrax nedanfore fkal vifas 3 få måftc vår

utiåndfka handel kunna utvidgas , det år ; de ma-
fte blifva flcre, fom kunna lefva af näringarna,

eller fom varda födde och underhållne af utland

-

{fcc handelen j fordendcul tjåna dä våra näringar

och handel, tiWår naturliga llyrkas tiivåxt, hvil-

ket år den fanna och grundeliga nationella vinft,

fom allena år raågtig at upråtta den åldrarna 11: för-

fallna Stat , och den vi hufvudfakeligaft borc fo-^"

ka och efterftråfva.

§. 11. Vidare: efter man hår frammanBre,
§.21, har vifl, huru, antingen vh efter if år

fördubblade folkhop, arbetar i famma näringar

fom vi nu idke, eller icke, få måilc dock var va-

m- mångd, då varda atminllrone dubbel emot vår

närvarande, når en fordubblad folk-nummer ned-

lägger dårpå firt arbete, och alt annat ar lika.

Aitfå går dft på et ut, om vi i detta exemplets

fbrtfHttande antage , at rorelfcn efter if ar, be-

ftåi

(*) Tjiiiktr gm peniiingars Vården pag- 34
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ftår i våra nuyarandc, eller i andra flÄgs varors

tilvcrkning. Låt den fke med famma flags varor.,

fom vi nu tilverkejoch låt denna vår varu-måogd
vara determinerad , och fådan fom vi hår ofvan-

fore §. II antagit i låt ockfä vår penningc- flock

vara hurudan och huru ftor han vii > låt den beftå.

af blott inbilladt mynt, och vara 60 millioner

dalcr kopparmynt ftor > djraf malle dä något vifst

antal årligen lopa in i hvardera flags Varu-tilverk-

ningen > låt til exempel zo millioner gå in i ärli-

ga fpanmäls - tilverkningen 5 om jag få mä kalla

åkerbruket \ låt 7, f00000 daler lopa i årliga

jårn-tilverkmngcn> låt 3 millioner åtgå til kop-
par - tilverkningen och fä vidare ^ fä mafte 5 ut-

om iifta fål j arens vinftj eller fom år det famma,
utom fifta arbetslönerna, en million tunnor fpan-

mål nu vara vård 20 millioner dalcr, foooo fcep-

pundjårn, 7,^00000 daler, 3000 (keppund kop-
par, 3 millioner daler > foljakteligen mate
utom fifta arbetslönerna, en tunna fpanmäl vara

värd 10 daler, i fkeppund jårn i fo daler ^ i Ikep^

pund koppar 1000 dtler, alt kopparmynt, och fä

vidare > hvaraf följer, at i daler koj)parmynt år

i det nårmafte vård -/^ tunna fpanmal, eller

fkeppund jårn, eller yooo fi^eppund koppar > lat

då vår daler, emot utiåndlkt mynt hafva hvad
varde han vil 5 låt en Riksdaler Hamburger Ban-
co galla I f dalcr eller 60 mark. I-tillåmpningen

håraf til vart Fådenocsland , fä mafte det ovilkor-

Jio;a förbehåll varda på det nogafte i akt tagit, at

var inbillade penninge - ftock icke må okas, e-

hvad det galla mä> utan tvärtom , fä mycket mo-

^ jeligt

(*) Tankar om PenningärS Vården, pag, 37,
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jeligt år forminfkas, få länge varornas höga pris

och våxel-courfens hogd , förråder defs ofverflodi-

ga och tiUika ftadeliga ftorlek j ty i håndelfe af

defs ökning , -få flår ali uträkning pa Fäderneslan-

dets allmänna gagn helt och hållet felt , och all

ånflalt til Rikets folk -ökning och forkofring,

går utan all hjelp aldelcs förlorad.

^fter den antagna forefatfen^ fä måfte efter

Zf ars tid, årliga varu - mängden beftä af z mil-

lioner tunnor fpanmåi, icoooo fkeppund jårn,

6000 fkeppund koppar och få vidare, och efter

penninge - ftocken år då , forrt nu , <5o millioner

daler, och alt annat år tillika fom tilforcne, få

måfte alla defTa varor, tillika med Rikets hela 6f-

riga varo-mångd, vara vård 60 millioner dalcr

kopparmynt 5 hvaraf då , fäfom nu , lo millioner

upga ärligen til åkerbruks ^ handtcringcn : 7,^00,
000 daler til jårn - 3 millioner til koppar - tilverk-

ningen och fa vidare, då måfte utom fifta arbets-

lönerna 2 millioner tunnor fpanmål blifva varde

20 millioner: 100000 fkeppund jårn, 7,^0000*
daler: 6oco fkeppund koppar, 5 millioner dalcv

kopparmynt; foljakteligen mj.fle utom iiila ai-

betsloncrna i tunna fpanmal vara vård 10, t (kep-

pund jårn 7f , i fkeppund koppar, foo dalc

Kopparmynt, och få vidare ior Rikets hela vari:

mångd j men förra pnfen på defla varor voro lo ,

Ifo och loöo dalcr 5 altfå Varda varornas pris.

blott igenom vår naturliga flyrkas tilvåxt , taklc

til hålrtcn , utan at nårings - idkamc inflcrånkas

.

rubbas eller på något fiirt: f Tlora dåi^*id> och
föm ingen ting befordiar afiatiningen båttre,

ISgre pris på varor, i"5 måfte vår utländCca affat:-
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ning, med de antagne omftåndigheter, efter 2f
ars tid kunna vara forokt, dä vår naturliga flyr^

kas tilvåxt hunnit fä längt, at den mågtat ned**

fålla vara varu-pris, til lika eller lifider de ut-

låndflca. Häraf följer vidare , at i daler koppar^

jnynt blir dä i det nårmafte värd tunna fpan-

xnal, eller fteppund jårn, eller fteppund

koppar^ altia, om utländfka hushalls och han*

dels - omftändigbeterna åro oförändrade 5 fä mäfte

cn Riksdaler Hambyrger Banco , fom i förra hån-

dclfen var vård 60 mark då blifva vård allenaft

:5o eller 7§ dakr^ altfä år våxel - courfen tillika

af lin egen natur nedfåld j i famma mon 9 fom va^

rornas pris blifvir fålde. Pä fädant fått kan värc

Fädernesland bUfva naturligen beqvåmt at utan

konfliga eller vSdfama poiitifta medel , tiltaga

i näringar och rorelfe y eller ^ blotta naturliga

ftyrkans tilvåxt 5 mäfte af 15n egen art befordra

Statens forkofring , utan at Politien bel^ofver be-

fvåras ^f ailnan omforg därvid, ån den, fom bidra-

ger til ordningens underbäll^nde i nåringgrna^

och fom länder til de hindrens undanrodjande,

hvilka ligga folk - ökningen i vågen 5 hvaremot,
utan det forgfälligafte Poiitiens befrämjande af
folk - hopens ökning, och af all^t de oinftändighe-!

ter fom dårtil hora, fär ick^ Staten någon natm>
lig difpofition, at kumia blifva båttre , och dä år

all Öeconomilt ätgård , ehuru förnuftig den cl^

jeft vara mä, et altid prilräckeligt medel, foi:

Statens forkofring och tilragande i formäper,

§. 2|. Til vår naturliga ftyrkas okande hora
fornåmligaju; : i :o Jordens bcqvamare delning iny

väname jjpellan
^
igenom ftor&ifts - delnijDgar >

^

H

I
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den fåledes båttre indelte jordens vidare fc»rdelan-

de 5 flera familicr imellan ,
igenom Hemmans-

klyfningar> 3:0 Torps och Backe - llugors ih-

TÄttandc for friftt och arbetsfört folk , hvars barn

måga vara af lagen åfven få val be^kyddade i iina

foråldrars hus 5 få långe de dar vilja viftas, fo,m

utom det famma: 4:0 Kongl. tilfågelfer och o-

ryggeliga forfåkringar, for defla och alt fädant

folk å landsbygden, fom igenom fitt lofliga arbe-

te dar mäfte foda fig, om frihet, hågn och be*

{kydd uiKler Sveriges lag , lika med alla andra Ri-
kets underfåtare, famt forfattningarnas ftvrandc

dårhån, at den arbetande fc^khopcn matte ti ftor-

re hug och luft for fm tilckning, och den tiloktc

delen må finna båttre fin rakning vid at blifva

hos ofs qvar, ån at flytta til främmande Stater.,

Defi^e åro ofelbart de forfta och nodvåndigaftc

medel for vår naturliga ftyrkas tilvåxt , hvarforc

ock höga öfverheten behagat, at igenom verk-

ftållande til ftorre delen af alt detta, bygga uppS
denne fä prisvårde fom fafte grundvalen , våra ef-

terkommandes välgång och fållhet. Önlleligt

vore, det var Nation behagade med mera hug
och boj elfe nyttja den anförde tredje punÄen,
for hvilken vara landtarbetare fynas icke ånnu
hafva fattat et emot höga Regeringens vårda om-
forg fvarande fortroende-, det torde dock med
cn kraftig och omftåndclig Kongl. Forordning

liå at hjelpas, fom kan gifva den fjerde punften

cn ftorre Ityrka, hvilket fynes vara nu få mvckct
nödigare, fom alla tre dc forfta punclcrna bor*

följas tillika åt i vcrkftålligheten : eljeft, da ftor-

Ikifts-delningarnc och Hemmans -klyfningapne

gä fin obehindradc ^ång, utan at den ai-betande

folk-
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blk-hopen, fom ifrän Torp och Backe -flugor

. ar fin råtta tilokning
5 dårjåmte tiltager > få tor-

le därigenom husböndernas antal på landet , okas

ftorre mon, ån deras medarbetande tjänftefolks,

tch Staten blifva 5 ätminftone iforfta början, ännu
• nera förlagen på tjånftefolk, ån den hittils varit,

ivilken Itora olågenhet hårigenom vifFaft kan
undvikas.

I Hår kunde åtfkillige andre anledningar, me-
Acl och upmuntringar for vår folkhops ökning

!
'arda tiilagde j men de torde kunna låmpeligare

nforas längre fram, da man kommer at handla

>m tilfodfeien, giftermålen och alfvelfamheten.

På Kongl. Tabell-Commiffionens befallning,

Af Pefs Secreterare

EDVARD FREDRIC RUNEBERG.

RON
')m Drag 'Ugnars förbättring vid Järn-

verkm ;

Af
SVEN RINMAN,

pireåeur dfver Svart- fmidct

Med Drag -eller Glodge- ugnar, forftås egen-

telig^a fådane, fom eldas med ved, och
hvaimi åmne5«iårnet, til vidare utfmidan-

H 2, dc
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de, af flammaa upgladgas. Defle Ugnar tjåna

vid alla flags Smiden, dar järnet kommer at ftarkt

upglodgas, men ej vållas > och nyttjas i fynner-

het vid Pläthamrar och Valsverk : icke allenaft

til beiparande af Drift- vatten for Blasbåljor och
til mera beqvåmlighet for arbctarne: utan ock
fornåmligaij i afleende pa den befparing, fä val

uti fkog fom kolnings omkoftnad, man förmodat

vinna genom vedens .nyttjande i ftåUet for kol.

Sä mycket mig bekant år, har fi*amledne Herr
Coma^crce - Rådet och Commendeuren Polhem
v^t den forllc har i Riket, fom vid Stjemfund
börjat nyttja Glodge - ugn til Tak - putars utfmi-

dande. Sedermera och da flere Bruks-ägare blif-

vit ofvcrtygade om den nytta, fom deiie ugnar
medförde, har denne inrättning efterhand, pa

flere fhållen , dar Plät - fmidet af Osmund icke va-

rit i gang, blifvit vedertagen.

Dar Plåtar fmidas uti Hard af tillmnade ftang-

jårns- flycken eller lunfar, bcilas Smeden gemen-
ligen 30 tunnor kol pa et fkeppund klipte Tak-
p^tarj men vid en vanlig Glodge -ugn, kan pa

et ikeppund fadane Plåtar icke räknas atga ofver

et llaf-rum ved, fom ungefar fvarar emot 18 d 20

tunnor kol. Således tyckes, at med Plåt - ugnen
fkulle,utom kolare-lonen, befparas 7 ä p tumior

kol pä hvart fkeppund Plåtar > men då häremot
i akt tages, at Smeden af de beftädde 30 tunnor,

cnom aktlamhct tär 8 a p tunnor cfver-kol uti

efpanng, hnncs at foga ofver 10 tunnor kol rät-

teligen kunna raknäs ätgå p-i i fkeppund PLitai

uti Härd. I anfecndo därtij ,blifver bcfparingen,

fom
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. fom kan vinnas med vanliga ugnar, for flcagen ej

(a betydande. For den orfaken hafva ock många
Pläthammar-ågare ånnu icke vårdat antaga GlÖd-
ge -ugnars nyttjande 5 eller ofvergifva de vanliga

Hårdar j hvarvid deras Smeder varit upammade.

Om Glodge- ugnar blifva rått anlagde och
flarn - elden däruti pä alt mojeligt fatt nyttjad ^

ar jag likväl forfåkrad, at mycken Ikogs befpa-

ring därigenom bor kunna vinnas.

Pä tre ftållen, nämligen vid Carlholm uti

Roflageii, vid Stjernfund uti Daiarnc och vid

Garphyttan uti Nerike, hade jag forledet är til-*

falleat giiva defleiner til nya Plät-ugnai*. Och
fom vid Stjernfund, utom Plåt-ugnen , åfven var

en annan ugn for klipp-jårns tilvcrkningen , ryk-
tes mig , at Plåt - ugnens hetta åfven til det arbe-

tet fkulle kunna nyttjas. Likaledes funnos vid

. Carlholm och Garphyttan z:ne Plät-hamrar, tått

: invid hvarannan inrättade, fom jag fant (kulle

kunna betjäna fig af en ugn tilhopav altfä bygdes
. efter mina gifnaforflag och ritningar, på foi^nåm-

de Milen Plät-ugnarne med z:ne opningar ifrån

. Ijelfva ugns-hvalfvet, fä at 2.:ne fårfkildte måftarc

fned deras drångar kunde på en gäng arbeta uti

en och famma ugn, utan at vara hvarannan til

hinder, och utan at härvid behofves mera an en
'. eldning efter vanligheten. Således upglodgar
Knip-fmeden vid Stjernfund fitt Klipp -jårn uti

,

den ena, och Plåt-fmeden fina åiTwien och Plåtar

i den andra opningen. Likaledes urvållas Plåt-

åmnen vid Cariholm, for den ena, och beredas
färdige Plåtar for den andra ugns-giman. Vid

H 3
Garp-
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Garphyttan äter, fmides pä famma fått vid i:nc

hamrar for en ugn, med den (kilnad, at färdige

Plåtar tilverkas for bagge opningarne. I början

kinkades val något med denna lilla ändring, in-

nan Smcdemc kunde ofvertalas at glömma gamla
vanan j men federmera har jag med egna ögon
funnit, at vårmningen uti en fädan ugn, icke al-

lenafl; går lika frilkt, fom uti de vanliga enkla

Plåt - ugnar , utan ock , at vid denna nya ugnen

,

fom likväl tjänar til dubbel tilverknin^ ,' åtgår fo-

ga mera ved , ån vid en enkel. Ifrån Carlholra

har jag haft fåker underråttelfe , at på hvart fkep-

pund Plåtar befpares i ftafrum ved , och vid

Garphjttan, härpå 13 fkeppund färdige Flätar

cj åtgått mer ån 7 ftafrum ved, hvilket tyckes

vara en få anfenlig fkogs befparing for Plåt-fmide
,

emot förra vanligheten , at jag förmodat , det i

Glodge - ugnars bygnad och nyttjande på fådant i

fått, torde förtjäna Kongl. Academiens upmårk-
,

famhet, famt at ytterligare vidtagas^ pä alla de

ftållen, hvaråft antingen finnas 1:ne Flat -hamrar
j,

tått utmed hvarannan, eller dår andra fortcr af
|

frof Jårn - manufadur , fåfom Skar -verk, grof

andjårns - valsning , Brånnftäls - fmide , Bleck-
fmidde Under Djup -hammare 5 m. m. tillika kart 1

anlvåggas.

Vid forenåmdc Plåt -hamrar, har jag pa alll

Hållen något olika inrättat deflc ugnar, at utröna

den tjånligafte llni^lurenj men fom det blefvc

nog vidloftigt at befkrifva alla defTa olikheter,

torde vara tilråckeligt at ja^ hårhos, uppå en få-

dan dubbel ugn, fom redan blifvit foifokt^far den

Sran a t cn enda ritning och beflrifning aflcmna,
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fom icke allenaft kan tjåna til efterföljd , dar be-

lägenheten fådant tillåter , utan ock til vidare an-

ledning, huru flarn - eld til flere flags grof-fmi-

den nyttj as kan. Därvid bor likväl ugnens byg-
nad efter belägenhet och effeftcrnes cgenflcapcr

inråttas, fom i fynnerhet vid nya verks anlägg-

ning ofta nog beqvåmligen torde kunna verkftål-

hs -y allenaft man uti alla förefallande omftåndig»

heter år noga underrättad.

^; förklaring pä nårgäcnde ritning ofvcr cn dub*
bel ugn til z:nc Plåt - hamrars betjänande.

i^ig. I. Tab. IIL Ugnens Plan efter linien x.

Fig.

Fig. 2. Profil efter linien a. b. Fig. i

.

Fig. j. Profil efter linien c. d. Fig. i *

A. B. ftora ugns - hvalfvet med 2:nc midt emot
hvarannan varande opningar eller gimor.

Uti Fig. 5. utmärker A. B. ugnens bredd
famtden ena opningens eller Tackjårns-gi-
mans flkapnad och ftorlck.

CD. Eld - trumman dar veden inlägges.

j]i C. Fig. I. och j. Öpningen eller hålet, hvari'

genoffn lägen gar in uti ugnen.
E. Afk - rummet under eld - gängen.
F. F. Tackjarns-halfler,hvaruppäveden lågges.
G. G. Skårftenar eller rok-käpor afJårnbleck

til de utur ugnen gående gniftrors afforandc.

H. Fig. j. En gniiler-kur af Plitar ofver öp-
ningen for eld -rummet. Kan åfven ledas

med et Bleckror in uti någon af dc andre
fkårftenarnc.

I . Sandfyllning pfvan på ugns - hvalfvet til fo-

rekommande af fprickor och lägens utträn-

gande. H 4 Fig.
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Fig. 4. En del af Tackiårns-halftret, efter

fyrdubbel Seal upritad.

Fig. f. Tackjärns - giman for eld -rummet.
En dylik

^
gores ock för afk - trumman.

I anfcende til likheten , föm denne dubbla ug-

ften åger med den vanliga enkla, lårer ingen via*

loftigare förklaring otvct bygnaden erfordras;

Storfta fvårighetcn med Glodge- eller Drag -ug-
nar i gemen, år den, at de vid förefallande nivår"

tes briftfallighetefj fordra några dagars affval-

ning, innan de kunna handteras och repareras,

hvarigenom Smidet under reparations - tiden ^

blifver fä mycket längre forhindradt, hvilket år

mera kånbart, dar flere arbetare fkola betjäna fig

af en och famma ugn. Det år fordenfkul hogft

angeiåget , at fådane ugnar muras med all uptån-

kelig beftåndighet , hvilket fåkraft kan lata fig

gora: om man til ugns * hvalfvet och i fymlerhet

til eld^ gängens murande , kan anikaffa nägon god
fort Tålg-ften , af famma art , fom Jämtlands gryt-

ilen 5 hvilken mäfce huggas jämn , at han i mur-
tiingen faller någorlunda fatt tilfammans. Til

murbruk, bor nyttjas den cldfafta Franfka eller

Skänfka leran, hvaraf en del obrånd bräkas ftarkr

tilfammän med en del bråndt ler och en delbråndt

Tålgftens-mjol, hvilket murbruk nyttjas imel-

lanftenarne, ätminftone pä inre fidan eller emot
hettan, och for ofrigt kan man betjäna fig af ge-

ment ler med fand." NäR- god Tälgftcn år ock
Tegel af Masugns -flagg emot hettan det fornåm-
fla: allcnaft Teglet år ilopr i tjänlig form, fom
väl kan tilhopa rogas, och ilaggen år af god art,

och cj Äf altfor mycket Limftens-blandad^e malm-
fått-
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fattningar. I fynnerhet har Slaggrteglet f5i* flo-

ra ugns-hvalfvet befunnits tilrackcligen llarkt;

iiien for eld - gängen är Talgften fåkrare» Yttra
inurens forbindning med ftark a järnband eller an-

kare -jårii pä alla Milen, dar de med nytta kun-
na appliceras, år for beftändigheten icke mindre
ängelågen och bor ej forfummas. Dar tjånlig ocli

éj altför fkor griften finnes , år ftarkare at dåraf

betjäna fig til utan-muren , ån af tegel, fom ixiin-

dre emotftär hettans llarka fpånning.

Oaktadt äll forfigtighct vid bygnaden
,

' kan
dock foga forekommas, at icke uti en Glodge-
.Ugn, en eller annan lagning om aret fkal foretal-

ki Vil man fordenftui undvika de 3 å 4 veckors

tippehåll med fmidet, fom under reparations-ti-

den årligen kan fororfakas, år fåkrait , at antin-

f
en vara forfedd med z:ne utmed hvarannan byg-
e ugnar, fä at deii ena kan nyttjas under den an-

dras briftfållighet : eller ock , at jåmte ugnen haf-

va tjänlige härdar tilhands for Smedernes fyfle-

fattande under ugns-byggnaden, fom äfven kom-
Jner val til pafs , då helgedagar infalla och ugnens
upeldande på 2 ä 3 mellan -dagar ej lönar mödan,

( Därigenom at eld - gängen gores under bott-

nen af ugnen, fom pä nårgående ritning finnes

utfått, vinnes Väl uti ftora hvaifvet någon ftar-

kare hetta, och mera beqvåmlighet til hettans

nyttjande for annat fmide : utom det, at en fädan

Ugn fordrar minfta utrymme j men fä underka-
ftas likväl eldgängs - hvaifvet den olägenheten^

Ät på detta fåttet af hsttan fnarare forftoras*

Hvar-
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Hvaråft elden fordenfkul endaft nyttjas til

Plåt -hamrar 5 kan man lata lagen upftiga antin-

gen midt på bottnen, eller- vid den frärafta fidaa

af ugnen, låfom hår vid K^Fig. i . Då eld-gän-

gen likväl, genom en tilbygnad uti D, måfte for-

långas. Eller ock bor ugnen byggas lika fom vid
Vals - och Skar - verk , eller vid Klåck - gjuterier

brukas , fom ej medforer annan olågenhet , ån at

eldnings - veden i den håndelfcn målte huggas til

hälften kärtare, ån cljeft vanligt år.

Utom en fådan ugns nyttjande for 2:nc Plat-

hamrar, hvaraf en god verkan redan år utrönt,

har vål ånnu icke blifvit förfokt, at nyttja famma
hetta til flere Hågs arbeten > men af forfarenheten

om flam- eldens häftiga verkan, år jag tåmeligen

forfåkrad, at dar belägenheten fä tilfäger, (kul-

le vid famma ugn och hetta, utan någon vidare

åtgång af ved > 4 å f tums fpik kunna fmidas , an-

tingen for hand , eller under vattu - hammare , til

det minfta med 3 å 4 Smeder. Eller ock fkulle

brånftäl vid denna hetta kunna iipvårmas och ut-

råckas , allenaft en beqvåm och til detta ändamål
lagom opning gores vid lågens ingång uti ug-
nen. Vid fpik -fmide tyckes vål den fvårigheten

förefalla, at fpik -tenamc fom oftaft bora vållas,

hvilket uti flamcld icke vål låter fig g6ra> men
om man jåmrc et fSdant fmide for ugn, åfven un-
derhollc cn Spikhammar- hård, kunde dår\'id c-

mottagas och tilhopa vållas de tenar, fom blifvit

otåta eller fn* karta. Vid Brånftals -fmide åter,

behofvcr llalet aldrig vållas, fä framt tått åmnes-
jåm dårtil forfigtigt våljes, och fåledcs tyckes

med dcfs u^vårmnin"; och utfmidning for flamcld,

icke vara någon fvärighet. Dar
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Dar Plat-fmidc idkas for i hamrar fäliinda,

at Piät-åmncn vid '"den ena urv allas och likn.is*

och vid den andra bredas och fårdig göras , år bad,

at icke gora ugns-opningen for lirvålls-hamnaaren

ftorre ån oumgängeligen erfordras: fåfom unge-

får til 1 8 tums bredd och f tums hogd*

Dår icke mer ån en Plåt - hammare finnes

borde man ån mera vara omtånkt, at genom en
annan opning pä Glodge - ugnen

,
betjäna fig af

famma hetta, antingen for ofvannåmde fmide,

eller ock for ftångjårns upglodgande och fonder-

ikårande til fmala tenar : for hvarjehanda koks-

kånls djupande: for Trä-dragning eller dylikt.

Torde hånda, at til en fådan ugns upvårmandc
an mera ved fkulle befparas, om bagge opningar-

nc fördes utmed hvarannan pä en fida^ men fom
det år oforfokt och tyckes falla obeqvåmt for ar-?

betarne, kan jag det bygnings - fåttet icke med
fåkerhet recommendera. Önlieligt vore likVål,

at tilfålie kunde gifvas til fädane nyttige forfoks

ånftållande med Glodge - ugnars olika ilmftur,

och flam- eldens verkan til åtfbilliga flags arbe-

ten, famt at någon utvåg vore til erfåttning fcr

den omkoftnad , fora dårpå , allenaft til fanhingens

utrönande, ftundom måfle användas. Jag år for-

fåk rad, at på många orter, dår kolningarne under
fkogens forminfkning måfte aftaga, eller dår man
vil betjäna fig af brånntorf 5 blin^er Glodge -ug-
nars nyttjande til hvarjehanda Svart- fmide en be-

S
ödande invention. At Brånftäl kan tilverkas med
am-eld, dårom år jag fullkomligen ofyertygad

och fcr ingen omojclighet, at icke famma iHl,

fom
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fom den ena gången blifvit brandt , {kulle vid cn

annan brånnmg , med hettan uti b rån - ugnen

kunna upvårmas och uträckas , fom vore en mår-

kelig fkogs - befparing , hvilken jag anfedt bora

vid J
ärnverken vara alla förbättringars fornåmfta

åndamåL

BESKRIFNING
Td et Jlags Ma/kar, fom fomtlga dr göra

Jtor fkada både på Frukt - tråden och

Skogarna i Norra America,

AF
PEHR KALM.

Da jag 5 efter min ankomft til Norra Americå,

ar 17485 fokte gora mig underrättad ora ^

hvarjehanda, fom dar kunde finnas märk-
värdigt uti Naturen 5 hörde jag ibland annat myc-
ket talas om et (lags Mafkar, hvilka vifla ar in-

finna fig i otrolig myckenhet pa tråden , och da

fora pä.dem flor fkada. De dar i landet boendes

eråttelfe om defle Maffcar var karteligen följan-

de : Mafkarnc infinna fig \\^x ar i llor mycken-
het > men därimcllan vifA fig gemenligen endaft

nagrc fa af dem. De är, da de komma i obe-
fkrifvclig mängd, upåta de fa aldcles lofvca pä
tråden, at fkogarna midt om fommaren Ila fä nak-

na och loflofa, fom om vintern. De angripa da

måft alla flags tråd, nägra fa arter endall undan-

tag-
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tagne. Gemenligen år den tiden pS aret ftark

hetta och torka dar pä orten, darfore har oialliar-^

nas åverkan ofta den fkadeliga päfolgd , at dc?

nakne tråden icke kunna ftä emot den häf-

tiga vårman, utan torkas bärt 5 hvarrnedelft ofta

fbora trailer af Ikog do ut. Af Angelsmånnerne
kallades denna ohyra CaterpiUers j et namn , fom
de plåga gifvaåt hvarjehanda flags Malkar pä trån.

Följande året 174P5 reft€ jag val igenom en
god dei af Norra America > men ehuru noga jag

'gaf akt 5 kunde ja^ ej med vifshet komma ofver

någon af deife maftax^ få at jag redan gaf forlo-

radt, atfäfe démj men år i7fo inföll Mafkar-
nas Period i ty dä infunno de fig i de Pennfylvan-

Ikc och Nya Jerfey^ke Ikogar i gmfvelig myc-
kenhet. Jag hade då nog tilfålle, at fe en del af

deras hushållning 5 och Utröna af hvad art dc Voro.

Siftnåmdear d.
3 April efter nya ftylen, då

jag var ute på landet hos en gammal Svenfk , vid

namn Johan Bengtsfon^ fade han fig hafva orfak at

befara Mafk på Äppcl- tråden nåfla fommar, i

fynnerhet om den blefve torr. Säfom anledning

til denna fin fruktan, vifte han mig många qvi-

ilar af Äppel-tråd, fom hade likafom fmä knylor

på fig 5 hvilka til en ftor dei beftodo af bara mafk-

ägg. Infeä:et hade lagt fina agg rundt omkring
qvifteili 5 agg vid agg : äggen voro runda , fom de
minfta knappnåls - knappar. At forvara dem från

r|gn öch en oblid luft, voro de ofverdragne med
en limaktig våtfka, lik grå - brun focker- firup,

hvilken nu hårdnat. Den glånfade ock fåfom en
. bårdnÄd fimp. På et och annat ftålle hade rågnet

Ikélgt
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ftolgt bart denna limaktiga våtftan, och dar fut-

to aggen bara. DelTe maltagg funnos ock pä
Påron - Qyitten - Perfike - och Kersbårs - tråd >

famt åfven på Pennfylvanfke Björken, (Betuia
lenta) Afvenboks med et ord: jag fann aggen
både på de tråd , hvars lof de dåraf utklåkte ma-
fkar begärligt åta, fom ock ibland på fadana,

hvJlkas lof de ej fmaka om de hafva båttre mat at

tilgå.

Den följande 14 April fann jag aggen utk läk-

ta alleftådcs, och en otrolig myckenhet af fma
mafkar, hvilka fpjunno fig våfvar, daruppä de
klefvo up och ned, och åto up lofven, alt fom
.de hunno fpricka ut. Vid början af Maj i manad
•fåg man bade Trågårdar och fkogar fulla af dem,
och voro de nu redan komna til deras fullkomliga

ftorlek > men innan jag går längre, vil jag for^l

bcfkrifva, huru mafken iåg ut.

Ldrjg^en år åtfkillig, alt efter åldrcn, ty då

han nyis kommit fram ur agget, år den näppeli-

gen ofver en Gcometrifk linias längd > men blir

. ledan alt llorre och ftorre. Då de blifvit full*

våxta, åro de gemenligen i Geom. Tum och
}

liri. länga.

Hufvudet år trubbigt, (lått och halt^fmutfi^t-

gråblätt med fina fvarta prickar, bcfatt med k:.r'

ta fvarta har. Ofvan for munnen , en liten hvit

fiåck. Käftarna
(
Palpi ) åro två, fvart-

aktiga, cn på hvardcra fidan om munnen. Bak-
oraJiufvudet vid början af kroppen år på hvardc-

ra lidan en liccn fmutfigt-gul Hack, hvarutur en

hop



I7^4* Ap^- ^^j» J^^*

;hop mörka, 3 lin, langa här gå ut. Rundt om-
kring munnen år den ock härig men hiren åro

där mycket karta.

Kroppen beftår af en ljusblå fårg med andra får-

gor inblandade pä följande fått : Längs efter ryg-

gen åro ellofva ljufa flackar af åggformig ikap-

nad, hvaraf den bredare delen vändes framåt],

och dår den fmalare , fom vänder fig bakåt , dra-

fer fig ihop
, gä ut pä omie fidor , et par karta

eckfvarta flreck. Längden af en fädan flack år

näppeligen mera ån en half linea, och bredden

proportionerad därefter. Fläckarna fitta nållan

lika längt ifrån hvarandra. Fårgen af det ljufa i

fläckarna år ej aldeles hvit, utan ftoter litet på
fmutfigt ^ult. Utur hvardera af de fvarta fl:rek

^

fom åro pa omfe fidor om defla ljufa fläckar, ut-

gå nägre £3(3,4 eller f ) ljusbruna upråttHående

här af } lin. långd ungefår > nägot helt kärt brand*

gult ftreck finnes vid deffe ljufa flackar. Pä
hvardera fidan om nyfsnåmda ljufa fläckar går

längs efter ryggen et imalt ftreck eller rand , fom
midt uti år brandgul , men fidorna åro fvarta.

Ned om dem pa omfe fidor är kroppen af ljusblå

färg med fina fvarta prickar , och därunder et

ftreck, fom midt uti år gult, men fidorne fvar-

ta, gåendes längs efter kroppen. Under defle

fiflnamde ftreck ar kroppen affamma iiusbiä fårg

fom tilforcne, hvarifrån utgå fullt med ljusgrå, 2

lin. långa här. Buken år under mörk - gräblä.

Fåtterna åro 8 par 3 nämligen 3 par främft un-
der de z forfl:a ljufa fläckar pä ryggen dock år

det fråmfta paret längre fram ån någon ljus fläck

fit-
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firter. Sedan åro under den 3:dje och fjerde Häc-

ken inga fötter > åter följa midt under Icroppcn 4
par fötter > och vid andan al: ftjerten, nåftan län-

gre bak, ån den filla Ijufa fläcken pä ryggen, et

par fötter > med delTe fifta fötter iKjuter mafi-ien

på, dä han gar. De frånif^a
3

paren åro fvart-

aktiga, och hvafTa på andan j de andre f paren

ro nårmafl: kroppen mörkblå > men fjelfva b.ndm
ar trubbig och gulaktigt mafkeii kan ikjuta den-

na andan ut, och draga den in i kroppen.

Bredden midt på år vid pafs i|- lin. och är den

mall: ofveralt lika bred.

Jag nåmde förut, at redan i början af Maj o

voro både Trägårdar och fkogar fuUa af delTa

Mafkar.

Uti Trågårdarna hade de fpunnit ftora bon
i åppei-traden , fä at om en ej var flitig at forftora

dem, och trampa ihjål mafl^ama di de foUo ned,

vifste man icke af, innan de fortärt alla lofvcn på
åppel-tradcn. Når man rökte imdcr tråden, ka-

llade de lig ned på marken j men om m.an ej ftrax

dödade dem, kräkte de up igen efter Itammen p!;

tråden. Rörde man litet vid dem, då de iiiito

pä Icfven, fiillde de lig et llyckc ned i men blef-

vo fedan hångande på en fin tråd, den de fpunno
från fig dä de flåpte lig lofa, hvilkcn de fåll med
ofre andan vid llallct de forr futto på : med denna
tråd gingo de ledan up till fltt förra Mlle. D;i

de ätit up alt lofvct på et tråd, gingo dc därifrån

til et aPiHat, och fortforo därmed på iamma fått.

Man fåg nu på flera Hållen folk fyfTellatta i deras

trägårdar, at med Lilm och annat roka under tra-

den
,



17^4» ^P^- ^^j- J^'^^ ^^9

den, til at därmed foka^fordrifva dem. At hin-

dra, det främmande mafkar icke mätte komma
fran fkogarna, hade en och annan upkaftat et li-

tet dike rundt omkring trägården, af en half alns

djup och bredd, med branta bräddar mot trä-

gårds - lidan : dä nu de från fkogen til trägården

tågande mafknr kommo til diket, foUo de dåruti

ned, och voro ej i (land at hjelpa fig up> ty de-

ras fötter finge ej fa lie i den 161a muUen på fidan

af diket. Men i de måfta trågåi^dar hade delTe

gäfter i haft fa tikagit, at man tafångt bod til at

utoda dem 3 och haae de dar iå huferat, at tråden

llodo helt nakna. SomligMdes läto de lig éj no-

ja med lofvcn allena, utan de åto åfven up de un-

ga mjuka Ikått och qviftar, fom tråden gjordt

iarama är.

Skogarna voro likaledes af dem helt fulla. I

början förtärde de allenaft lofven pä -medelmåttiga

och fmå tråd, oqh lämnade de ftorllra orörda

5

men fedan de gjordt Hut i^ä de yngre, tvang hun-
gern dem omiider, at äfven angripa de florftji

tråden, pä hvilka dc likaledes upåto alk lofven

frän rot til topp.

Marken uti och omkring fkogama var lika«

fom lefvande> ty knapt var någon flack hvarpS
icke krällde mafkar, fom vädret ikakat ned 5 defs-

utom, fedan de upåtit lofven pä et tråd, rnäfto

de ned , at foka fig foda pä andra. Gick man un-
der et träd, blcf man fnart ofverholgd af mafkar^
fom foUo ned. Hår och dar i ogärna lägo fma
ångs- täppor inflångde, pä hvilka ägarena lämnat

mgra fa Ekar 5 at gifva ftugga åt gråfet> defTe

I fin"

/
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fingo C] eller ftå i frid> ty fedan mafkarna gjordt

flut pä lofven i fkogen rundt omkring
,
tågade de of-

ver ängarna til delTa tråd > ångarna voro dä fä ful-

la af maflkar, at man ej kunde fatta ned foten,

utan at trampa pä nägra. Satte man fig ned pä
ången at hvila, fick man i hall en myckenhet på
lig. Gårdesgärdar, plank och vaggar voro få

fulla af dem, at de kräkte ofveralt. Under trå-

den var marken måfb fvart af deras tråck. Dår
något llillaftäende vatten var når, hade det blif-

vit mall; fvart fom blåck , om Ekar våxte nåm
dårtilj ty emedan malkarna åto Eklotvcn, och
falide fedan deras excrementer i vattnet, var det,

fom hade man lagt Galläpplen i vattnet.

Når en gick under traden, hördes helt val,

huru de åto up i tråden och dår kräkte > och til-

lika marktes et beftåndigt knappande och fmål-

lande pä de torra lof , fom höften förut nedfallit >

hvilket fororfakadcs af dc nedfallande mafkar och
deras excrementer.

Dä de vandrade frän ct ftålle til et annat
,
gin-

o de måft i råt linea. Gårdesgärdarna beftodo

år pä mänga ftåilen af llolpar i jorden, fatre med
trodor imclian , at de tämeligen liknade våra

fäll - kedjor i (figur pä dem kan fes i min Bohuslän'

(ka Refa f. 2%^. ). När nu mafkarna vandrade längs

efter trodorna, och kommo til llrolparna, gjorde

de ej en krok rundt omknng Itolpen til trodan pa

andra fidan y utan de kropo gerad up f}r llolpen,

fä tvärt cfver ändan , ock fedan ned pä andra fi-

dan til trodan. Gingo dc frän ikogen eller en

trägård til nägot hus, fä fkedde dct^iulUn altid
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)iti råt linea, få mycket de nägonfiu kunde. På
gårdesgårdarna kråkte de gemenligen på den tro-

dan 5 fom var ofVerft ; och om det hände , at fam-

ma troda vande en fmal kant^upat, fä at ej mera
ån en mafk i bredd kunde gä därefter, fä kråkte

de helt tått efter hvarandra_, mafk vid mafk.

Når de rakade falla i vatten 5 fummo de ha-

Äigt til lands. Men mötte dem nägot vatten, dä

de vandrade efter marken, gäfvo de fig icke gar-

na ut däri, utan vande om, och togo en annan
kofa. Deras limmande fl^edde med (Tj artens vri-

dande i vattnet horizontelt frän den ena fidan til

den andra. Sä fnart de hunno til lands, och fin-'

go fållc i nägot, voro de behändige, at hjelp^

lig up3 men om man doppade dem litet under
vatten, och iåt dem fedan komma up, orkade dc^

dä fällan til lands, utan blefvo gemenligen lig-

gande qvar pä vattnet»

Jag lade några af dem uti Rum eller Brån-
vin, fom ar gjordt vid Säcker * kokningen > däri

voro de nog feg-lifvade, och faft jag doppade
dem ned til bottnen, kråkte de dock en gpd ftund

pä botten af flaftan, af och aii,pä de Orm-odlor
och Grodor, jag uti Spiritu vini i fammg. flaCka

förvarat.

Hela dagen fornota de antingen uti åtandc

cUcr vandrande , frän det ena trädet och ftållet til

det andras men fä fnart aftonen infaller, iåtta dc
fig at hvila pä hvad ftåUe morl^rct kommer ofvér

dem. Om man om natten med ljus befer dem,
dår de tagit fitt natt^härbårge, finnas d§ fitta helt

I ^ ftil-
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ftilkjtil defs man med ljufet kommer dem få nar,

at de brännas j dä fålla de fig ned från Hållet dar

de fitta. Om följande dagen år klar, åro de i

rorelfe få fnart Solen kommer up 3 men om mor-
gonen år mulen , och det liknar fig til rågn , hål-

la de fig långe llilla. I rågnaktig våderiek fitta

de helt llilla.

Når de gjordt flut pä lofven uti Trägårdar-

na, togo de ofta fin väg til fjelfva hulen: dl

blefvo icke allenaft väggarna utanpå iiuien ofver-

tåckta af dem, utan de trängde fig ock under-

llundom in i hufcn genom de hår brukeliga giefa

vaggar, eller genom andra opningar. Til S.iiem

iNyaJerfcy kommo de i en fadan myckenhet,
at invanarne hade mycken moda, at uteilänga

dem: de fokte fig ändock ofta in, få at folket

mot rnornarna ej fingo fofya for dem i fina i an-

går > mjölk och andra vät -och mat-varor mäftc

c^e hafva väl täckta, at maftarne ej (kulle lägga

fig däri.

Inga lv^*catur ville åta defla mafkar-, cj eller

blcf man varie nu^ra foglar bjuda til atucodadem.
En och annan fadc dock, at kalkoner ibland

'pläcka dem up.

Sin grvmhct på fkogcn hade de cj utofvat li-

ka pä alla Hållen, I nägden af Philadclphia ha-

de dc cj fkonat något träd, hvars lof fmakat dem
någorlunda väl. Tvärt om rclle jag pä fomliga

ftäilen i Nya Jcrfey, och äfvcn mot Lancailer-

fidan genom Hora tradtcr ikog, där deras hoflig-

hct varit i ådan , at när de på det ena Hälict for-

tärt
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tårt alla lofven , hade de dar bredevid lämnat en
tracl aldeles orörd. Fall den beftod af mail fada-

na tråd, fom dem behaga. På fomliga ftållen

hade de gjort likfom en inhuggning i tjockafte

Itogen, pä det fatt 5 at en flock af dem gått uti

cn linoa af 20 eller 30 famnars bredd in i (kogen,
åtit lofven af alla trad, fom dem dåruti mottj
men nåflan aldrig rort et tråd pä någondera fidau

af denna inhuggning eller linea > få at deras gang
fåg nog rolig och fynncrlig ut. Annorilådes re-

fle jag, fa i Fennfylvanien,fom i Nya Jerfey ,,ge-*

nom flora Ilycken af fkog , där ej minlla tecken
marktes til delfe gäflerj och då jag fedan famraa

fommar kom til Nya York
, Albany ^ Iroquoir-

nas land och Niagaru, och vid tilfdlle fporde^

om ifie haft detta ar befok af dem? Svarade de al-

kilades, at de nu ej blifvit varfe några; men at

de dock viffa år,åfven på defla orter ^
gora anfall

på Ikogärna.

Om en gaf noga akt uppå de Milen 5 dir fkor

gen detta är fä illa blifvit medfaren , få befunnos^

de gemenligen ligga dar , hvaråil landet och jord-

raonen var god och fet^ men däremot utgjorde

de ftållen, dar tråden llodo orörda, gemenligen de

torra och magra delarna af landet : dock tolte det-

ta ibland något undantag.

Nu bor jag nåmna de TrdJ oeh hujkav j kullkm
thf mafkarna gctrm dta.

Pdrontr(U , (Pyrus Gommunis. Linn. fpec. 47P)>
Äppelträd^ (Pyrus Malus. Linn. fpec. 479) =

Deffas lof voro dc vålfmakligile för dem.
Cluittmrädy (Pynis Cvdonia. Linn. fpec. 480)

V' I
FHd
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Vild Tårnbufte-, mafkarna ato ej ailenafl: up defs

lof utan ock den unga gröna barken pa ftam och
qviilar.

Hvit Bky fQiiercus alba. Linn. fpec. 996).
Svart Ek i ''Qiiercus rubra. Linn. fpec. 996.

H. p. /^). Dennas lof tyckte de altfor mycket om.

SfänJ^ Eky (Quercus rubra. Linn. fpec. ^ 996.
n. p.

Cafimtie-Ek^ (Quefcus Prlnus. Linn. fpec. ppf ).

Scslafras Ek > (Quercus nigra. Linn. fpec. ppf.
Ktrr-Ek, (Quercus Phellos. Linn. fpec. PP4).
Svart Valnottrdd^ (Juglans nigra. Linn. fpec.

Hickery medflat bark > (en Variation af juglans

alba. Linn. fpec. ppj).
Avenhoky (Carpinus Betulus. Linn. flor. Succ,

871).
Gyllenträd^ (Liquidambar ftyraciflua Linn.

fpec. ppp). Dettas lof voro afven cn altfor be-

hagelig mat for dem.

Följande voro ater de, hvilkas l6f de aldeles ic"

ke äto.

Hundtrdd^ (Comus mas. Linn. fpec. 117).
Vilda Vinrankor y (Vitis Labrufca och \'^iti$

vulpina. Linn. fpec. 103). Öet var nojfamt at fe,

ÄtdadefTc Vinrankor klängt fig up efter någon hog
Ek, hade mafkarna åtit up alla lofven på Ekenj
men Vinrank ornas blad voro aldeles orörda*

Land-bldbdr y ( Vaccinium mucronatum. Linn.

fpec. 5fo).
Sa:i'afrnsy (Laurus Sasfafras. Linn. fpec. J71).
Snlladtrdd , (Cercis Canadenfis Linn. fpec. 574)«
Skedtrdd y (Kalmia latifolia Linn. fpec. J^i).

Or*
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Ordinairt Kersbcirstrdd , (Prunus Ccräfus. Linn.

fpec. 474). Faft Äppel-och Kersbårs- trad fto*

da i trägårdar om hvarandra, och maftama hade

åtit up alla lofven pä de förra, voro dock de fena*

res lof aldeles ofkadde.

TuUfanträdi (Liriodendron. Linn^ fpec. f Jf)*_

Locufttrddy ( Robinia Pfeudo - acacia. Linn.

fpec. 722.).

Mulbdrstrddjf (Morus rubra. Linn. fpec. p86)-
Jbl) (Betula ahuis. Linn. flor. Succ. 8(5 1).

Il

,
Vattenbok , (Platanus occidentalis* Linn. fpec.

Af^y (Populus heterophylla. Linn. fpec. 1034).

I

; Rödblommiga Lånny (Acer rubrum. Linn. fpec.

TOff).
Mlfpeltrddy (Diofpyros virginiiana. Linn. fpec.

^05-7).

Fifkartrddy (Nyffa aquatica. Linn. fpec. loyS}*

Nedannåmde åro åter de Trdd och bujkar y hvlU

kas I6f mafkarne ihlmd dto^ och ibland Idmmde qdtnu'^

I fä at de endaft i nodfall, och i brifl; pä båttre fo-

i dÄ, nödgats gripa til dem.
\

- 'Perfiketrddy (Amygdalus Perfika. Linn. fpec.

. 472). De åto ibland de fmä fpåda lofven j men
ledan lofven blifvit ftorre , lämnade de dem alde-

les orordc,

Vilfka Kersbdrstrddy ( Prunus virginiana. Linn.

fpec.473\
Hagtorny (Cratsegus Crus galli. Linn. fpec.

476).
Bjornbdrsbufke y ( Rubus occidentalis. Linn.

fpec. 4P^).
Pennfylvanfie Björken y (Betula lenta. Linn.

fpec. P83). I 4 Uic"
\

-
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Hickery med jpjdlig barck ,• ( en variation af Ju-

Mot flutet af Majo, fann jag maftame mån*
gcnftåds i fkogarna, dels pä tråden i hopmllade
löf 5 dels pa marken under tråden , dar de antin-

gen inveciclat fig uti de torra nedfallne lofven, el-

ler eljefc lago uti en fin hvit materia, liknande 'i

JBoimill eller Silke, dåri de infpunnit fig. Det
var forundransvårdt at fe, hura de vayit i fband,

at hopvekla tjocka ftyfvablad, til exempel bla-

den af Skedträd
^
(Kalmia latifolia'^ , fä at åt måil

rullat dem tilhopa, och lagt fig fjelfva dåri, in^-

om deras fina hvita våf.

Något förut, eller den 1 1 Maji, lade jag nå-

gra af dem uti glasburkar, och födde dem med
ladana lof, fom de gai-na äto, at fe hvad flags In-

feft omfider (kulle blifva af dem. Sedan de nå-

gon tid begärligt hållit til godo den mat jag gaf
dem

5 infpunno de fig i de torra lof, fom de låm*

nat, och förvandlades til Aurelier eller Puppor.
D. lo Junii och foliande dagar, utkommo fran

defle Aurelier fml Fjärilar eller Phalen£, af följan-

de utfcendc

:

Antennerne ijåderlikc (pe£tinat:e), brungrå,
krokige eller upat bogde. ögonen klotlike glo-

bofi), brunaktige. Pannan hårig, haren bruna. .

Vid munnen imetlan haren i pannan utga z kårtt
]

tcntacula. öfrc vingarna aro af en fmutfig gul
j

fitrg nied inblandadt brunt ofvanpa hvardera vm-
gcn ga 2:nc bruna tvårlmeer. Vndre vingarna å-

-glans alba. Linn. fpec. ppj.
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dana tvårlineer ofvanpä fig> pa undre fidan ftota

de pä ljusgrätt, och tyckas fom dc dar nåilan vo-
ro Defcrodda med glitter, famt hafva hvardera pä
famma undre fida en brun tvårlinea. Bagge, bå-

de ofre och undre vingarna, årooFvanpå htetglån-

fandcj befatta med tåta karta här. Sjelfva krop-

fen år luden dier ofverdragen med mjuka här af

cn fmutfig gul fårg. F6ttermh'Q6. Laren och
Benen ofverdragne med mjuka blckbruna har. Fot^

bladen måft håiiofa, eller håren dar ganlka karta.

Når den fitter , hänga vingarna ned, (alas defle-

xa;). Längden af ofre vingarna 4I; lin. Bredden
vid bafin j lin. Längden af Antennerne 3 lineer.

Når jag midt uti Junii manad gick omkring
hår i fkogarna, fann jag en myckenhet af defle

Fjärilar. Någon tid därefter markte jag, at de
lagt fina agg på hvarjehanda tråds qviftar, pa lått

fom förut nämnt # år. Många fpåddc, at näfta är

Itulle äter foreftä trägårdarna och fkogarna et lika

ode. Huru -det träffat in, eller om ock någon
fårdeles väderlek gjordt hinder for mafkarna däri,

kan jag icke fäga, emedan jag ijfi i Fcbruarii

månad gick frän America hem til Sverige. Ei-

jeftpåftodo månge, at mafkarne ej plåga finnas

til fadan myckenhet pa et ftållc , tu år ä rad.

Jäg tog några med deras agg tått ofverfatté

qviftai*, och lade i min famling, at fora hem til

Sverige: aggen utkläktes ock följande fomma-
ren i7f I hår hemmaj men fom jag glömde fe ef-

ter dem ^ doddc de fmä framkomne maflcar ffcrax , i

brift af foda. Jag fann häraf nog mojelighcten,

at fortplanta Infefter frän den ena verldenes del af

I S 11-
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l'!c2. Climat til den andra j men det bor {kc alle-'

n-iil med dem, fom åro nyttiga.

I borjarLfffJunii manad I7f0 5borjade de nak-

na tråden (la ut nya lof ; och de , fom forll af ma-
{karna blifvit afklådde, hade dä redan fatt fma
lof igen. Alla af maikama nakna gjorda tråd ha-

de det med hvarandra gemenfamt, at de buro inr

gen frukt detta år.

Man fer håraf, hvad fkada fadana fma kråk
kunna gora. Hela trafter af (kogar gä ofta ut,

dä en brännande hetta och torka tilftöter. Mig
viftes pä flera llållen ftora ftycken land , dar for

17 är tilbaka all fkögen därigenom dcdt ut, och
var nu ung fma fkog uprunnen i ftållet. AÅ^e Mm,
en Sven{k af nägre och 70 ärs ålder, famt ätikil-

lige andre gamle mån berättade , at dä ungefår 40
år förut, cn fafelig mvckcnhet af defTe mafkar

kgt fig pä tråden, hatva åfvew dä ftora iamd af

båfta fkog fä godt fom aldeles gått ut. Det fam- i

ma har måfk altid (kedt med Trågårdar, at Äp-
pel-Påron-och Qiiitten-trån fatt af mafkame
fädan flöt, at de anthigen ftrax eller följande ä-

ret dodt ut, eller långe därefter varit fjuklige,

fä at de fMlan kommit til deras ferra ftyrka och
fruktbarhet > hvad päfolgdcn rarit pä detta nu be-

{krefna maflcarnas bcfok^ kan jag icke vifst fåga,

emedan jag lämnade America, innan den val kun-
de vifa fl g. :

Af hvad nu fagt år, fer man, at defle Mafkar
iro antingen famma Infeft med det, fom Herr
Archiatcrn och Riddaren von Liknc uti sy/i.
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jt^at. edlt, i o:ma^ T. /..p. foo kallar PhaUna Bom-

'byx (Neuftria) f/wgms^ alts reverfis fiavefcentihus j

fafcia grifca fesquialtera i jubtus unka-y och i defs

Fauna Svec, §. PhaUniepe^inicorms elinguis

y

dlis dejiexis pallidis
-i fafcia alarum tränsverfaii f^tUra-

tiorej ^ller år denna Americanilce endaft en va^

rietet dåraf. Märkvärdigt och lyckligt år, at

den Phal^ena Neuftria, fom finnes hår i Sverige,

vål på lika fått lägger fina agg på trådens q viftar >

nien maften går iedan i bet pä marken och i>ac-

karna, och förtårer endaft Biagra orter.

Ytterligare uträkningar på Solens Pa-

rallaxisy i anledning af Obfervatiö-

nernapå Veneris gång gepom So-

len^ d. 6 Junii 1761 y

Af
ANDERS PLANMAN,

Phyf. FrofelTor i Äbo.

Uti de PäraUax -räkningar y fom aro införde i

Kongi. Academiens Handlingar for förledet

år, har jag fornåmligaft nyttjat Caps obkr-
vationcrna å ena fidan y emedan den orten , r

anfeende til de Nord-oftra, hvareft Fenus t Solen

blef denna gången obferverad
^
gifvcr den ftorfta

parallax-fkilnaden. Qch fom berörde obfcrva-

tioner icke allenaft åro af tvånne Obfervatorer

vål
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vRi controlerade, utan ock Refultaterna af emer-

fions början inftämma ganfka vackert med de ut-

flag, fom totala emerfion gifv-erj fä har jag in-

gen anledning haft, at tvifla om deras riktighet.

Men aldenfcund Franffra Aflronomen Herr
PlNGRe 5 uti defs Memoire fur la Parallaxe du Soleil^

fom år införd uti K. Franfka Academiens Hand-
lingar for år 1751 5 velat beftrida Ca^s obfervatio-

riernas riktighet, af orfak at de icke ofx^erens»

llåmma med hans pä 6n Rodrigue erhållna obferva-

tioner j fä har mina egna utråknmgars fåkerhet

foranlätit mig at fkrida til någon underfokning :

den jag trodt mig båft anftålla, då jag grundar.

utFakningarna på obfei*vationer , hvilkas rijctighct

af alla godkånnes.

Til den andan har jag antagit medium af Pa-

rifijka och Bolognifka emerfions raomenterna, til

Srund å ena lidan, och jåmfort hvart och et får-

aldt med de Nordliga correfpondenta obfer\'a-

tionema. De refultater, fom jag låledes bekom-
mit, utvifar följande tabell, hvars I. och II. Co-
lumn innehåller Sol-paritUaxer y dem jag uträknat

af de motfvarande obfen^ationers jåmiorelfc med
medium af Parijlfka momcnterna , ofver början

och flutet af V^cneris emerlion ur Solen. Colum-
nen III. och IV. utvifar parallaxer, fom famraa i

Bologne gjorda obfervationer , jåmte de corre-

fpondenta gifvit mig. For ofrigt åberopas

hår de , i HandHngarna for forledet år pag.

128 och iip, anförda obfen^ations - orter och
obfcrvcrade tids - mom.enter.
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.
L Jl, 111. IV.

Rumoufki 2>^o6 85OO 85^2. fjöo.
Chappe 8368 7,p8 8,80 7,48.
Mlant 7,71 8,13 7,8 f 7,Z4,
Lagerbohm * 8,7^ * 758<^.

Planman 8,10 7582 ^^JJ* 752.2.

Juftander - - 8,20 - • 7526.
Wdcke • . 8,88 . . 8,20,
mirgentin 7,29 8,fO 7,45 7380.
Klingenfljerna J^o8 ^^fj 7^2,2 7387.
Stromer P388 - - p57«5

P572 85(Sf 9561 7585-.

Melander - - S^^f - - 7^8 f.

Bergman s^^lf 8,^8^ p^if 7578.

Medium 8,45" 8,39 85~48 'yVT^^

Da man nii tager medium af defla fyra reful-

tater, fä blir i anledning af deffii obfei-vationer

Solens parallaxis 8 , 2. f .

Uti forledet års Handlingar har jag ut&tt So-

lens parailaxis tU men fom columnen VI.
(fe pag. 128, t2p dårftådes) grundar fig pa Rodrl-

^uer emerfions - momentet , hvilket Kcrr PiNORé
fjclf fSregifVit vara oriktigt > få bor den colum-

nen

* Herr Capitaine Lagerbohms obfervation af emer-
iions början, gifver aUenaft 6 fecunders parailaxis

vid pafs, hvarföre den hår utflutes.

(*) Jag har med flit nyttjat flera obfervationer i defii

uträkningar, pä det at de fel, fom flyta af obfer-

vationernas olikhet, och åro i fina parallax-fkilnader

ganfka mårkeliga, mätte, genom et antagit medium
af flera refultater, fä mycket fåkrare håfvas-
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nen jåmte defs medium 8,08 forkaflas s dä medi-

um af de äterftäendc z columner blir Sj^-/? hvil-

kct utgör Solens parallaxis til följe af de förra ut-

räkningarna. En fä nåra ofverensMmmelfc, i-

mellan bagge hufvud -refultaterna g^zf och 8,17,
tyckes icke allenafl fladfäfla riktigheten af Cafi-

obfervationcrna, utanockvifa, at Solens pa-

raiUxis icke kan vara mårkeligcn itorre , ån fam-

ma utflag hanne gifva. For cfrigt må man ej un-

dra, at utflagcn af de jämförda obfervanoncr hdr

åro mera olika fins imellau, ån uti de utnlkningvir

jag förledet är ingaf> ty orterne, dar defia ob-

fervationcr gjordes, åro hvarannan mycket när-

mare, hvarfore fmä fel uti obfervationcrne gora

llorre fkilnad uti Parallaxis.

Det år märkvärdigt, hvad den berömde och

nu federmera, til Afkronoraiens ftora faknad, af-

ledne Profeffor Tobias Mayer i Göttingen, uti

ct brcf, til Herr Secreteraren och Riddaren
Wargentin, afd. SJuniiär I7ff, hvarafjag

nyligen fatt del, yttrat fig om Solens parallaxis:

Parallaxin Solis (fager han; , éjiuam Tu pnoribus Tuis

Utteris I 0,8 invenijfe fignificas , ego peculiari ratiorte

ex Thcoria Lune inveftigavi j inveniqttc eam non majo-

rem exifiere 7,5^ j ^ fi quis in ijla adhuc error [w
perftt y eum certe non excedcre illius partern circiter vi*

gefimam quartam. Efter hans uträkning, pä en

helt olika och af ingen annan forfokt gnmd , (kul-

le Solens parallaxis vara 7-^ eller hogll 8.5^ eller

^^1^ fecunder, hvilkct gan(ka nåra intråtfar ircd

mina uträkningar , och dem bcftyrke^- , famt
;

tillika vittnar fa val om berörde Herr A I a vers
ilora flcurpiinnighet, fom om dcfs Mån -Theories .

riktighet och noghct.

4> 4» BE- i
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BESKRIFNING
öfver en timad Vattu-fkårning uti

Vade-dn-^

Infånd af
Commiffions L^ndtmåtaren

P. BESSING.

P\
befallning har jag afmått gamla och nya
Vattu-gången uti Vadc-än, i Bergfjo Soc*
ken i Norrav Helfingeland och Gefleborgs

Hofdin^edome , hvilken nya A genom en utfkår-

ning bhfvit gjord uti Maj i manad är 1762 5 hvar-

medelll Vade bye^mån, uti ofvamiåmde föckenj^

lidit ftor fkada, i det en äker blifvit bärtfturen,

jåmte en dårutraed belägen ang och humlegård

,

tillika med några qvarnar och ål-hus, fom ftått

uti gatnla än , hvilken nu år aldeles torr. Hår of*

ver har jag vål år 1762 til Kongl. Landtmåteri->

Contoiret infåndt cnChartaochkårtbefkrifning^
men Herr öfver - Direéleuren Faggot har fedan

infordrat något ytterligare bed:ed om orfakemc
til denna utlkårning 5 och hvad fom eljcft tildra-

git fig därvid : hålll fådant kan rikta Naturkun-
nigheten om foråndringarne på värt Jordklot

,

famt vila fvagheten af Burnets Thapria Tcl^
luris, och dylika tanke-lekar : fordenikul fordrar

min fkyldighet , at hårofvcr gora någon utförliga-

re befkrifnmg , grundande (ig dels pä egen är-

farenhet och efterfrågan, dels pä den underfok-
ning, fom vid 1755 års ordinarie Hofle-Ting
bliivit hällen, ofver denna händelfe.

El-

1



144 17^4- -^P^' ^^j* J^^-

Elgereds fjon, hvarutur denna Vade-a rin-

ner, år vid pafs ^ mil lång uti ofter och våfter,

famt -f^ bred uti norr och foder, har fitt tillopp

pa et ftålle^g^uom Gimm-ån utur Gimfjon, och
dår ofvanföre belägne fjoar uti .'^iuråker Töcken

>

och pa andra ftållet genom Långfter-ån , utur

Långfter - och HafTela - fjon i HafTela focken.

Utur 'denna Elgereds fjons rydoftra vik eller än-

da, r« Tab. I'V. kommer nu Vade-än, vid hvil-

kens början nordan oiji ån, år, en lång Imal udde
eller et nås, Läng-nåfet kalladt, ftiickande fig i-

från fafta landet uti fjon i NV 1 38^ alnar, år 30,

40 ä fo alnar bred , bevåxt m.ed ftog , och har

fall: grund, varandes ifrån uddens ända til falla

landet på fodra fidan 470 alnar. Imellan detta

nåfet och fodra landet bhr fedan alt fmalare och
fmalare, tils omfider vid d fjelfva dmynyiet och

til foder f<5o alnar, (R han därifrän kröker (Ig vid

€ tvårt af uti ftder 140 alnar och dårifrån vid f cf'

bryter 2ittv u\ ofter , nåftan parallclt med den for-

Ila gången ifrån ämynnet , och går i den ftråck-

ningen 310 aln/ar, och fift Viå g kröker fig a nyo
Mti [åder 9 hvilken fträckning han behåller et ftvc-

ke, kröker fedan af och gir uti oiler genom Bcrg-
fjo, Kyrkofjo och Harmangers vattnen, til Haf-
fjon vid Ströms Bruk i Harmånger focken.

Uti åtnnc gamlå ftrom imellan /t5r/?<7 och tredje

krbkmngarne hafva llått \:m dl-ius brcdevid hvar-

andra, hvaruti varit i i:va InterefTentcr : famma-
Icdes Iiafva 4 fqvalte-qvarnar varit dår anlagde,
lom tilhort åtfkiUiga byar och grannar därom-
kring, til antalet 2f ftycken j nedanför tredje

gamlaftråmen A vidta^ fom löper uti ollcr litet

krök-



17^4* Apr. Maj. Jun. 14

j

krokningen har ock varit en qvarn^ hvaruti 8

grannar haft fina andelar. Straxt ofter om ål-hu-

len och norr om de 4: ra forfta qvarnarnc, har va-

rit vid i? forft htet dngs-landy fedan åkern j fom be*

ftätt af 16sfandmålja5^til innehall ipf kappland,

och nordan om åkern åter ängsland^ fom varit en
något djup dal och våtlånd, hvilket med det för-

ra ängslandet varit af14 kapp -lands vidd 5 men dar

nordan om vid i var humlegarden til 3 kapplands

ftorlek, jåmte en ÅJ^yW/W.- dock var akren ej

^aldcies fa hog fom fandhedcn,

Sjelfva utfkårningen har fkedt pä följande fått:

F&cnåmde är d. 1 Maj i om aftonen, har vid is-

lofsningen rattnet bärttagit det väftra ålhufet ^ N.
I , fom ilod 1 forlta tvårkroken 5 men fom fädant

håndt förr, dä äl-hiifen varit bygde längre ned SO
i ftr6men,f6rertålde man fig ingen vidare olycka,

utan hafva Vade byemån d. 3 och 4 befädt qvarn-

åkern. Något dån och buller har våi varit, dä
ifen bärttagit ål-hufet 3 men ej annorlunda ån forr

vid flika håndelfer. Den 4 om aftonen har vatt-

net börjat (kåra pä akrens fodra fida, få at nägot
nedfallit, hvarvid dänet okat fig> men alden-

liund en dyhk (kårning äret förut fkedt, Ibm fc-

dermera genom foredåmniiig botades , förmodade
ock byemånaen ej vidare päfolgd denna ^gängen

,

och därfore har en del af humlegärden d. f om
morgonen blifvit ftorad , dar efter klockan unge-
färligen har äkren bonat falla ned til å 30
alnars vidd i fonder, til defs den klockan ioj eller

t i:va tillika med ången och l^umlegärden , varit

aldeles utfkurne, och 's.r/ie qvarnhui N. 4 ofver

åada kaftadc , dä vattnet eller den nya ftrårnen B ,

K och
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och flcårningen omfider ftannat mot en hog fkog-

vuxcn fandmål, til defs famma mal, alt ifrån ä-

mynnct och til C dar »yaftromen med den gamla [am^
mankommity efterhand åfven nedfallit.

Vid denna utfkårning och jordfall, har varit et

forfkråckeligt dån och buller, fom hörts pä \ mil

dårifrin, och tvifvels utan dåraf fororfakats, at

granar til ii ä 14 alnars långd med fma rötter

blifvit af vattnet och ifen nedbrutne, hvilka til-

lika med flora fbenar och timmer af qvarnhufen

fördes låilgre bart. Grufet och jorden har fran-

natpä de ä omfe fidor om ån bek^gne ångar hår-

nedanfore, alt til Kyrkofjon, och gjort dem mef
och mindre ofruktbare. Vattnet haraf den myck-
na jorden och måljan iang tid fcdt ut fom ct Icr-

vatten ,ait ifrån Vade til Haf-fjon, fom gor tvan-

ne mil, och i fjclfva Haf-fjon varit grumligt pa

något mera än en half mil, och har filketdår få val

fom i ftromen, den tiden varit aldeles bårtlkåmt.

Den nyx vattuleden gar nu merendels rått

fram ifrån åmynnct til forlla tvårkroken, pa det

fåttet , at gamla åns norra lagg år nya ans fodra

,

och wy^ åns norra tagen af fanamålen , och fåledes

gamla ån aldeles corr> men ifrån näll:namde tvår-

krok har nva ån tagit fig aldeles cn annan vsp nor-

dan om badc åkern, ängen och humlegarden,
famt et llvcke af fandmälen, tils den kommit rin-

da fram til tredje kroken af gaiPila ån, på hvilkct

llålle den åter fammanlloter med den gamla, och
åro åkern med ång och humlegarden aldeles forrtor-

de, hvarafej mera år t] var, Sn llorrc och mindre

Itcnav med något fandgriis : dock blef det åJJra åi*
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hufit N. 1 och et qvamhus N. 3 qväTllaende 3 tiien

aldeles obrukbare och på torra landet. Likale-

des år qvarnhufet N. f, fotn ftått något nedanforé

det ftåilct ftrömarne famnlaiillota
, bartiiutit^ och

dår utmed är qvarliggande nägot jord och grus,

dåraf en liten holme blitVit. Utom Q-ff^ qvar-

nar och ålhus , hafva inga bygnader nedaaf^r Va*
de bärfflutit^ fä äro ock de i:ne nårmaft intil be-

lågne Aifvans och Bergie-broarnc qvarfcäendc^

dock har allmogen vid deiTe hållit vård och akt.

\{xh\ dmynmt d efter nya vattuleden til forfia

hrytningem ey miåt för gamla ålhufen år en Lingd-

;,af f6ö alnar^ och alnars Vattufail*

Dårifräri til C7, där ä^r/ie Jammänftåtay äro

264 älnar 5 och i alnars Vattufall

Och fiil til et itälle uti gamla ftromen, där-

åft 21 IntereiTenter upfatt ug i: ne qvarnar .

6i bredd) dro -2^ alnar, och 1^ alnars VattufalL

Blir fäledes längden ifrån åmynnet til nya qvaf-

|,narne i 077 alnar, och 1 3
J alnars VattufalL

Gatnla ans botten utmed al^huien ^ ligger nii

f-^ alnar hogré ån nyä åns vattubryne , och år ån i

medelmåttigt vatten dels i^dels 3 alnar djup 5 öch
ftromar ej häftigt eller ilarkt. Ifrån tvåfa fand-*

målen pä norra fidan 5 åi* til åns vattubryn pcrpen-

diculairt 18 alnar ^ mldt for gamla qvärriarne^ dåf

fandmålen år hvarken hogfl; eller lågft.

Märt har orfak ät tviflä^ ödi få gödä vérk forii

de förre ^ kunna fattas i nyä vattuiedningen , e-

medan grunden år ganilva los 5 och den tVara fand-

ffiålen torde efterhand ak tiier och mer nedrafa,

K t hvar*
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hvarpå han i forledne Var vifle litet prof, fa fl; ej

något betydande: dock hafva byaraanncn nedan-

fore utfkårningen uti gamla än bygt fig qvarnar,

och har grunden åfven vid de nya dammarne, af

lillia vattufloden blifvit litet utfkuren, dock ej til

flor ftada.

Af den orfak, at nya vattuledningen år nu
djupare ån den förra, har håndt, detElgereds fjon

blifvit grundare , fä at däreft Allmogen forr med
moda kunnat afbårga lina blot-ångar utmed fjon,

hafva de i nåftledne fommar varit nailan torra, e-

huru det fä mycket rågnade.

Ofvanfore denne fjo ochvattuled, hafva, få

mycket kunnigt är, mga dambygnader brullit,

åfven ibm Strombacka Bruks-dammar i Biurakcr

focken, fäfom de nårmalle och vid pafs mil

från Vade ilromen belagne, blifvit oiKaddc. 0-»

vanlig mycken fnö och ragn foU ej eller är 1762-

cmi vmtren och vårtiden j men fom \'aren och ii-

lofsningen hafligt infSll, och nordvåil; vader dref

ifen mellan fodra landet och Langnfifct-, fä okades

vårfloden fnararc, ån at vattnet, for ifcns tåpning

kunde afflyta. Däraf blef vattuhogdcn i ämvn-
net llorrc ån vanligt var, och kunde med fin Uar-

ka tryckning gora våld på et fvagare motlland,

hålll: både qvarnäkcrn, och jordmoncn nordan om
var mycket los. Det har ock kunnat hända, at

under qvarnäkcrn varit niigon fordold ådra, fom
uti den lola jordmoncn , aren t ii forne blifvit fmä-
ningom opnad , och nu fä utvidgad , at den ofra

fkärpan onifider mail nedfalla i j"ä (lora ilycken,

fom ofvan förmak år.

. Når-
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Närmare uttydtiing ofver Afritningenslcånne-

niårkcn.

A. ar gamla åromeii.

B. den nya iitfkårningen.

C. itäliet dåråft de äter {ammankommit.
d. ämynnet elier ilrom-hufvudet..

c. förlla tvarkroken,

f. den andra dito.

g. den tredje.

h. platfen dår åker och ang varit.

i. en tvär fandmål.

I . våftra ål - hufet , fom for fl bart flutit.

z. öftra dito^ qvarftäende men fordårfvadt.

^. et qvarnhus, fom ilar (jvar, odugligt.

4. trenne qvarnar, fom bart flutit,

f . en bärttagen qvarn, dåråft holmen Mifvit.

6. tvånne qvarnar federmera upfatte , hvilkas dam-
mar ii ftledne var togo någon fkadä i grunden.

. De fmå punclenle vid d, e, f och g, åro ilållen,

. ^ hvarifrän långderne Mifvit tagne.

å jag for en tid fedan fick en famling afup-

BESKRIFNING
T^d en Fifkmås ifrån Lappland-^

Ingifvcn af

ERIC GUSTAF LIDBECK,
Hifl. Nät. Profeffor i Lundv

4:
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Högström uti Skellefta i Vefterbotten, fants i-

biand hopen en Larusy eller FifkmriS, fom han
fångat däruppe, och tilförene icke finnes vara

befkrifvcn,

Ndfvet år i tum långt, af en fvag hvitgul

farg, och ytterft på andan, til en tum, beck-
fvart 5 ofverfta käken pa lidoma fammantrykt

,
pa

ryggen kullrig , och vid fpetfen flutar lig med en

nedbogd kmmning , fom tillika med hela ofra kå-

ken faller ned Öfver den undre, hvilken år djupt

forad cch utholkad, famt har en neg fynlig knvl

fgibbus ; midt under nyfsnårade en tums langa och
fvarto^fpets,

^

Näfehorarne fitta längs efter midt pa ofra kå-

ken, nicraot en tum langa, och ga lom et rått

ftrek, eller en liten fmal opning på omfe fidor om-
kåken, fram emot fpetfen bredare , och ifrån dem
til bafis af nåfvct, går ä omfe fidor en bred fora.

Hufvud^ hals , bråfi ocb mage , aro tåkta med
hvlta fiådrar, pä hviika dels bruna, dels alkcfar^

gade tvårftrek gå uti få tata vågor, at den hvita

färgen knapt fvnes, om man icke lyfter på fjä-

drarna > filedes fer hela Fogeln iikfom fvagt mai«

morerad ut.

Ryggen och Tdckfjådrarnc på vinqar och il j ärt,

hafva lamma färg, dock med den fkilnad, at bru^

na vågorna eller tvärllrcken, ej gå få nära bredc^

vid hvarandra , utan Icnina en bredare och fvnli-

^arc rand af den afkegra färgen imcUan lig , lamt

aro mera mörkbruna,
Dc
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De 10 fSrfteJ}rifpänmrf2e uti vingarnc (Remi-
ges primores) 5 åro rmäningom kartare (fcnfim

brcviores) och beftä inunder af en fkinande liif-

ilverfårg, utan vågor eller några tvårftrekj men
otvantil på ytterila iidan eller kanten (margo) a-

fkegrä, och ytterft pä åndarne ofvanpä prydde
med mörkbruna våglika tvårftrek^ men 24fecun-
darise hafva alla merendels lika långd, och bädc
under och ofver dylika tvårftrek^^ll pä undre fi-

dan af nog fvagare farg.

Stjdrtpdnnorne (Reftriccs) åro i f , vidb^ifin hvi-^,,

ta, til hela den ofriga delen blekbruna, pä ytter-

fta fidorne med hvita, dels kantiga, dels runda
flackar

, pä innerfta åfven hvitflåckige j men flåc-^

karne aro mindre til antalet, och af fvagare farg;

de 3 medlerfta fjädrarne ( intermedix ) åro nog
kartare, hvitarc, med blekbruna breda väglika

v tvärilrek. Stjärten år eljell:
j
tvårfinger kärtarc,

ån ytterila remiges j .famt alla re^trices, utom de

2,
nyfsnåmde, af lika långd, ochpå åndarne likfom

tvårt äfikurne.

Låren åro til ofverfla hälften täckte med fjä-

drar, til den ned-erila bare, utan fjädrar, 4 tum
langa > och benen , fom hafva lika r arg med föt-

terna, åro 5 tvmi i längden.

Fötterna åro lykta , famt helt och hållit af en
f\;ag gulhvit färg > hafva 4 tär,af hvilka den med-
ierna är den längfla j men bak-tån helt kärt och
liten, och beftär endafb af en led, däremot de j

éfrige eller framtärne beftä af trenne.

Klor
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Klffrffe ^ro {vÅVthnine^ krummc, pa undre fi-

dan urholkade, pa ofverfta kullrige, ena brådden
eller fidan ar lammantrvkt, den andra utvidgad.

Ln/jgde7) af jicla fogeln, råknadt ifrån ytterfra

fpetfen af nåfvet, til fperfen af klon , år 31 tum>
-til ytterft af fljärten 31, famt ytterft af vingarna

tum.

Ögonen och 'tungan voro bärta, eliell kan man af

nåfvets ikapnad finna, at tungan varit fpetfig.

I ofrigt kan jag icke gifva nägon undeiTattel-

fe om denna fogelns fårlkilda cgenfkaper, efter

jag ej haft 'tilfäile undcrfoka de famma uti defs

ratta heni-ort.

Denna fogel kommer hos AucVorerna narmaft

ofverens med den, hvilken Willughby i lin

Ornithologie, trykt i London 1Ö78, pag. 349,
befkrifvit, och Tab. LXVI afritat, under namn
af Larus grifeus maximus , eller Tlje great grey GuH-,

men denna Lappfka år dock i många delar ftild i-

fran Willughbys ; fom 1:0 icke år mer, ån iif
tum lang, råknadt ifrån yttcrlla fpetfen af nåfvet,

til andan af fötterna : 2:0 har et fvart nåf, 3:0 å-
|

ro ftjårt - pånnonia 1 1 , och hafva et 2 turos bredt
och tvärt tvårllrek (fafcia nicra) på andan af lljår-

ten: 4:0 befkrifvas tvårlrreken, och de fpriddi

fläckarna pä kroppen ofveralt vara fvaita,i fynner-

hct ving- pannorna-, fom fes af defie orden: Eack
tviftg hatb tbirty quit-fiatbn sy all black.

Atgora de/Te i.ne til et flag (fpccies), och
tro den ena varä Han, och den andra Hona, fynes

be-
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behofva vidare undeifokning^ men at de bagge
åro nordifte fbgiar, tyckes kunna dåraf (lutas, at

WiLLUGHBY fager, at de(s Larus kallas i Ara-
fterdam , Ihe Burgomafler ofGroenlmd.

Namnet på denna vår Lappflva Fifkmäs blir

faledes: Larus major ^ cotfore undulata fu[cQ Qmereity

remtgibus exterioribus fubtus alhis.

UTDRAG
'i/if-ii års Obfervationer, gjorda i Lund,

få Rågn-öch Sm-vattnets myckenhet

,

årligen och månatligen
^

M
NILS SCHENMARK,
Mathem. Profeflor i Lund.

1 anledning af Herr Profeffor Leches Obferva»
tioner pa rågn - vattnets myckenhet i Åbo pl

• iiäi', och de anmärkningar därom ^ fom åro

införde uti Kongl. Academiens Handlingar for

nåftledet år> vil jag meddela mina Obfervationer

1 famma åmne ,
gjorda i Lund , ifrån och med år

I/f til och med iJÖJ : at man dåraf må fe,

humvida Skånfka Climatet år i det målet ftilj-

aktigt ifrån det i Abo och Upfala» Mättet på
vattnets hogd år efter Svenfka Decimal -Tum^
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Jan.

vattn.hcgd,

0,247
I7f4 o^fpo

i7rf o, 1 48

r7f7 0,7f<^

i7f8 o,iö7

1.754
I ^60 0^916

0,48 f17.51

1767. 0,98

1

176^ O5I08

7,8 fl
Mediur.10,714

Febr. Mart. Apr.
vatt. h. vatt. h. vatt. h.

1,514 0,734 i,7f3,

->rf4 o? 3)' 3 ^7^^
0,477 ^^2.84

0,622 o,4f7 1,91 f

<^?3r^ i^Hf 152,15-

0,814 o,87f o,fP7
0,454 1,118 0,944
0.718 0,917 o,f7(5

1,P90 0,475 I,2f0

I,pfp 0,428 0,450
i,79P 1,1^5 0,f50

10,821 8,210 IljlOf
o,p84 0,746 1,0 1 p

Maj. Jun. Jul. Aug.
vatt.h. vatt.h. vatt.h. vatt.h.

i7r? o,Pfi 0,670 45907 1,588

i7f4 1,608 2,6f6 I,8P5 ^,044
1,986i7ff 0,962 0,110 1,511

I7f6 1,064 0,9ff 1,502

I7f7 2.,2fO 0,81 I 1,209 2,814

I7f8 0,082 0,805 2,p48 0,986

i7fP 0,656 i,4PP 0,124 0,-0 f

1, f8817ÖO 0,620 i,9r
1 76

1

^41)" 0,418 ^943 1,201
1-^62 0,-^4^ 0,258 2,ui 4,048

1,8681763 2,1 pr 2,I70 ^<^47
Summa 1 2 ,^-22 21,962 20,461
Medium I ji ;8 1 ,996 1,860
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Sept. Oa. Nov. Dec. Ars

vatt.h. vatt.h. vatt.h. vatt.h. Suniraan

I7f3 I5IP4 O5704 I5786 O5804 i6-,4-f2.

175-4 1/164 1,702 O5670 i,3pp if5544

i7ff I5Ö48 O5781 2,1
1 3

I5O78 12,164

I7f<5 05ifp 25OOP O5446 O5481 12,862

175-7 i^ofp 1,007 2,490 0,788 if,90f
175-8 2,039 1,266 o,6f3 2,616 I 358f6
175-9 I5214 1,5-41 i,2f9 o,84f 13,15-3

1760 2,803 45^2.9 i,9M ^5^78 2.0, 5-^2

1761 2,722 2,996 2.,
1 38 0,284 18,405-

1762 1,826 35I48 I5704 0,616 18,442

1763 1,110 1,527 i,ff7 2,287 17,727
Surr!*i7,938 2o,fio 16,729 13,586 174,962
Med, 1,631 i,86f i,f2i 1,217 ^f^9o6

Jåmfcras nu deila med Obfervationerna i Up-
fala och Abo , fom ftl i förledet års Handlingar

,

fidorna i 3 och I9> fä finnes det rågna mycket
mer i Abo, men något mindre i Upfala ån i Lundj
ty rågn - vattnets ärliga medel - hogd år

i Abo 20,442 Tum.
i Lund if,9o6,

h i Upiaia 14,289.

Skåne år omgifvit med Haf pä tre fidor, och
fyntes dårfore bora fä m.er rågn > m.en däremot lå-

rer ftoglosheten och den Hora flåtten omkring
Lund vara orfak til mindre rågn.

Huru olika rågnet faller, pa orter, fom ej äro

fä mycket längt ifrän hvarandra, fkonjes af Ob-
fervationernas jåmforejfe. Ar ijff var et af de
vätafte i Upfala och Abo^, men ibland 1 1 ar det

aldratorrafte i Lund. Ar 1760 vankade aldra-

mäft rågn i Abo och Lund> men mindre ån van-
ligt i Upfala. -'I
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I Julii manad har luften gifvit måft vatten i-

fran figj fä val i Lund, fom i Upfala: dåmaft i

Octob. Auguft. och September: aldraminll ne-

derbörd har vankat i f ebr. Mart. och Januarii

iriånader.^ Nällan lika fä forhäller der fig i Up-
fala och Abo.

Tankar om rätta Skorde-tiden keCynnerligas

pr Rdg^/cidei
ht

Den fom vil undvika, at under (torden fpill:-

fin fåd pä äkern, bor noga forllä, och v i

gifva akt pä tjanligaftc tiden, til detta an-

gelägna arbetet. Därfore lårcs af nägra, at man
Ikal afvakta Räg- knappen, innan fkordcn före-

tages. Men oaktadt aen beikrifning, fom jag

dårofver erhållit , har jag icke hunnit rätteligen

forftä mig därpä, och tror, at bland många tu-

fende åkerbrukare, torde knapt finnas någon,
fom känner Råg - knäppen.

Dårfore har jag tänkt efter, om icke det (kul-

le vara mojcligt, at raka pä et lättare rättefiioic

,

hvarefter ikörde - tiden kan utrönas.

Det vet jag, at rågen nödvändigt fkal under

vara värdsloia fkordemäns händer rinna , om man
läter honom for länge Ifä pä roten, fedan han
mognat j och at tänkande åkermän, til förekom-
mande däraf, hälll foretaga fkorden om rnornar-

na, och om qvållarna fent, medan faden äa- dagg-
full eller däfven j men horten häftar, färdcles hos

ofs, fom hafva lå kärt Sommar. Därfore år nö-

digt 3 at hela dagen användes pa (korden. Mon-
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Monne man icke kan affkåra Ragcn, innan

han blifver tor mycket torr^det år, medan häftet

imelian kornet och hylfan ånnu år iegt, och förr-

än hylfan utfpärrat at for mycken torkning ? Rå-
gen är ju mogen, forrån han blifvit fuilkomligen

torr. Kan han icke dårfore torkas åfven fä väl i

kårfvan , fom pä roten ?

Al den faft, hvaraf iåden har fin våxt, for-

kofring och mognad , mäfte gå up igenom de ca-

naler, fom finnas i rötterna, och fträcka fig anda
til kornen. Sä långe delTe canaler aro opne, år

hopp, at iåden ånnu fkal blifva fylligare.; men
fedan de af torkan ihorpt fig famman , kommer ej

mera faft up > och dä bor man hålla iåden for full-

mogen, fall: kornen ånnu åro litet mjuke.
Sä långe nägon nårings-faft circulcrar i flrSet,

år det mjukt ^ men når circulationen uphort,

hårdnar det fnart. Forfarenhcten vifar , at fl-räet

hårdnar aldraforfl, dår det år fmalafi:, nämligen

narmafi; vid axet. Således får man hår råtta mär-
ket igen, hvareftcr man, fom jag tror, bor råt-

ta fig vid fkordens foretagandes nämligen, at

man på det fagda ftållc af ftrået kånner eiter med
naglea,om det ånnu hunnit blifva tort odi härdt.

Detta var for mig en regel , då jag var åkerbru-

karc.'. Dårfore begynte jag ock , at emot ailmaii

plågfed hos öfs, lätafkåra, innan kornen kunmt
blifva fuilkomligen torra > och förmodar, at jag

dymedelfi: fåg den rågen i Bingen, fom annars

fivolat blifva på åk ren qvarliggande, utan at däri-

genom fakna något i kornens kårna.

Men jag vann defs utan tre formoner :den for-

jta var, at jag kunde fullborda (korden, utan at

gora koftfaiåi maltid ät 40 eller 5-0 franimande per-

^ {q-



iy8 17^4. Apr. Maj, Jun.

fbner, fåfom har i landet år fedvanligt. Dock at

eget folk likafullt måtte hinna med fkorden^ fä,

fijrutan dctjat jag begynte bittidare ån vanligt va-

rit, nödgades jag infora ånnu (en annan och pä
denna orten helt ny fedj nämligen, at afhugga
rägen nicd liaj ty det gär oforlikneligen fortare

ån med hand - fkära.

Den andra formonen var, at jag, i anfeende

til den karta llubben, fom lian lämnade, vann

mera halm. Efcer vanligheten kring Abo
^
utgör

flubben atniinftone fjerde delen, ofta tredje de-

len af fcräets långd. Hvilken fer dä icke, at lian

mäfke foroka halmen, fa at man får ätminllone

100 lafs, dä fkåran alicnafc gaf 80?
Den tredje formonen var, at jag fick båttre

^

for Boikapen fmakeligare och kraftigare halm ^ ty

den pa ibubbcn liltfor mycket torkade halmen^
blir gemtnligen härd och torr^ fä at foga faftär i

honom til Bolkapens foda*

Men fä nyttige^ fom delTe nye fedcr voro for

Husbonden, fä obehagelige voro de for Torpa-
rena och tjånftfolket , fom fägo, at dc härige-

nom fkuUe nnila fitt vanliga gäftbud. Dårforc

mäfte jag lockas med dem^ och fann i fynnerheC

nödigt, at h"illa dem vid godt lynne med nägra

Rullar Tobak, famt foibattra deras \ ilja och un-

dcrllod
i
a deras krafter med Öl, fom brygdes ef-

ter Finfka bondens fmak.

Folkets fägcn, at äkrcn godes af hog flubb^

aktade jag for ingen ting y ty den höga ilubbeu
bor ju båttre kunna goda, fedan han uti kreatu-

rens kroppar underpjitt hn vederbörliga forändring*

Men jag undgick icke gemena hopens vidriga

omdamcn ofver deifa nyheter, dä jag lätt kora 1
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Rian den fad, fom de hollo for omogen-, til at

däraf fä utfade^ ty de voro foriakradcj at ingen

Brädd dårafftulle upvåxa. I denna tro iiyrktc;»

de ån mera därafy^ at en af Torpal^ena hade iinde-r

en ften lagt nägot af famma Rag, och ei f?innit

honom vilja gro. Dä detta flcalet mig föicÄål--

des, blefjag nSgot illa til mods, och gick äftad

pl at granfta forioket s men nar jag biet varfe^ at

jorden under ftenen var helt torr, lått jag det ej

vidare oroa rnig^ utan lade litet af farama flags

räg uti et glas vatten , dåruti den Hod i blöt nat-

ten ofver. Morgonen därpå låt iag vattnet rinna

af rägen 5 och om aftonen fann jag 5 at alla kornen
begynte blifva hvita i fpetlen, och gj'->rdt fig r*r-

dig.fl til at utfiijuta Brädd. Detta var ju et fäkert

bevis dårpa, at rågen fatt fin niiDgnad, fom ån vi-

dare bief bellyrkt med hårlig brådd.

Det forftäi' fip fjelftjat den råg 5 fom fHedes ej

blifvit låmnad pk fm rot til defs bäde fiden och
halmen blifvit kras-torrCj ej bor Ifrax Mggas i

(kyl, eller bmdas 1 itora band , fårdeles om han ar

griilig 5 ät den i rotåndan ånnu fuktige halmen ic-

te mä unkna, och dymedel fl blifva bäde. ofmake*
lig och mindre tjänlig til foda för i^Lreaturen. Bå-il

är, at pä Skänfka fättet fatta kårfvarna i Trafva,
det är par-vis i en läng rad.

I DeiTa mina tankar och forfok underkalrar jag

vara Landtmäns vidare beprotVande, med varning,

at ej altfor mycket Qvvnda med ikorden, dä maa
vål kaA fa moget j men mindre ilridt eller groft

korn,famt mindre hvit kirna. Nägrafä dagar forr

ån vanligt ^ torde gora. tilfy lieil: at förekömma fl-

dens fpillning.

FÖR-

\
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natt, år cn håndelfe, hvilkcn ej annat kan, ån

fatta hvar och en i ftorda forundran och hapen-

Formorkelfer infollo i dc åldlla tider, forrån A-
ftronomien blifvit få vida uparbetad, at man kun-
de uträkna dem, anfågos de for något ofvernatur-

ligt, hvilken tanka var få allmän, at de, fom vå-

gade påftå annat, hollos for ogudeligc och ledo

dårfore fvära förfölj elfer; hvarpa Anaxagoras,
cn Grekifk Aftronora, fom lefdc vid foo år for

Christi Fodelfe, tjänar til prof.

Men de, fom med eftertänka gifvit akt på nå-

gra Sol-formorkelfer, hade ej fynnerligen fvårt

at påfinna råtta naturliga orfakema dårtil. Alla

omftåndigheter gåfvo tilkånna, aten niork kropp
framfkred ofvcr Solen, ifrm Wefter til Öfter,

hvilken en liten ftund barmiymde henne, famt

at famma kropp var rund och efter utfeendet nå-

ftan lika ftor med Solen. De behofde da ej län-

ge gi{ra, hvilken den kroppen vore, ty ingen få-

dan år pä hela himmclen, förutan Manen; och
gifsningen forbyttas i full vifshet, få fnart man
mårkte, at Solen förmörkades endail ati Nytag-
ningar. Ty fedan Månen dagarna förut väiit

Wefter om Solen, och hvar dae nalkats hen.nc

närmare, fk rider han pl fjelfva ^^ynlånads-J.^:;cn

henne förbi, och går de följande dagar mer och
mer til Öfter ifrån henne. Var det dä icke tro-

ligt, at Månen underftundom vid forbig:<crdtt

kunde komma midt fram for Solen, och undan*
goma henne antingen hel och hållen, eller til nå-

gon del, for våra ögon? Hålft man ock af andra
omftåndigheter kunde fluta, at Månen år ofs nii*-

marc ån Solen.

oi*faken dårtil. Dårfore, når

At
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At Solen vid defs fofmorkelfcr cj verkeligen

förlorar nagöt af fitt ften, utan at det alienafc af

nägot nieliankomlnalide blrtfi ytnes 5 blef man
vidare ofvertygad dåraf, at da Soleri pä eii ort

vant hel förmörkad, fpordes ifrån andra orter,

at hon dar, på fanima ftund, Värit miadrc eller

ock aldeles intet.

Nu blef frågan^ hVärfoté då icke Soleil fof^

mörkas i alla Nymanadér? Det (kulle ftc^ om
Solen och Manen folgde jtift famma llrät på him-
mclen^ men det befinncs^, at Månens Våg ftågot

afviker ifrån Sökiis elléf Eclipticän : at deraS 16-

pe^banér åro tvånne Stör-Cirklar, forh ikåra hvar-»

annan midti tii :ät deras Lutnings-vinkel til hVar-f

andra åi' vid päfs f grader 5 foljakteligen at Ma-
nen under lin omlopps tid år allénaft tvånne gånger
Uti fjelfVa Eclipticä, meli defs imcliän antingeil..

litet ofver eller under henne ,
hogil til f gläder^

Dårfote blir ingen Fortnorkellc^ otn icke Söleri

och Måneri i Nytåiiningén råkas på ét af de två

ftållcn, där deras vågar lopa tilfariiri:ian§ det år,

uti deras Noder , eller ock nårä dar iritiL

Således återftod ej irier, til at kunna fågä f6f->

ut åtmiriftone dagen, nar någon Sol-formorkelfc

vore riiojelig, ån ät vétä^ i:ö Pä hvilka Mllért

i Eclipticä Månéris I^ödér voro belågrie? i:ö

Pä hvilka dägär i året Solen fjelf kommer til fam-
tria Milen? fariit ^:o På hvilkä dägär Nymåriä-
derrid infalla ? Ty uti Nyetnåil: for eller efter de"

dagar, då Solen går gériorii Månens Noder, kun-*

riä Söl-fårmorkéifer eridaft våritas. ÖM Noder-
tid ^ til éxerapel ^ vore bélågrie i början af Vådu-
féris' öéh Vägens Tekén , få år bekant, ät Soldri
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går därigenom vid de bagge årliga Dag-jåmmn-
garna: altfå kunde i det Ny, lom intaller når-
maft hvardera Dag -jämningen, blifva cn Sol-
formorkelfe.

Vore Noderne beftåndigt pa famma ftållen i

Ecliptica, n {kulle Formorkelferne alla år infal-

la pä famma Ars-tider. Men om man ej igenom
andra Obfervationcr hade mårkt, at Nodemc
flytta fig, få intygade fjelfva Formorkelfcrna
nogfamt dårom^ ty det befants, at de årligen

drogo fig något tilbaka emot årets början. Når
ct år en Formorkelfe tildragit fig e. g. i början af

April, kom nåfta år en i Mars, tu eller tre är

därefter cn i Februario , och fä vidare , alla års-

tiderna igenom , til defs efter 1 8 är åter en For-
morkelfe vid famma Nod inföll vid pafs pa fam-

ma års-tid. Sedan man obfcrvcrat niigra fadana

Perioder af Sol-formorkelfer, oeh dåraf funnit,

at Noderne, på ungefärligen års tid, fkri-

da bakiångs genom hela Ecliptican, kunde man
något når veta, hvareit de til en gifven tid borde

finnas: och fom det hade ån mindre fvårighet,

at uträkna Ny-månaderna famt Solens rum ud
Ecliptica, fä noga fom dårtil behofdcsj få fåg

man åtminllone mojelighctcn, at långt förut ve-

ta, hvilka dagar Sol-formorkelfer flöde at för-

vänta.

Ungefärligen pä detta fättct tyckas de äldilc

Allronomer hafva banat fig väg til at få reda på
Formörkelfema. Men det fordrades cn anfcniig

längd af Obfervationcr, mycken Mathematift
kunOcap och många modolama fcrlok., innan dc

kunno fä längt, at dc med iv%orlunda viishct
;

kun-



kunde uträkna timan på dagen , dä Solens"F6r*

morkelfer fkulle börjas och ilutas , pä hvilka or-

ter de fkulle blifva fynliga, och huru i:nyeket af

Solen fkulle bärtfkymas pä hvar ort. Atfkilliga

ftorre och mindre ojämnheter, få val i Solens

fom befynnerligen i Minens rorelfer, hafva van|:

fä Vydlame och inveklade 5 at Aflronomerne ic-

ke ens ånnu förmått utreda dem alla. Solens For-

morkelfer hafva ock längt ftorre fvärigheter, ån
Månens. Den fenare mifter verkeligen fit lånta

ljus, och defs formorkelfc fyncs pl en gäng famt
lika flor på alla orter, dar Månen år ofver hori-

sonten ^ dårfore behofves ej mer ån en uträkning

for alla orter, allenafl Meridian - flcillnaderne i

akt tagas. Men nied Solens Formorkelfer för-

håller det fig helt annorlunda: de åro olika til

tid och floriek pä olika orter, altfä raäfle får-

fkild uträkning göras for hvar ort. Därtil for-

dras, at nogare känna Manens Parallaxis famt

orternas Geographifka belägenhet, ån det kunde
väntas af den tidens Aftronomer.

Chaldeerne • och de Egyptilke Pråflcr Toro
flitige at obfervera. De förre fågas hafva upvift

for Kon. Alexandep. M. når han intog Baby-
lon, en längd af Formorkelfer for 190^ är tilba-

ka: altfä IkuUc den äldfta varit ©bferverad foga

mer än 1 00 är efter fyndafloden. Men det oack-

tadt, har ingen, fä vida ofs år bekant, riktigt

uträknat någon Sol-formorkelfe forr än TiiALEg

,

cnaf de äldfce Grekiflce Vife, hvilken fade för-

ut den Totala Formorkelfen , fom i hans tid of-

vcrgick Mindre Afien, Ö03 är for Christi Fö-
delfe.

L 3 At
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At beråtta, huru Vetenfkapen ifrån den ti-

den tilvuxit och fmåningom hunnit til den vifs-

het och noghet var tid dåruti åger, det vore at

fkrifva nåftan hela Aftronomiens Hiftoria. Än-
damålet denna gängen år allenail, atgifva et li-

tet begrep om Sol-Formorkelier. Til den ån-

dan bor jag ån tillägga följande karta anmärk-
ningar.

Månen år en , fnart fagt ,
oåndeligt liten

kropp, i jåmforelfe emot Solen 5 inenhanirofs
i det ftållet få mycket närmare, och f^nes dår-

fore nåltan lilca ftor, fom Solen. Bägge åro klot-

runde. Nu år bekant;, at fkuggan af en liten

mork och rund kropp, hållen emot en ftorre ly-

ftnde, år Coniflv och f^itfar lig alt mer, ju län-

gre ifrån kroppen : dårfore mäite Månens Jtugga
vara fpitfig och ganfka fmal, fä långt ifrån hor

nom lom vår Jord år, Men Jordens Diameter
ar mer ån gånger ftorre ån Månens, följakteli-

gen kan Månens ftugga, når den faller på Jor-

den, ej intaga hela det Hemiiphjerium afJorden,

fom dä vänder lig til Månen, utan allenalt en li-

ten del dåraf. Alt det cfriga af famma Hcmifphiv-
rium fir uplyll af Solen^ men den lilla delen, på
hvilkcn fkuo;gan faller, måile vara mork, och
fkullc fe ut fom en mork FLick , om man då be-

fkådade Jorden ifrån Manen. Emedan Månen
går fortare ån Solen ifrån Wefter til Öfter, må-
llc ock Månens fkugga eller berörde flack ilåa-

digt flytta flg at famma led på Jordbrynet , och
innom få tingar fkrida dårofvcr. Når Månen vid

Nytånningen är juli i Noden och fåiedes har in-

gen Latitud, går (kuggan midt ofvcr medelpunk-
ten
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\
teh af Jordens Hemifphserium jjk men har han na*

gon Latitud, fä tager flcuggan fin väg närmare

Jordens Norra Pol , om Latituden år Nordlig,
men ät den fodra, om hon år fydlig. De orter

pä Jorden, fom åro belågne dar fkuggan går of»

I
ver , lida Total Formorkelfe 5 men pä fidorna

I
rundt omkring flåcken eller den morkafle fkug-

gan, år en mindre mork, fom kallas half-fl ugga,
emedan allenafl en del af Solen dar bartfkymes.

Ju längre ifrån flåcken, defs fvägare blir half-:

fkuggan , til des pä et vifst affländ alsingen fkug^

ga märkes , och fäledes ej heller nägot af For-

morkelfen år fynligt. Haraf år lått at begripa,

hvarfore Solen en och famma ftund fynes förmör-

kad pä en ort, men mer, mindre eller alsintet

pä andras famt hvarfore Pormorkelfen redan år

ilutad pä en ort , når hon ån päflär eller cj boqat

pä en annan, och fä vidare.

Om Manens Latitud vid Nytånningen år flor-i

re ån defs Parallaxis horixontalis , eller Jord-klo-

tets haUva Diameter fcdd ifrån Månen, fom år

vid pafs en grad , få blir den gängen ingenilåds

pä Jorden nägon Total Sol-formorkelfe. Är La-
tituden florre ån fumman af Jordens , Solens och
Månens halfva Diametrar, hvilka tilhopa utgöra

ungefärligen \^ grad, fä gar jåmvål Månens half-

ftug^a Jorden aldeles förbi, och blir fäledes icke

ens någon Partial Formorkelfe nägorflådes; pä Jor-

den.

Den omtalta Flåcken eller morkafle fiuggan
år ej i alla Formorkelfer lika flor : ty Solen och

Månen åro e] altid lika långt ifrån Jorden, och
fynas dårfore ej altid lika ilora. J flutet af Ju-

L 4 nio
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nio år Solen Ikigå iMn Jorden, och defs Diame-
ter år då alienafr

5 if Minuter> men i fiiitet af De-
cember, dä hon år ofsnårmaft, fynes hon under

en hel Minuts fhorre vinkel. Manens Diameter
ar i Apogeo 19^^ men i Perigeo 33-1 Minuter
vid pafs. Altfå fer Månen nu litet ftorre ut ån

Solen, nu ater mindre > undertiden åro de aldeles \

lika. Når det fifca händer vid en Sol-formorkel- t

fe, räcker ytterRa fpitfen af Månens fkugga fom ^

knappail til Jorden, och gor dårpä allenaft en f

'mork punkt: dar den framfkrider, blir vål For- n

morkelfen Total, men allenail far et ognablick

på hvart iliåiie. Når Mäioen fynes ftorre ån So- 1

len, går Jorden djupare in i hans fkugga, och
^

då blir flåckcn itorre : ]U mer hans Diameter of- .

vergår Solens , defs llorre blir Seclionen af hans
,

fkugga. pä Jord-brynct, på defs flera orter bhr
Formorkelfen Total och defs längre tid pä hvar

©rt, om alt annat år lika. Dock fom Manen al- {

dng år ofver Minuter ilorre ån Solen, kunna 1

Totala Sol-lrormorkelfer aldrig päilå ofver f mi-

nuter. Huru ftor trakt af Jorden fkuggan på
cn gång intager, kan ungefärligen dömas af Sol-

formorkelfen d. 13 Maji 17335 då Solen var hel

f v-morkad i Wcfter-och Öller- Gothland fimt

Smaland, men ej i Skåne och Södermanland : dock
var den förmorkelfen e j af de llörfta.

Når äter vid en Formorkclfe Månen fer min-

dre ut ån Solen, räcker ytterlla fpitfen af hans

fkugga ej alt fram til Jorden. Om vi forellålle

ofs cn linia, dragen igenom Solens och Månens
Medelpunkter til jorden, tyckes Månen pn dc

orter, dar denna linia råkar jorden, iVi midt i !

So-
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polen ; men emedan han år mindre , betåcker han
hela Solen, utan lemnar en Ring af hennes yt-

iterlla omkrets oformorkad. Ju mindre Månen
•då fynes emot Solen, defs bredare blir Ringen^
famt Formorkeifen defs längre tid och pä defs fle-

ra orter ringformig. Dock fom han aldrig år 6f-

ver 3|: Minuter mindre, varar ringen fållan of-

ver 7 minuter i tid på hvart ftålle oafbruten. Vid
fådana tilfallén blir fingen aldeles mork flack pä
Jorden, utan allcnafl en dunklare fcugga , midt
uti half-flvuggan.

Huru långt half-flvUggan, pä omfe fldor om
den morkalle , plågar flråcka fig , kan inhämtas

dåraf, at dä Solen är hel förmörkad i Africa un-
der MqimtoY^ hinner half-fliuggan fållan ofver

Medelhafvet.

Således åro Solens Formorkelfer egenteligen

och i fjdfva verket Jord - formorkelfer. Såfom
fådane

,
plåga de oek nu for tiden gemenligen an-

fes, dä de uträknas, hvarpä den åldfte Cassini
vifadc forfla profvet, uti K. Franfl^a Vetenfkaps
Academiens Handlingar for är i6pp, med den
Fomiorkelfe , fom i September månad famma är

inföll. Man forellållcr iig dä, fom vore man med
o^at i Manen, och därifrån bcflvädade Jorden famt

... huru Ikuggan dårofver framfl^rider. Man be-

f\
ftåmmer tiden, når {kuggan forfl: bor räka och
fift flåppa Jorden, famt huru fkuggans våg år be-
lägen pä det Hemifphoerium at Jorden, fom dä

^1
vänder fig til Manen. Sedan underfokes, hvilka
orter pä Jorden åro belågne , där flcuggan gar
fram, når fliuggan eller half-(kuggan kommer til

hvar och cn, famt huru djupt hvarjc ort infänkes
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i dem, rncd mera. Tvlnne rorelfer bora hår vid

märkas, (kuggans, och Jordens egen omkring
defs axel, hvilkcn fenare gor, at hvar ort ftåndigt

åi:jdrar fin belägenhet på nyfsnåmde Hemifphcxri-

xim. Ändteligen gores utkaft tii^n Landt-Char-
ta, fom pä en gäng utvifar, huru Formorkelfen

forhaller hg pä alla de orter, hvareft något dar-»

af blir fynligt. En fådan Charta kan ej utan ftor-

ila noje fes , i anfeende til de mänga befynnerliga

omllåndigheter, fom vid en Jord-fcrmorkelfe fö-

refalla. Detta uträknings fått kallas Projedion,

Dock om man til en vifs ort vil helt noga veta ti-

den och florleken af en Sol-formork elfe, år nö-

digt at gora en fårfkild uträkning efter en annan

juethod-

Gemenligen tildraga fig tvånne Sol-former-

kelfer hvart ar, en vid hvardera Noden, cj fyl-

Jeft 6 Månader imellan hvarandra ; men ibland

komma tvånne i rad, inom en Manad. Om So-

len vid Nytånningen ej år ofver 17 grader ifrån

Noden, mafte hon nlgorflåds på Jorden blifva

förmörkad : men hon fram ik rider pä en mänad
vid pafs 30 grader i Eclipticaj dårfore om hon
i et Ny är 13 til 17 grader ifrån Noden til

Wcller , år hon i nålla N\ cj längre från

famma Nod til Öfler, ån at hon åfven dä kan
förmörkas. Dcfsutom gor ock Nodernas redan

nämnda flyttninc;, at om en Formorkclfe hän-

der i början af aret, följer en därpå i flutet af

Junio, och den tredje i December lamma år.

Således infalla fomligt år 4 eller f Sol-formor-

kcllcr, fom dock ej alla blifva fvnliga pä läm-

trakter af Jorden. I gemen förmörkas So-



len oftare ån Manen > niien det oaktadt , åro

flera Mån - formorkelfer fynliga pä hvar ort.

Vid Sol - formorkelfer märkes foga fkilnad

på dags-ljufct, innan Solen år mer ån half be-

ta ckt j och det plågar vara ljuft nog, til defs hon
aldeles f6rfvinner,dä det i ognablicket tvär-mork-

nAr, likfom dä et Ljus haitigt flocknar. Lika
hrJHgt kommer dagen iJ^en, når Solen äter bör-

jar framtitta. Håmies ftcen år fä ftatkt, at cä

liten del dåraf gifver tilråckeligt ljus. Under
Totala Formorkelfer plågar ej blifva fullkorn-

ligen mörkt, fåfom om natte- tid > det ofver-

biefna dunkla ljufet torde til en del hårrora af

det befynnerliga matta &en , fom endall vid

fädana tilfållen plågar omgifva Manen, liknan-

de en krans med rågnbäge - fårgor , om hv^irs

orfak man ej ånnu åget full vifshet,

l

.
Obfervationer pä Formorkclferna gifva an^

I

ledning til förbättring uti Theorien om Solens

och Manens rorelfer : de tjåna ock til beMmman-
dc af Orternas GeographiikaLongituds-^eller Me-
ridian -fbilnader. Når Formorkelfer nämnas uti

gamla Hiftori^n , gifva de llor uplysning uti

Tideräkningen , och vifa hvad tid vifla händeK
fcr fig tildragit3 hvarpä den af Thales för-

kunnade^ år et prof^ Kunfkap i Aftronornien,

,
men befynnerligen om Formorkelfcrne, har myc-
ket bidragit til .Chriitna Religionens utbredan-

de i fenare tidq'5 ty fedan Miffionairerne dåri-

I genom förvårfv^at fig högaktning hos de okun-
niga folk bilagen, hafva de himmelftc fannin^

gar pä dem gjordt fä mycket ftorre intryck,

Hvad
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Hvad nu den Foi-morkelfe angår, fom til-

drog fig d. I April innevarande ar, och hvaiyl
några i Sverige gjorda Obfervationer hår hos föl-

ja, fä var den en af de Ring-formiga, och nåflan

med den bredafte Ring fom år m6ielig> ty Manen
var nära fit Apogeum och hade föga mer ån

I9i Minuters Diameter, hvareraot Solens var

32. minuter. Igenom Projeccicn finnes Manens
half-fkugga forfb hafva börjat falla in pä Jor-
den uti Atlantifta Hafvct , Wefter om Cap-
Verds- Udden af A^frica. Om vi pä en Jord-
Glob ville utmärka den våg , fom raorkafte

(kuggan gick, eller dar Fornlörkeifcn var Ring-
foiUiig^ fä låg den cfver Canarie - Öarna , Por-

tugal 5 Nord - Weflra delarna af Spanien och
Frankrike , ofver Canalen och därifrån vidare

ofver Kafvet til grånfen imellan Sverige och
Norige. Sedan folgde den Norfka Fjlål-ryggen

at, dock fä, at den långre Norr fkred alt närmare

in pH Sven&a fidan, ofver Torne och Ward-
hus up til Is-haf\'ct, hvaråft Solen om aftonen

gick ned Ringformigt förmörkad och fkuggan
Ilåppte Jorden, fedan hon, pä 2 timar och 40
minuter , genomlupit ätminllonc 680 Svenfka

mil pä Jord-brvnet, fälcdcs 6h'cr 4 mil i mi-

nuten, hvavaf kan donias om dcfs halliga fai-t.

Nyfsnåmnde våg ftråcktc fig til 14 mils bredd
ungefärligen

, pä om.fc fidor om den Linien
,

dar fkugf^ans centrum framgick^. Långre dåri-

fran pä fidorna, b.^.rtCkymdcs allenaft mer och
mindre af Solens Norra eller Södra brådd, alt

fom orten L'^g närmare til eller låogre ifrän be-

mältc Lima, til Öllcr cUcr Wefler.

Ob-
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Obfervationema intyga, at morkafte ftug-

gaii gick litet längre til öfter på Jorden 5 år ur-

fakningen lofvade. Man väntade Ringformig

Formorkelfe i London, hvareft den dock ej blef

fådan: däremot blef den på flera orter i Spanien,

Frankrike och Sverige ('^) , ån det förmodades. Et
ringa fel i Halleys vid uträkningen brukade

Mm-Taflor, var vällande dånil. Mayers
Taflor inträffa mycket närmare , nämligen innom

40 fecunder i Månens Longitudjoch 44 i d©fs La-
titud, fäfom Herr Reccard, en Berlmft A-

(:
ftronomus, vifat uti defs af trycket utgiftia af-

handling om denna Formorkelfe.

P. WARGENTIN.

Ohfervationer på Sokns Fårmårkelfe, d,

I, April, år 1764^, gjorda i Tello.

Af
A. HELLANT.

Både De la Cailles och Zanotti Ephe-
merides lemnade mig i ovifsliet, om Formor-
kelfen IkuUe blifva med Ring i Torne : dår-

V få-

(*) Åf inkomna berättelser^ finnes Formorkelfen haf^
va varit Ringformig i Norra Halland och Bohus'
Ldn^ i IVefier-Göthland^ IVermland^ en del af
IVeftmanland ^ Dalarna och alla IVefler 'Norrland"
Jka orterna

, fom ligga närmare Botnifna Viken.
Enligt Herr Bdrgmaftaren Cronsteds Bref^ har
vid Niffhyttan ,

belägen | mil Söder om Staden Säther
i Dalarna^ Ringen varat i 6 minuter. Herr Frob

^

fien BALTER / Jerfso i Helfingeland^ har ddrfet^
Solen i minuters tid., under Jkaj^nad afen Ring
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' fore at få mycket vifiaFe få fe ct få fåilfynt Phc-
nomenon, begaf jag mig til Pcllo, lö mil Norj
om Torne. Orten år namnkunnig och til bel^.-

genheten beMmd igenom deFränÖca Herrar A-
llronomcrs Grad-matning imcllan Tc»rne och Pcl-

I05 år 173Ö. Jag tog min ftation i Gården Korte-
niemi, hvars Polhogd år 66 gr. 48 min. Den lig-

ger 37 fec. i tid Wefter om Torne-Meridian, fä-

ledes 14 m. 8 f. vid pafs Öfter om Stockholms Me-
ridian.

Urets gång och råtta tiden beftåmdes få noga,

fom for brift på tjänligare Inftrumenter kunde
ITce, genom en Middags-linia, fom jag på flera

fått verificerade, i fynnerhet genom Pol-itjernans

och ert ftjernas i Cafiicpea obferverade Culmma-
tioner med mitt Tranlit-Inftrument.

Formorkelfen hade redan b^riat^ kl. 11. 18.

min. for middagen, m.en ej mänga fecundcr förut,

få vida jag af ognamattet kunde Huta.

Månen Immergerade hel och hållen innonj

Solen, få at det blef fullkomlig Rmg,
kl. o. 4f min. 18 fec. ett. midd.

Ringen opnades, och Månen brot fig ut

kl. o. fl min. fec. eft. midd.

Deffa tvånne momenter fick jag med en 20
fots Tub, och åro de äldeles vifTa.

Tvånne Frucntim mer, FruStEiNHOLTZ och
defs Dotter, behagade hedra mig med lin mrva-
relfe och hjålp. De fågo rtied mindre Tuber
Ringen formerad i fecundcr fenare, och bruten

lika mycket ftSrr^ ån jag.

Foi-morkclfens flut fick jäg ej fe^ fofmoln.-

Vid Ringen rnårkcs, 1:0 at mgvA ftcunder

förrän Solcnii fmala och fpitiiga horo tkuUc önl-
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fatta Månen, fyntes likfom fma eld-kulor eller

gniilor hår och dar omkring den kanten af Ma*
nen, fem ej ånnu inkommit i Solen, hvilka ut-

vidgade figpa längder^, til dels de pä en gäng runno

tilhopa och gjorde eri oafbruten Ring. Dylika

Ijntes ock flrax efter Ringens öppning, men ej

(a tydligt. 2:0 Sä fnart Ringen var fluten, tyck-

tes hån, dår han var fmalall, redan vara tjockare

eller bredare, än han i fädan haft bordt blifva. 5:0

Kl. o. 48 ni. 13 f. då Månen ilod nåilan niidt i

Solen, Var Ringen litet fmalare pä den nedra el-

ler fodra, ån pä den norra kanten: men i fädan
haft Var ej mojeligt at noga måta (killnaden. 4:0
Så långe Månen var inom Solens Difcus, tyck-

tes Solens Diameter vara ftorre ån både förur och
efteråt. Den hade de foregående dagar fvarat e-

mot 26,40 partier af min Micrometef, men nu
emot z6^()ö. f iö Manens Diameter handt jag

ej (ty inom f k6 minuter kan ej en Obfervator
hinnagifvaakt pä alt, foni han bor, vid fädana til-^

fållen J efter min forefats noga måta 3 fä mycket
tycktes jag dock med vifshet mårka, ät den var
något mindre ån 2p min. 40 fec.

1 Torne har en af mina vänner, dock allenäft

med en två fots Tub , fett Soleri Ring-formig i

hela 6 minuter.

Ringen blef fiiU kl. ö. 43. o e. m.
men braft - - ö. 49. o*

Formorkelfens flut inföll - 2, 7. d.

Denna obfervation torde hafvä fin nytta, e-
huru därvid blifvit nyttjat et Ur.,fom allenäft va-
rit ftåld t efter en middags^linia^ fom jag dragit i

€t Fenftcr.

Vid
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Vid Kengis Jårn-bruk ,4 mil Norr om PeHo

.

har i^ormorkelfen ock varit Ring-formig, flfom
Herr Bruks-Patron Steinholtz mig berättat-
men ifran Juckasjcrf, fom ligger if mil Nord-
veft ifran Pello, har jag forfpordt, at dar ej blif-

vit ring pä Solen*

Obfervationer
, gjorda i Hernofand,

Af
N. GISSLER.

Med Herrar Le£lorcrnc M. Stro^ts och M.
EuRENii, famt Cqnrectorea Al. Steckse-

Nii biträde, har jag obfervcrat Sol-förmorkelfen,

fä god t fom fke kunnat, med de Inilrumenter vi

haft at tilgä. Storlla rvj.ngbeten var, at fä ve-

ta, om var MidJags-linia, med hvilken vi de fö-

regående och följande dagar jämförde uret, var

riktig. Til den andan togo vi,d. 1 April, med en
Trå-Qyadrant, Solens lika hogdcr , fr^rr och efter

middagen. Utflagen blefvo något flviljaktigej

men igenom Medium af dem alla, fedan det blif-

vit tilborligen råttadt, fans Liniens mifs-vifsnlng

vara 20 fecundcr ungefärligen. I anledning ddr-

af, år tiden rattad. Den i April, kl. ic. yii
minuter f. m. var Solen ån orörd. Men

Kl. 10. f4. m. måi-ktes Formorkelfen redan

vara börjad >

Kl. o. 1 3 m. 40 f. e. m. fags pä flimma ogna-
blick, bäde uti en 20 fots Tub, och uti et mörkt
rum , dar Solens bild igenom en f fots Tub foil pä
en l\ifla, at Manens hc^^la kropp ganlka liiållt kom

ia-

1
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fen blcf Ring-formig.
KL o. tp ffi. ^6 å 37 f. fago vi öck tillikit,

både i Mire Tuben och i Garnera obrcura, at

Månen gjorde öppning pa Ringen^ pä Öftra kan*

ten.- "
' ' *

Kl. i . 40 8 f. fåg man i Garnera obrcura

{lila fpåret ai: Månen i Soi-kanten*

Kl. I. 40 13 f. var Förmorkelftns iluti

ftorre Tuben.
Kl o. 16 m. ^6 å 40 f. då Månen var midt i

Solen
5
tycktes Ringen vara lika bred på alla ih

doTj få vida vi efter ognamättet kunde flvonja» Af
de Concentrika cirklar, fom Voro ritade pä Taf-
lan, ibland hvilka den ytterfta> fom var af p
Tums Diameter, jolmt upfyldes af Solen, tyktes

Ringens bredd pa alla fidor vara litet mer än

af Solens halfva Diameter.
Ganfka nojfamt var at fe 5 huru häftigt Ringen

flot och öppnade Ci^, Det var ej mer ån 5
eller 4 fecundcr 5 ifrån det f eller f uti defs om*
krets fettades, til defs han var full

I .

- -" '
'

—
I Obfirmtiomr gjaråu i ^^falå^

\ Af
. MALLET.

Solens Pormorkelfe obferveiuck^. tnfd 00
LoNDs Obje^iy ' Mkromvter y pä famma fått

fom befkrifvit år, fid. 8 af innevarande års

Handlingar 5 \om Sol - Formorkelfen år ij^z.

Jag fick i alt obfervera ti 3 afftänd imellait

Solén^ holii^ hVaraf trenne alienaft blifvit an^

lnärkte for ovi-fle. Det fkulle vara ahfor vid*

i
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luftigt at anföra dem alla, fcrdcnftul har jag

utvaidt 2.0 momentcr, vid hviika uti fodla co-

lumneii Sol-tiden år utfått for obfervationen) uti

den andra afiianden imellan Solens hom^ uti

den tredje vifes florlcken af Solens Formorkel-

fe genom Tolfte -delar af Solens Diameter, el-

ler uti Tum oc\i deras Decimaler: fjerdc co-

lumncn innehåller afHanden imellan Solens och
Månens Centrer. Solens Diameter år antagen

lika med m. 1,4 fec. och Manens fynbara

Diameter år dåraf determincrad genom ftorlla

afliandct imellan Solens horn^ hvilket blifvit

obferverat vara lika med ip m. f 3 1.

Den t. April fore middagen.

Kl. to, f4,

Ii)

i-h
lö

41)

47» 16

41

Kl. 0, p,

i 9, f7

4i-^i

h ^
II,

it)

?^ 8

J7)

18, 21.

If, 20.

28, .41.

2.5?) 30.

15), 47- S

29^ 53. o

^.fter middagen

2f, 28. (5

29, 4. 2

19, f3- ^'

Tum«
0. P49
1. 267

(5. P98

8. lof
8. P7f
P. 44<^

7-

_ II. 8

22, 32. C

18, 23, 2

I-, ff. P

6, ip, 6

ic, 888
ro, ?8o

8, 69(S

7,

4, 780

h ^^4
1, 2(^1

O, 74^^

245

f

2b,

'4^ f4- 2.

f • I

•7» 41 • 0

U, 16. f
It, 17.2

19. 4
75 0. i

f) 44- 7

1, fv^
?) if. i

44-7
7) ^4. ö

9)

40. ^
iS, It. 8
i', II. p

ff. \

i",

14' ^



Solens Figur undef ItolUla Fofrnofkelfcn var

gäiifka hårlig at päle, i fyänerbct iiti Cmcrd
Ofcuray och fyutes i början lik Fi^.

f. Tafl.

VII. Sedan lyktQS fpetfärne A, B flyttas til

fter, fäforri Fig. 6 utvilar^ och åtldteligeia Vai'

d^n lik Fig. 7.

I

. Under dfellérfta Fortriorkelfen IcL öj, p
tai^* 1 fec, var älletiäft 14. 6 féc. ofrigt äf Ma»
nens Diatneter Utom Sölensj fä at örti Fortnöi'-

keireti icke håiidt iiåra til Middagen 3 få hadé

dcii biifvit Hiigförmig uti Upfäla*

Slutet obierverades kl. i 5 jp miri; i fee^

Manens Diameter^ folri fällts lika med 2^
m. f 3 fcc. c]^>/ertygåf tnig om öriktighetcn at

Dé la Hires tanka^ ät den fammä lynes iriin=*

dre uppå Solens difki ån aniiörftådes 5 ty efter

litlsakning kunde Mallen^ Diatneter^ uti deflk

ömftåndigheter ^ icke fynas ftorre ån 1^ m. 40
fec* vid pafs ^ och. bléf fäledes obfervérad i J

fce. ftörre. Dennä fofokning karl itkt tilftrif»

Väs ofåkerhetén Uti fjelfva liiftrutiientet^ i fyn=

herhet når fec. tillagdas ^ fööl åto den ut-

fatté fofminfkningen Uppa Månens Diameter^
ty et fä flöit fel If äldéles orimligt med Van^

ligé MiCi^öWetrer 3 ån méra med den DoLtöNö»
fke^ ftien fjelfva öbfervationemes öfvérensilåm-*

niändc, vid Manens irigång öch utgång uti p:de^

öch t i:te hår anfål^de momentef, yifär iiogfamt

bbferVätiönernes ftora noggranhetij hviikcn nå-^

ftun åf hvarjé par kän égonfkenligén bevifas.

Det tyckes mig ältfä Varä ofVer all genfågclfd

klart, at Månem Diameter uti Sol^Fci-morkel^

fcf icke forminikas Utan fnaräre åkes ^ fafom
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MoNNiERs och EuLEFts obfervätlonsr vid Sol"

Fonnorkelfen d. if. Julii 174B geménramt in*

Jag har af mänga obfervationcr anledning,

at Ljus- ftralar, fom gä utmed Manens kant,

varda refringcrade eller infieifceradc, hvaraf föl-

jer at Diametern forokes j ty om OA dragés

Fig. 8 Tafl. Vn, fä at den tangerar Manen
AEB, fä år AOB Månens rätta R-adius^ men
om en annan llräle aC brytes uti Atmofphéren
til CO, fä blifver vinkelcn COB den lynbara

Radien, hvilken ar ilorre genom lilla vinkelcn

COA : gar Ca tvårt igenom Atmofphéren til

Solen, och biifva' äter bruten uti D, fä föl-

jer tilbakars, at en Sol-fträle SD brytes til

CO , och at motfvarande panelen uti Solen

blifver utbogd , fäfom Euler obfcrveradt

,

jämför Berlin&e Handlingarne är 1748 pag'. 108,

famt at Manens fynbara Diameter förokcs. Det
famma händer genom Ljus- fträlames Inflcxion

omkring Manen uti A, fäfom lättcligen hän-

ledes af figuren , men det är fannolikare , at

Manen är forfedd med Atmofphér, hvaruti Sol-

fträlarne kunna brytas. Häraf följer, at Män-
Diamxteras fynbara fM-minfkandc uti Sol -For-,

morkeifer. är' ftridande emot Naturen, fä väl

iäiom emot obrervationcrnc.

ObfervaUoner gjorda t Stockholm,
Af

P. WARGENTTN.
T^ct händer fällan, at mww rätt noga far ob-
•V^ fcrvcra horjan af SoUfönnorkdier^ af or»--

fak
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ak, at man ej år rått vifs om ftållet pä Sol-

bradden, där Manen forft fkal raka Solen. Dår-
fore moilt man-^ifva akt pä flera - Milen: i

mediertid kan Månen komma, dar man e] juft

dä har ögonen fållade. Icke defs mindre lyc
kades det nu för Herr ProfefTor Ferner, fom
behagade gora mig bitrlde, at med Dollondfka
Tuben af lo fots långd, och med det ocullr-

^las fom vifar objecterna 87 gångor ftörre tvårt-

ofver j ån de med blotta ögon fynas , blifva van*
fe Formorkelfens början nåftan fä tidigt fom
mojcligt var.

Den fkedde kl. 10. 48. m. f6 f, eft. rn.

Jag fåg den 10 fecunder fenarc, med en vani-

1ig Tub af SJ fots längd, fom okar objeélernå

ailenaft 30 gånger, och Herr LecborWilcke ån
litet fenare , med f fots Dollondiik Tub , uti Ca^-

mera obfcura. Slutet af Form.orkelfen anmärk-
tes ån nogare, nämligen.
KL I. 3^ m. fz f. e. m. af mig.

I. 39. af Herr Wilcke,
•I- 3P. f75^f Herr Ferner.
Af de mänga matningar jag gjorde under

hela Formorkelfen mxd Micrometer, dels pä af'

Ilandet imellan Solens horn, dels på bredden af

den oformorkade Solens del, i affigt at dåraf

Uträkna Formorkelfens tiUocb aftagande ftorlek,

anföras hår enda fl följande Refultater. .

Tårmörk, ftorl* Vrider tiltåg» Under aftag.
Tim , „ Tim. / /,

I Tum. kl. 10. f6. io.f. m. i. 3z. 30. c. m.
i - II. 3. 1(5. • - I. 2f . 11.

3 - II. 10. fo. - - I. 17. fl.

4 - II. 18. 4. - - I. 10, if,

M 3 f
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f Tum. kl, ji, if, 30. f. m. i. z, f 3. c, m.
6 - II. 33. 1. - ' o. ff, if.

7 » u, 40, 40= - - o. 47, 40.

8 - ij. 48, zo. - - c. 40. f.

P * jl, fö, p. f. m. o. 31, 17.

10 o, 3, 47, e»m. o. i- -

lOjSf vid pafS) c, 14, e.m, o. 14. 3P, c, m.

Af alla obrein'*ationerna kan flutas, at roed-

let af forniorkeireii inföll kl. o. min, i<^.

Tec, i det nårmafte, och at Solen da var bart-

fk}Tnd pa Norra brädden til inemot 11 Tolf-

te delar af des Diameter.

Under hogfta Fcrmorkelfen , mattes tre gån-
ger Manens hcrizontala Diameter. Tva gsnger
fans den zp min. fz fec, och en gang 19- 47.
men ingen af dem tj^cktes mig vara rått vifs^

for Solens ftåndiga rorelfe ftui.

Herr Stats-SecretenuH;n och Riddaren Klin-
GEN5TIBRNA famt Herr Fzkj^I^K^ fågo med
ftora Tuben 5 f:r4 pjåmnheter i Mänem kanter

ernot Solen.

En Thermometer , fom hängde i flvUgga

,

fteg ifrån morgonen pä denna vackra dagen,
til kl. ifrån f til if grader ofver Irys-
puncten. Sedan förändrades ej defs hogd torr

an mot kl. ii, då den började lite; feUa, och
var under ftorfta Formorkelfen 145 gr. Kloc-
kan i efter middagen var han ater til If gra-

der och något darofver.

OhfervationcVy ^ordi^ i Åbo.

Herr Profcllor Planman anmärkte med
en p fots Tub, Formorkelfens

Början, kl. 11. 11 m. f4 f f m,
Slutj kl. o fo c. m. Herr
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Herr Obfcrvator JusTANDERjmcd vo fots Tub ^

Början kl. 1 1 . 1 1 m, 5*0 t vid pafs.

Slutet kl. 2. I I vål

Obfervationer ^ gjorda i Carlscrona.

Herr Profcflbr SrROiMER fåg med z fots Re-
£exions - Tclefcop

; Början, kl. 10. 31 m. i^. f. f. ra.

Slutet, kl. I. z6 7 e.

Herrar Bergström och Zegollstrom, med
i> fots Tub i Camera Obfcura,

Början kl. 10. ji

Slutet kl. i. z6 o

De til^och aftagande Phaccs , fem hår blef-

vo bcftämde, utelemnas, at undvika vidlyftig-

het. Allcnaft niårkes , at under ftorfta Formor-
kelfen, kl. II. f8 m. 37 f. voro ic-j Tum af

Solen bartitymdc. Vid famma tid blef man
©ek varfe på Tafian i Camera Obfcura, at So-

lens bild dä tycktes vara llorre, ån bade förut

och efteråt. Den Cirkel, fom forr jåmnt pas-

fade efter Solens Imago, var un4er ftorfta ror-,

morkclfen likforn får trång, i det Bilden hade
likforn fvullit iitom fina förra grånfor, til J
Digitus eller litet mer, men gicE fcdan tilbaka

igen til fin förra ftorlek.

Obfervationer i ^orda i Lund,

Formörkelfcns början mifslyckades 5 men
flutet fick Herr Profeflbr Schenmark val an-

märka, med en to fots Tub,
kl. I. 13 m. fl f. e. m.

Herr Obfervator Nen2:elius, med 11 fots Tub,
kl. I. 13 48

M 4 Un-
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Under florfta Formorkelfen voro i c Tumi
af Solens Diam. betåckte- De ofriga Micro-
meter-Obfcrvation-ernc befparas.

Obfervationer
^ gjorda i . Landscrcna.

Herr Öfverften c-ch PJddÄren Strussek-
FEtTj larct fler? Herrar Officerare, hafva med
goda Infcrumenter och med mycken noghet
gifvit akt pä demra Formorkelfe. Hår antores

cndäil: flutet , föm' med 8 Tuber , lliorre och
niindre, afvaktades. Det fags

med en 6 fots Tub , kl. i . i j m. 3 f f. c m..

med en Reflexions Tub, i . 1 1 40
med MicrometerTuben i . : I 44

ji. 41 m. 44 f. f. m- var Solen til 1O3S8
Tum formorj^ad.

BESKRIFNING

, . Inråtradt af

Abbéen3<>n JAQVES VENTtJRA,
Vcnetianfka Republikens Mathcmaticus.

Öfvcrfatt af Franfyfkan.

Det ar en mycket fimpel Machine, hvjirs

Mechanjfka fammanfättning bclbu' förnam-

ligall: i en Cylinder, ct hj.ul, och en fkruf

Utaii ånda> emedan alt det ofriga ej är anuat an

fa-



fådant, fom tjänar til vlgliet at vinna den a-

ilundade verkan.
,

Den kan vara florre eller mindre, efter be-
hof} men" dä den år f* geothetrifta fot lång och
3 fot bred, lå år dert tilrackeligt Hor til at lit-

råtta hvad i allmänhet dåraf fordras.

Om den år ftor eller liten,' fä behåller deri

0ock altid famma Simplicitet.

• Machinen kaii hafva tva ftållningar., 'men
Jr likafullt famma grund til defs fiyrka. Dert
sjrerticala* ftäjlningen år, dä den kraften, fora

j:omraer henne i gäiig, lårppas verticalt dårtil^

och den horizontella, når den dragaiide kraf-

sens tillämpning är horizontel. -

Den verticaia Hållningen f(?s af Tab. V figl

I, och den hoTOontala af Fig:" I. Tab. VI. ..

Skrufven a med fitt hjuf b åro inneflutnä

uti en liten mycket ftark jårn-läda AB Tab,-

V. Fig. 2.

Midt igenom hjulet b fig. går en jarn-

ftäng Cd, hvaraf en del år rund och den an-

dra fyrkantig, pä det, at når fkrufven fätter hju-
let i rorelfe, jårnMngen tillika med alt fom där-
vid år fåiladt, ma fä en Cirkel-vanning. Ne-
dre andan d bor fäledes vara Convex och rund.

Det år fäledes denna fammanfåttning , fom
gor grunden til denna inrättning.

pä hvad fått man vil gora tillämpning af

forenåmde Jårnkifta och dels Direfbion med fin

;

vals, äftadkommGf den altid den päfyftade ver*-

kan, i det den meddelar fin ftyrka, til alt det

fom lindas omkräg valfen: och.fåttet at byg*
M s g«t
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ga detta vindfpel, fa val uti horizontell , fom
verticai flållning, kan af följande tyaeligen in-

hämtas.

.

' Got en ftållning c d Tab. V. fig. i. 4:
hvanif bafen år ED fig. i. 4. f . hvilkcns fram-
lida vetter h D, och bakfidan h E. Lat ga
igenom hålet EF af traplankan CG, JåmlHn-
gen cd det fättet, Ät den randa andan d ^a^

m uti halighctcn H5 fig. 1.4. f. fl at den 2ar

sned lätthet kan gä omkring.

Jårn-kiftan AB fattes fedan ofvanpa det platta

af tra-Hållningen CG, fom bör vara val 161^

ftärkt med ilarka jlrn-band.

Hålet EF och halighcten K bora vara fo-

drade med jarn elier Metal. Jårn-lHngcn cd
gar igenom en tra-cylinder eller vals L , hvars

halighct bor vara fyrkantig och pafla jåmt med
jim^tenen cd.

Alla delarna af trå-ftållningcn bora vara for-

ftårktc med Ihirka jirn-krampor eller band, fig.

I. 4. Tab. V.

Ivun fattcr åfvcn pa bakfidan af trå- Håll-

ningen cn annan mindre trä-vals m, ifvcn ha-

1ig.

De två indarna cc af (krufven utan anda

a,Fig. i, gores fyrkiintige och fä länge, fom be-

h6fves at dar fålla vefvarna, hvilkas radius år

cn fot, fig. I , eller ock med vindhjul Tab. VI.

fig. z 3 hvars fyrkantiga hål uti mcdelpuncten

fcTttes på de fyrkantiga andarna if fkrufven u-

tan anda cc.

Til at ofvervinna n.'gra tufcnde markers mot-

ftänd, få bchéf^^as aUenalt i:nc karlar at draga

om-
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.omkring vcfvarna f-, men til ftorrc tyngders

^lipforandc betjänar man fig af vindhjulen, fom

da kunna dragas af z;nc eller flere perfoner, i

-proportion af ilorre eller mindre motftånd.

Då man til en Horrc tyngd uptordrande

anafte betjäna {ig af vmd-hjuien, fa kan man i

början af vindnmgen och innan tyngdens hela

kraft kommer at röras, betjäna fig af vefvarpa,

|il at dymedclfl: vinna tiden > ty fom vefv^rna

'Ihafya mindre Diametrer ån hjulen, fä våndas

de fortare omkring och fäledes betjänar man
fig af vcfvarne, anda til defs at motilåndet of-

.vergår deras verkan, då vind-hjulet forft vid-

tages.

Når man fåledes vil draga eller upvinda

någon tyngd, fläs forft tåget 4 gånger om-
kring vallen L. och fåftes därefter tyngden
vid tagets anda n. Sedermera dragés tagets

andra anda P ftrångt af en perfon, under dft at

vindarne eller arm-hjulen^ foras omkring, fa at

når fkrufvcn utan anda gar omkring, för«r den
hjulet b äfven omkring, hjulet jarn-ftången,

jårn^ftångcn trå*valfen, och drager den tåget

I

pied alt hvad därvid år fåftadt.

i k\ Vil man xmdcrhjclpa arm-hjulets kraft, fä

fvåttes z;nc håfftånger x fig, i. 4. växelvis uti

t.tå-valfen m, fom år på bakfidan, om hvilken
I gagets anda P lindas 3 gånger och dragés fe-

AermGYz ftarkt af en pe^rfon, under det en eller

^:ne karlar med hlfftångerna vrida omkring
•^enna bak--vals,

Änfbont man kan fåfta detta vindfpel pS
vanligt: fitt^^ år det likvål nog at binda det

med



iS8 17^4. Jul. Aug. Sept.

'med et tag fafi: vid en pale, nedflagcn i lordeiij

eller vid n?gon annan tall: punct, hvilket år

ganfka fördelaktigt, efter man ej behofver mer
än férlånga taget til at flytta vindfpelet, och
-efter det år Eiil: i en enda punci:, kan det vån-

das, at aiia fidor, och kan man fåledes bctjåila

lig dåraf .med beqvåmlighet på -ätPrdlUgt lått

och vida omkring.

Vind-fpelcts' bas " forfes med iårn-krampor,

hvilka i god jordmon mycket val tjäna i Hål-

let for pålar och tag. 'Se fig. i. hvaråft alt

^r ritadt efter fcalan.

Til at flytta vind-fpelet med vighet, fran

et til ct annat ftålle 5 få fåttes under bafens an-

dar l:ne axlar med fmå hjul på.

Til vind-fpelcts horisontella flållning gores

t>afeh CD platt, T.ab. VI. fig. i . af tvånne tjocka

i
Mankor,, hvilka femmanfållas mc4 n^inne nag-

ar. ^EcFfGg , alt val bunJit" ' ttlhopa med
jarii-krarnpor. Framfidan af bafca är Dd, ;bak-

'lidan Cc. Fåll fedan in daruti och fåfta' med
jårn-krampor 2:ne upflåcndc klotfai* Hh, Ii.

L^ngs efter bottnen nridtpä fåflcs ock lodrått

i den ena af dem jårn-hylfan AB ^ fom innellu-

tar hjulet b och den oåndelig.v Skrufvcn med
itarka järn-ban», fä at ncdra andan d af jårn-

frängen cd, utmärkt i Tab. V. Fig. 5, går in

uti den motf^'arande klotfen Ii, och jårn-ilån-

gcn, fafom tilförne ^?v: igenom en trå-vals Kk.
L)år6fvcr gor en Hållning, hvars delar beilå af

et haligt trållycke Ll. i:ne llodcr eliter bafcni

Jängd och 2:nc efter defs bredd. De två för-

jft*. Mm Nii tappas in med cn af ånd.u-na uti

lya ba-
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bafen, och med den andra uti tråftyeket Ll , at

uppehålla det. Det; ena Fp af de fenarc iloderna,

år med ena ändan P fä ilad t i nagelen .Ff , och
med icn andra p uti trå-ilycketg pä famma fatt

fom de förra floderna : och det andra ar med
ena ändan fäiladt utvärtes i den klotfen ^ hvaruti

Jårn-hylfan AB fitter, och med den andra uti.

trå-llycketj pä famma fatt, fom de förra fco-

derna.

Igenom hälet pl trä - ftyeket lät gä en
Vindipels ~ vals QX , hvars hufvud eller ofre

ända hafvcr tjänliga häl at träda häf-fiangerna

RR igenom, och den nedre X en fyrkantig

hälighet, fom jämt paflar tii den fyrkantiga än^

dan af fkrufven utan anda 5 fä at tillämpnin-

gen blifver hår den lamma, fom med vindarne

.eller arm-hjulct uti vind-fpeiets yerticala iläli-

ning.

Pä bakfidan fått en åfven fädan vals in,,

fora vid verticala flrdlningen är beiSiref^en, med.
vederbörliga häl ät häf- itångerna T.

y Alla defTa delar bora vara fbarka.,; och väl

férfedda med järn -band, famt de, .fom- äro ut-,

fatte for mäila nötningen, klådde med -järn el-

ler metall. ^

Detta Vind-fpelet Mmmes, fäftas öch flyt-',

tes, pä famma fatt fom det vcrticala^ ' '
.

'

Det år lätt at begripa, pä hvad fatt man
betjänar iig dåraf. Sätt nämligen fä mänga häf-.

ftånger fonr behagas och rymmas , uti hufvudfet

Q^, af 5, 8, eller flera fots längd. Lämpa til

cklTa häf- flänger den dragande kraften, hvilken
fåledes fo-rer omkring- QX, tillika med flaaif-^'

• - - -ven^
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ren utan ånda, fom omforer tagg-hjulet b ^ (amr
den dårigcnoxn gående iärn^ilangen cd^ med den

däromkring fitcande Trå* vallen, hvarora taget

år fyra gängor llaget, fom pä ena åndaH dra-

gés af en man utaf Vallen ^ och pa den andra

Li fä Ilad i tyngden j kvilken fäledes fåttes i

rorelfe.

Til at imderhjelpa Vindfpeis - ftyrkan 5 lå

kan man gora tillämpning af haf- llångerna T,
uti Vallen Ss, pä famma fatt, fom i den ver-

ticala Vind-fpelcts iHllning.

At domma om denna Machinens anfenliga

ftyrka, lä beh6fvef man allena^: betrakta den
oandehga rKrufvens, tägg-hjuleu och haf-ftän-

gcrnas förhållande.

Det förtjänar all upmårkfimhct ^ at rorel-

fen vid detta Vmd-fpel år aldelcs jamn^ utan

at förorfaka det minila h.irda Hotande , åfvcn

dä dårtil appliceras de ilorlla krafter och tyng-

der. Deisutom bchofves härvid inga af de naätt

oCh ffceg , fom vid andra \ liid ^ fpel , at (larit^

ma defs rorclie midt under arbetet, och hindfi

at det ej gar tjibaka, emedan detta har den e-

genfkapen af fm fammanfåttning^ at ej gä til-

bakaj med mindre at drag-^kratren föres åt Cori-

trah*e led, la at man ej förlorar hvad man en

gäng vunnit , fä framt man ej gor det mti
Hit. Ändteligen år det at mirkä, at man käi
gora detta Vmd-fpel mer och mindre ftarkt,

lamt at gl mer och mindrd fort, utan at ån-

dra defs limplicitet.

Nåt man cfterfinnar grunden til detta Vind

-

fpci, öch förfökcT det, få önner man låttcligö^i

dcfs fördelar Ucis



Defs enfaldiga fammsnråttning gor dels ver-

kan beftändig, och at det ej iatu:iigcn kom-
mer i olag.

Defs lilk volume gor defs bruk lättare

och vidftråktare, än andra Vind-fpels, och det

fä mycket mera, fom det kan hatVa lin rörei-

fe verticalt 5 dä de andre ej kuiina brukvts i

trängfei, efter deras rorelfe år horizontel. Det-
ta behofver ej mera inm an defs bafe intager.

Häraf följer 5 at fä perfoner kunna härmed gö-
ra famma operationer, fom en myckenhet fjik

i bnll på rum> vid de vanliga Vmd-^fpelen
plågar förråtta.

Detta Vind'»fpel kärt altid lampas efter be-

hofvciij emedan det kan göras af atfkiiligt ut-

feende, och drag kraften därtil iåmpas pä mån-

fabanda fått ^ 1 ftållet fof at Vid de vanligä

''ind-fpelen^j det fördräs lika mycket anflaltet

ät Vinda up en liteii och Hor tyngd*

Defs lika och jåmnä rorelfe ^ gifver det

mycket företräde for de vanliga Vind-fpelen
^

fom med mycken kraft måil-e verka genom håf*

tigä ryckningar 5 hvilkä göra tagen Itor fkadaj

och åtVeii de bygnader^ hvaruti blocken åro fa-

(tade. Och til hviika deiTe ryckningar tneddeks.

Emedan dettä Vitid-fpcl^ i anfeende til fih

fammanfattning 5
ej Icper tilbakä^ med mindré

drag -kraften med flit andras, och det utan
mans-fiyrka, eikf ändra medel kan llåmmas,

år man éj allenail fåkei^i at e j föflorä dét ftyc-

ket man cii gång Vunnit, Utaii fåttef det af*

bets* folket Utoth all fara til lif öqh lemmar, i

ftållet för det, ät de Vanligä Vind^fpelen^ aa-

tin-
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tingen af deras ovälighet, fom ftåmma dem

,

eller af tyngdens ofvervigt ofver drag -kraften

på feåf- ftangcrna, elkr at llåmnings - medlen

fvika osh-gä fonder, lopa tiibaka med fadan

häftighet, at alt, . fom -da finnes . imclkn hdf-

ilångcrna, gar i kras, och kan anfes fäfom f5r-

loradt.

Som detta Vind-fpel har ganOca mycken
ftyrka, jämte fina andra beqvamligheter . fa år

det af en vidilräkt nytta i hus-och fkepps-byg-

nad, til fjös, at lafla in och ut Sjo - artilleriet

famt tunga varor, med mycket folks och ar-

bets befparing.

Slutcligcn år det af bcf)'nncrlig nvtta,.vid

ct tilf:ille i Navigation af llorila betydd ighet,

til at frålfi fjclfva (keppct.. Emcdan'dcrs "ilyr-

k-a kan okas efter behag, utan at ga ifrån de&
limplicitct , och utan at eka längden af håf;

llångcrna, la kan det alladkorama famma ver^

kan, fom flera vanliga Vind-fpel tillamman,

och fälcdes nar ankare fl:al lyftas , och ofta

Vind-fpekt pa fkeppet, jånite andra bcfvarliga

medel, fom S jo-Officerare nialte llålla i verket,

for at kunna fatta til fegcis, och ga til fjös

eller i hamnj fa kan detta enda Vind - fp cl gö-

ra tilfyllcit for alt annat bemödande, och .if-

ven ofvergä det famma efter bchof och om-»

fländighctei*.

AF.
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AFHANDLING
Om No7'dfkenens Hogd,

AF
TORBERN BERGMAN.

Fårra Stycket^

De märkvärdiga och ganflva tacka phénomc-
ner, fom under namn af Nordlten, pryda
i fymierhet vår norra himmel, hafva fe-

dai) 1716 uti ymjiighct inlläldt lig. De infun-

no (ig val åfven förut 5 fom Runii fyn {ä)'^ u-

tom andra minnes -m.årken, intyga 5 dock voro

de mycket fållfyntare, och, hafva formodeligea

vid denna tid bekommit namn af himmels-tecken^

fom dc ånm^ på många orter behålla. Vidikc-

pelfen kunde ej intalas, at fä mårkeliga lyner

vore mindre betydande ån Cometer : dc anfågos

dårfore fom forebud til de mårkeligafle förän-

dringar. Efter foUc-flagens olika lynne och rå-

dande tånkefått, hafva deffa flammor mall fore-

ftålla ganftra åtfkiUiga ting: i norden, dar bar-

lalek varit hufvud-boj elfen, och hvaråfl; krigs-

ligan vid deras lifta äterkomft var på det håf-

N ti-

: \a) Runii fyn tildrog fig 13 fjerdedels milifrän Up-
r. fala, vid Mårftads gäilgifvare- gård

, 1702. d. 31

j
Maji gaml. ftil. och ej d. 13. fom beficrifnirigen

i fager, hvilket däraf år klart, at den fkedde Helga
Trefiildighets afton. Han tykte fig i N, NW och
KO fe Lejon, Svin, Stad, brinnande gårdar m.m.

Nya (lilen menas alleftåds i afhandlingen , få ofta

någon dag namnes»
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tigafle utflagea, fag05 merendels ftridande mag--

cer, fom pä det blodigafte bemötte hvarandraj

vapnegny, fkott och falvor hördes hel val ock
noga : i Grckoland hafva de i forntiderna , efter

•all anledning, afmålat Jupitcrs rad på Olympus,
och gifvit Skalderna anledning at tiifiapa en

llor del af deras Guda-lärai: pa andra orter har

man i dem fedt fpoken och alt hvad forfkrackc-

ligt år; men detta alt tillåter ej mitt nu va-

rande forem?.!, at deni?a gängen utföra och fat-

ta uti ftiilkomlig dag.

2. Den mågtiga inbillningen, fom drifv^cr folk

at tro fig ie det de icke fe, och at hora hvad de

icke hora , har federmera fmåningom miilat

railenligt af f:tt valde. De PiUlc anfe nU Nord-
'fi:ea med kalliinnighet f :r et olladigt och Hyk*
tigt luftften, fom til det hogila formar åitad-

komma några fma vdnningar uti väderleken.

Deras råtta urfprung och orfaker åro dock ån^

nu for de Naturkunnige fvåra hemligheter. Fli-

tiga och noggranna obfervationer biifva enda
utvägen at hjelpa var okunnighet, och fidana

våntas med (kål ifrån Norden, hvaråll delTa

phénomener åro allmännare och högre pa himmc-
Icn. Hiirmed paltar jag dock ingalunda, at ju

närmare Polen, dels båttre tilfallc at obfervera

demj tydetta, fom alt annat, ha en vifs 'grans.

De fom Händigt eller målh\deh åficnda dem kring

littzenith, fe åmnet glefafl
, ja, ofta händer, at

det fom vid hufvud-pundcn knapt märkes, eller

åtminilonc nog dunkelt och oredigt, til mindre
hogd år badc klart och tydeligt. Detta mailc

altid hånda, fa ofta åmncts varf år ofvcr alt li-

ka

!
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]ba tjockt och parallelt med jord-brynetj ty
låt HAB (Tab. VII. fig. i.) foreiMa ct dy-
likt 5 få år af dem, fom riktas tilogat i O, den A B
minfl , fom utdragen gar genom jordens mcdel-
punctiM, och af dc andraden mindre, f:.>m lig-

ger den förfta nårmaft j men mer härom pä annat
Itålie.

3. Det år en betydande omftåndighet vid

Nordfkens förklaring, hvad fåte de innehafva

ti vår luft-krets. Kunde det bevifas, at de up*

pehålla iig mycket hogrc, ån dit dunftcr fran

jorden kunna hinna, la fokes deras åmne for-

f
åfves ibland dc ofriga luft-fkenens 5 och fä vi-

are.

Ej alknaft fårfkildta delar uti famma Nord-
Iken, hafva från ofs oUka afftåndj emedan man
ibland tydeligen fer den ena betacka den an-

dra, Utah ock et af delTe phénomener g har tro-

ligen juft ej {amma hogd ena gången, fom den
andra.' Det måfte fåledes vara en vifs tjock-

kk på det varf, innom hvilket de altid finnas,

Det år väl mödan vardt , /at undcrfoka grånfor-

na: jag arnar dårfore denna gången e&rfpana
den ofre, fom det r^åppeUgen ftiger ofver, och
uti följande ftycke den undre, nedom hvilken
det ej fånker Cg.

4, Fore år lyiö vågade ingen lård uplyf»

ta Nordfkenen ofver andra luft-flvcn, och få-

kdcs troddes de merendels lågre ån vanliga moln j

men Herr Mairan foktc fåkrare grund til fl-

na tankar: han obferverte fjelf flitigt deSa fåi}-

farna phénomcncr, famlade dylika anmärkningar
andrs^ Qrter, genom hvilkas jåmforande han

Nä Ind*
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åndteligen foranläts, at anfenligt uphoja deras

tilhåll. En fä ovanlig mening fick i början myc-
ken motfågelfe, fa mycket mer, fom luft-kret-

fens allmänt antagna hogd ej råkte til, at bcr-

bergera dem vidare j men af nya obfervationer

fick Herr Mairan frändigt nya vapen och ny
ftyrka. Tmcdlerrid har den gamla tankan , in-

til våra tider, hos de fl alle bch£llit ofven^idct y

men fom obfervationer och uträkningar ei ryk-

tes kunna beflä med Nordfkenens fornedraig

,

fä har man fekt och angifvit åtfkilligt emot fl

olagliga vitnen , til at pä något fatt mir.fka

deras trovärdighet. Hvaruti delTa jåf befti
^

och humvida de kunna för lagliga anfes , ma
af fenare Äycket dömas.

f. Pä tva fått, kan mani fynnerhet af ob-
l^rvationer finna Nordlkens råtta hogd. Det for*

ra är uphittat af Profeflbr F. C. iMajer, och
Uti Petersburgifka Vet. Acad. Handl. Tom. IV
infordt, och är af defs mer varde, fom ingen

niotfvarandc obfervation behofs fnin annan ort,

ej eller flera elcmenter ån obfcrvatorns polhogd,
tamt Nordfkens - bågens fynliga hogd och vidi

på horizonten.

Låt PD/I (fig. 2.) vara en Jordens Me-
ridi^in

, Pp axeln , DI dagjåmnings - firkeleiis

tvårlinia, N det hogfta af b.^jcn , fom fåttes

vara i fullt norr , O obfervations - ftållet , och
HR horisontens Ckårning n-ied meridian. Antag
nu MPzza, fimfs NOR— Cofi»uf fen- halfva

bågens viddrr^, /inus torusiz i
, Jhu VO-rzCofi»,

LatidaAiniszzqy fmus {^z^ latltnd» lofi— Bégryis
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fynllga h6gd)'zzb och ON=7, fa har Majer

Nunierifka rakningen efter denna formel 5

år nog vidlyftig och fvår^ men Prof. Kraft
har genom en finrik förvandling bringat den til

Logarithmifk, och därigenom gifvit cn ganfka
lått utvåg, at nyttja denna methods fordel. Om

-y^

^

divideras ofver, och under med ^* , fa

fås y 1= 2m a I ~r-^ S men den brutna faftor

år cj annat ån tangentens qv ådrat til

cn-vinkelj hvars finus år*^, om den då fokcs

osh gores lika med fä forbytes foril anförd*
formel låtteligen uti denna Log. y Log, 2 4-

tog* a+ Log, tn-^zLog, t— Log^ Radit,

Sedan ON blifvit bekant, år ej fvårt at

finna NA , eller lodråtta hogden oh^er jord»

brynet> ty emedan fidorna OM och ON med
mellanliggande vinkelen MON åro gifna , fa

fås låtteligen hvilkendera af de andra vinklarna

N och OMN fom behagas, famt dåraf MN,
och åndteligen NAziMN—-AM.

(5. Ehuru lått och fördelaktig denna me-
thod nu är, fä år man dock fållan i Itänd, at

N 3 fin-
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finiia fadana obfervationer fom dårtil kunna
pada. Det fordras, at bågarna med Polen åro

concentnfke, eller på jordens axel, utdragen om
det behofves, hafva fin medelpunkt: tt vilkor,

fom ej ofta upfylles, det hinder dock ibland,

oCh dylika tilfallen bora ingalunda förfummas.

Följande fju obfervationer åro af den befkaffen-

het, fom Erfordras. Uti uträkningen har jag an-

tagit Jordens halfva tvårlinia af fp6 Svenfka mils

långd, emedan MA faller ej mycket långt ifrån

Polen i de måfta handelfer. I fall clementcma
fupponeras något felaktigd på cn eller par gra-

der, få gor det vål uti utrfagen några mils åt-

fkilnad> men det år på få flor hogd af ingen

betydelfe
,

hogderna blifva ändock nog tilråc-

kelige, at {tilja Nordfkenen ifrån andra meteo-
rers hemvift.

A) Det bekanta och ftora Nordfken, fom
Gassendi fäg i Peinier l6ii d. il- Sept. bc^

fkrifver han fjelf på flera iHllen uti fina arbe-

ren, fiifotn en klar bdgey hvilken ndjlan gick irjpä

pol -ftj^rnan , och följakteligen var 40^ g^'^^ ^^^g "^''^

fafs ofver horlzofitcrt
^
[amt brfiens afftdnd pd bvar"

dera fidan om norr jlreckct nofian 6 o grader , rdk'

nade pd hortzonten. Denna var fåledes utan af*

vikning , och. defs hela vidd atminftone iij^

grader.

Antages nu halfva vidden fp gr. 30 m»
få finnes genom uträkning, efter föregående

method, dcYs afllånd från ogat hafva varit lii
Svenfka mil, lodråtta ho£;d(!n ofvcr jordbrynct

8f mil, famt at denna bage gått genom xenith

7
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j gr. 49 m. norr om Peinier, eller under
gr. 17 m. nordlig bredd (b).

Detta vackra phénomen fågs uti hela Frank*
rike: Galileus obferverte det i Venedig, ja,

det blef åfven i akttagit uti Alep i Syrien, fom
Gassendi berättar.

B) 1750 d. 1(5 Martii, obferverte Prof.

Kraft uti Petersburg en båge , fom var p gra-

der hog, och halfva vidden 4f grader. Håraf
fas afftåndet fran ogaj: 86 mil , och verkeliga

hogden 20 mil. Det gick génom Xenith for

dem, fom bodde 7 gr. 5*6 m. norr om Peters-

burg.
C) 1750 d. 5 Sept. fåg han en annan bå-

ge p gr. 11 m. hog och 84 gr. vid, fom följ

-

akteligen var til loi mils afftand ifrån ogat,

famt 24 mil ofver jordbrynet vid 69 gr. Ii m.
iiordlig latitud , hvaraft den ofre kanten gick
genom zenith.

Herr Kraft nåmnår val ej, at defla bå-

gar varit utan declination \ men fom han läm-

pat Majers fått til deras uträknande, få år

iDgcn tvifvel, at de ju fyllt et fä nödigt vil-

kor, fom ej kund^ undgå hans djupa infigt.

N 4 F61-

(h) Herr Mairan har nyttjat famma obfcr-

vation och famma clementer j men uti fjelf-

va rakningen måfte någon mifsräkning, el-

ler fkrif - fel vara begångit > ty han får

jm^i-/^ Fr. mil, dä den verkeligen bhr

293 Fr. mil, af hvilka if gä på en grad.

Om man nu antager ^'zni^i-^, få hnnes

dåraf ANniöo, fom han hafverj men ef-

ter 7^:2.9}, fä blir ANzizof Franfkamil
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Följande obfervation upgifves pä famma ftål-

le af honom, nämligen uti IX tornen af Pcters-

burgiflca Handlingarna , dock utan at nåmna
hvem fom gjort den famma.

D) 1750 d. 2 Nov. fags i Geneve en bå-

ge, fom var 11 grader hog och 7f grader vid,

hvars afitand ifrån Obfervatorns oga varit ipf
mil, och lodråtta hogdcn 68|- mil, famt foljak-

teligen gått genom zenith vid 6z gr. f 5 min.

latitud.

Detta Nordfken var uti Euröpa foga mår-

keligt, det kunde ej hår fynas forr ån fentj

men uti Nya iingland vifte det fig klockan eff

ter fex om afton med fullkomlig prakt , fora

fes i Phiiolophifka Transaclionerna af Profeflb;-

Greenwoods beråttelfc.

E) i7fo d. 3 Febr. fyntes et ibland de

aldramårkvårdigafLe Nordfken. Bågen var par

rallel med éqvator: kanteÄ val tcrmincrad : fto-

ra ftjerner bredevid eller uti honom, fågs 6f-

ver hela Europa, hvaråll ej moln hindrade defs

äfkådandc, och det under åtfkilliga meridianer

utan någon declination, hvadan han haft hvar-

ken fynbar eller verkelig afvikning ifrån nord-

llrecket. Uti Uplala ^ ar den afton mulit > men
af då varande Obfcrvaror Hjorter finnes uti

Dagboken .mteknat, at det var ovanligt Ijuii.

Molnen hindra vål,at fe fjelfva phénomcnet, men
Ijufct kunna de ej altid utcftånga.

Herr FoucHY fant kl. 6 denna båge 16
gr. 30 m. hog, och vid pafs 102 gr. vid. Herr
Matran obferverte i Louvre lamma Flemcn-
ra, medclll; hvilka dcfs afll.ind fran ogat, efter

ut-
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uträkning, finnes 133 mil, och lodråtta hogden
70. Genom zenith gick han for dera, fom
bodde under fP gr. 8 m. nordlig latitud.

Defsutom obferverte Herr dWrquier i

jTouloufe, Herr Abauzit i Geneve, utom an-

dra pä åtfkilliga fiållen.

F) i7fi d. 23 Oct. obferverte Herr Pro-
fcfför Ferner en båge uti Upfak kl. p om
afton , hvars fynliga hogd var uti norr Mvå
och 40 grader, famt vidden imellan benen på
horizonten 60 grader. I anledning af Majers
formel, finnes defs affcänd frin ogat då hafva

varit 2.08 mil, famt lodråtta hogden ifi mil:

Il gr. ip m. norr om Upfala gick den genom'
zenith. Denna obfervation gifver hogden myc-
ket ftorrc ån de andra^ men parallaäilka ob-
fervationér ofvertyga ofs, at Nordfkenen ibland

finnas til fådant afflånd. Herr Jan Noppen
obferverade åfven detta vid fz gr, zz ra. pol-

hogd pä Schwanenburg, imellan HarlemerHaf
och Y, fom fes af Harlemfka Handlingarna >

irnen hogden och omftåndighetcr finnas ej utfatta.

G) 17^4 d. 22 Febr. vifte fig i Upfala et

vackert, men nog föränderligt nordfken. Kloc-
kan vid pafs p ftod det en liten Hund llilla , da

jag fick klara bågens hogfta, fom var midt un-

der pol- åjernan, 18 grader ofver horizonten.

Vidden imellan de ftållen, dar benen af bågen
råkade horizonten , var P4 grader. Håraf finnes

medelft uträkning, ofre bräddens afftånd från 6-

gat hafva varit pp mil, famt defs lodråtta hogd
8 mil. Genom zenith gick han 8 gr. 33 m.

3orr om Upfala.
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8. Af föregående öbfervationer och utrak-

nmgar, hoppas jag vara bevift, at Nordilcen, åt-

minflone ibland, hafva fitt fåte ganfka ho^t 6f-

vef alla andra meteorer. Äro de nu til fa an-

fenligt aftHnd ifrån jordbrynct, når de med dag-

jåmnings-ch*keln åro parallele, få år jamvål gan-

fka troligt, at de mer eller mindre declinerau-

de, n^^gorlunda hälla fig til famma hogdj ty at

en materia fkulle vifa lamma phénomener, och
likväl den ena gängen omgifvas af et medel,
fom år många millioner gångor lättare ån den
andra, tyckes ingalunda öfvercnsfhåmma med ei\

fund Phyfik Men var otilrackeligi infigt uti

Naturen, gor, at det vi hålle fom olikall, icke

defs mindre federmera ibland finnes aga full-

komlig riktighet. Låt ofs dårfore bygga på fa*»

(lare ^^rund , och leda vår ofvertygelfe efter rik*

tiga öbfervationer.

(). Utom den methoå, fom i 6. §. år ut-

förd, gifves en allmän utvåg genom jåmforelfc

af öbfervationer, fom på flera ftållen, och på
famma ögonblick blifvit anftålde ofvcr famma
Nordfken. Denna kan lampas til alla Nord-
ftcn, och hafver atfkilliga fordelar framfor Ma-
JER5 fått 5 men fordrar famtidig och motfva-

randc obfervation pä annan ort, hvilket h*^vcr

ftor olågcnJiet med fig. I anledning af drlika

fkal nu bjudas til, at toka hvad fom åftundas^

De bågar, fom på flera ftållen på en gång vi-

fa flg, anfes hår for de famma, och fkal i fe-

«arc Ilyckct af egna grunder ådaga laggas > i-

mcdlcrtid kan af 6, 7 §§. finnas, at dylikt ej

utan alt (kål antages.
É

10.
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10. Utaf min Dagbok, jåmford med den,

fomLeftorenHerrDod. GissLER hållit uti Her-^

nofand, aren I7fp5 60 och 61 (hvaraf mig be-

näget lämnats del) , finnes, at vi undér denna tid

,

åtfiiUiga gånger rakat juft pä famma ftund befé

himmelen. Samma punkt et Nordfken hIn-

föres pä åtfkilliga orter, emot olika ftållen af

himla -hvalfvet, och dä denna famtidiga ätfkil-

nad eller parallaxis , genom obfervationcr gif-

ves, kan daraf medelft trigonometriens tilhjelp

finnas fl^enet^ råtta hogd. Upfala och Herno-
fand ligga nåftan under famma meridian , och
åro dårforc i närvarande hånfeende två orter

,

fom ganfka vål tjåna til värt ändamål. Uti Her-
nofands Dagbok finnes vål hogden fållan helt

jioga utfått, jag har dårforc mäft genom ätfkil-

liga omvägar hjelpa mig fram, hvadan ock ut-

flagen ej Kunnat blifva helt accuratcj men i

brift på båttre motfvarande, har jag måft be-

tjäna mig håraf , och de vila åtminftone alla,

ait horden år ganfka ftor, om ej juft altid hu*

jn ftor.

A) tjfp å. 4 Febr. fägs i Upfala et gan-

fka präktigt Nordfken. Det började imellan

kl. f och 6 om afton med blodröda ftrimmor,

fom flotte tilfamman och gjorde en Sol eller

krona, vid pafs 2.0 grader ifrån zenith uti SO.
Sådant fSrblef det til kl. 7, dock aftog det i^

bland i riffa våderftreck, och tiltog uti andra.

lEfter kl. j> var roda tårgen forfvunnen, ofta-

diga och afbrinnande bågar vifte fi^ i norra

trakten, famt lågor och ljus -käft långt inpå

Itattcn, Uti Hcrnofand voro utilgtetna unge-
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fårligen dc famma. Defsutom blef detta Nord-
fken fett ofver hela riket , hvaråil moln eller

dm-^hii ej gjort hinder, famt på atOalliga Mi-
len uti Tyfkland, hvilket alt fordrar ätminfcone

en hogd af oo til loo Srenita mil. Magnet-
nålen rubbades denna afton ätfkilliga gangör of-

ver en grad.

D. if nåftfoljande Febr. kl. 7. fo
fåg jag i Upfala en blge, hvars fynliga hogd
ofver horizonten var 6 grader. Uti Hernofands
Dagbok är antcknadt, at Herr Lector Gisjler
kl. 7. fzm. fag en helt lag båge. Antages nu
fynliga hogden uti Hernofand 10 gr. (hvilket dock
ingalunda kan kallas helt lagt) , fä finnes afftan-

det fran jorden icke defs mindre 10 mil: anta-

ges den 9 gr. fä blir hogden ^4 milj men tro-

iigafh år, at den varit kring 8 gr. oxji fäledes

lodråtta affliändet 150 mil.

C) i7<5o d. I Nov. kl. 8, fags i Upfala

et complett Nordfken, hvars krona var if til

zo gr. foder om zenith 5 men i Hernofand
famma ognablick vid zenith > hvadan finnes at

phénomenet dä varit inemot 100 mil ofver jor-

den.

D) D. 6 Nov. kl. 8. 4r. m. obfervertes

i Upfala cn bage af 12. graders hogd: kl. 8^
fågs i Hernofand en under Ui-fa Major, och
kunde fälcdcs da i det hogfta ej vara ofver 2

o

grader hog , hvadan ätminftone bekommes en

hogd af 28 mil> men antages den kring i<^gr.

fom han trohgen varit, fä finnes hogden imcl-

lan 80 och po mil.

E)
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j

' EJ Den 8 Nov. kl. 7, zp m. fyntes i Up-
fala en bage 10 grader hog, och i Hernofand
kl. 7|- en båge midt-imcUan Urfa rnajor och
horisonten, eller vid pafs if gr. hog^ hvilkec

gifver éfver fo mils afftånd frän jorden, oaktadt

cn fädan tu-delning efter ogonmåttet altid gor
undre delen for ftor.

F) 17Ö1 d. if Jan. obferverade jag i Lid-
köping et ilort Nordflien. Kl. 7, fo m. gick
^n bäge eller ljus Sträcka ofver Lejonet, famc
Caftor och Pollux, och var ungefår fo grader
hog utT foder. Nåftan famma ognablick eller

Xl. 8 flod en bage genom zenith uti Herno-
fand. Gores härefter uträkning, få finnes bå-

gens åmne hafva varit til mer ån 5*0 Sv. mii^

affländ ifrån jorden.

G) Den 2.7. Febr. fäg jag vid Enköping
åtfkilhga blgar, fom kl. 7 cm afton voro of-

ver fo gr. höga. I Hernofand hafva bågar
gitt genom zenith kl. 7, hvadan finnes 5 at äm-
net varit kring fo mil uppe ifrån jord-brynet.

H) Den if Sept. kl. p. 4f m. fåg jag

i Maricellad et fullkomligt Nordfken , livars

krona från zenith afvek 1 2 ä 18 grader. Uti
Dagboken från Hernofand, år af Herr Leélor
GissLER anteknat, at kronan fyntes kl. 10 vid

zenith, hvadan hogden efter utråkning blifver

ofver 100 mil.

I) Samma är d. zi Febr. obferverte Jefuitcn

Heli. uti Wien et Nordfken, fom var 30 gra-

der högt (cj. Denna afton vifte fig uti Hcr-
no"

; (O Se Svenfka Poft-Ti4n. N. 25-.
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noland dylikt phénomen, men ofver hela him-

melen. Låt PHV (Fig, 3} vara en meridian,

fom går genom Hernofand, och V vara det llål-

lethvaråd: parallelen , under hvilken Wien ligger,

(kår honom, famt HN och NV (kårniugar med
horizonterna i Hernofand och Wien af meridi-

an-planen PHV. 0m nu i det aldraminila anta*

ges, at phénomenet fom Herr Hell i aktta-

git, varit uti fodra horizonten i Hernofand, eller

uti S, fä finnes ändock, oaktad denna tvungna
fuppolition SA-14 mil^ men nu år det ingalun-

da troligt at fa varit j maia lårer dårfore med
(kål kunna fordubla denna hogden atminftone

tva elle tre gånger, ty om vinkeln SHB endafl:

antages 10 gr. fä blir BE- 108 mil. Hvad tid

pä afton Herr Hell gjort fin obfervation, år

mig obekant. Uti Hernofmds dagbck Ilar:

Fläktande l<jQrdfkens flackar åfver nit , klockan i o

.

Samma afton, klockan 6, fag jag fjek" uti

Marixftad en båge uti NNW fom var vid %
cygni^ men blef fedan hindrad »t cfterfe til hvad
högd den efteråt lleg.

17^3 uti Oftober månad voro åtfkilli-

ga ratt vackra Nordfken fynliga i Upfak, Stock-

holm, Abo och flerclHds, naltan pa famma fatt

och famma tid, hvilket i allmänhet nog vitnar,

om phénomencts hogd. Några befynncrliga

och cj forr nytjade prof håruppå, åro följande:

1:0 Den 17 da Jupitcrs tredje Minc juli holl

pä at innncrgcra, klockan uti Stockholm 1 1 2^.

m. J5 f. kom Ikenet få ll.nkt ofver, at Sccre-

tcrarcn och Riddaren Herr Wargéntin- cj

kujidc obfervcra nygoi tvdcligeni men kl. 11.



JO. m. 3f f. blef rent igm^ och dä var Satelies

ofynlig, enligt bref af d, zo nåflEiljande. Juft
det famma håndc Herr Kongl. Öbfervatorn
MallET hår i Upfala, ty fér honom kom
£kenet til hinders kl. ii. 27 m. fo ä f6. f.

pien gick ofver kl. 11. 2,p mv o f. Når nu
jneridian- ikiinaden i m. 40* f. lagges til Up-
fala obfervation, få finnas, på få (ccunder når,

famma abfoluta tids-momenter.

2:0^ Den 4 Martii fiftledne, hindrades obfer-

vation pä Primus uti Stockholm kl. 10. ^6,
m. och uti Lund hade Herr Prof. Schen-
M-^KRK famma olågenhet kl. 12. 44. m. 13 f

3:0 Pä famma fått, två dagar efter, eller d.

^ Mart. i Stockholm kl. 12. 16 m. och uti

Xund, var^fordlken vid Jupitcr til hinders.

Emedan flv-enets fynbara angulera häftighet

ej blifvit vid deffe tilfållen i akt-tagen 5 få

kan väl ej någon noga räkning hlrofyer anftål-

>las, men få finnes dock ej otydeligcn hårutaf^

at åninet varit högt och ätminllon^> fo mil frän

jorden. Hade hindret juli famma ognabiick
inftaldt fig för bagge obfervatorerna , få hade
afiländet ej blifvit mindre ån Jupiters^ men
Ikilnaden tyckes val pafTa med Nordfkenens
Vanliga hogd.

L) 1763 d. 24 0&, upkommo utur et mörkt
fegraent i foder, lågor och llrålar, fom Aiick-
tes åt zenith och gingo tilhopa vid « Cygni, fore-

ilällande det aldrapråktiga ile tålt, fom med ljufa,

celadons-grona och rofea-roda flrålar var ut-
prydt. Uti SW ville Cg åfven blod-roda ftri^

mor kl. 6 4f. m. Inemot kl. 10 var en klar

bå.
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ba^e formerad, fom precis 10 var 11 å. if. gr.

ifrån zenith.

Uir ChriftinjEhamn i akt tog Magifter Pi-

fcATOR fimma vackra pbéaomen, hvilket jufl:,

fom jforut är anfordt , åfven pä hans ort begyn-
te och vidare forhcll fig, lamt inemot kl. 10
gick igenom zenith.

Af deflk obfervationers jåmförelfe dragés

den fåkra flutfats, at rätta hogden varit kriiig

yo 'mil.

ti. At fe pä en gäng, hvad hittils bekanta

obfervationer gifva för utflag, fä åro alla för-

ut aniorda uti följande tafla tilhopa dragne,

hvartil jag lagt afkilliga hogder , fom Herr M.\i-

RAN uträknat, hvilka endafc blifvit förvandla*

de uti Svånfka mil. Dar ingen paragraf citctfas,

åro utflagen tagne af Herr Mairan.
Obf tiden Obf orten Obfervat. Utr. hogden

D.iiSept. Pcinier Gapndi 8f S.m.(§.6.A)

1716. JRom Biarjcbirn

D.lp06l. "[Kopenh. Horyebo)p

1750 I
Geneve Cramer

D. I f P^cbr.*! Montpell.

D.iöMart. Petersburg, A>^/> 10 (§ 6.V>^

D. 6 Sept. Petersburg, R>^/> 24 (§.(5.C)
D. zNov. Geneve - - 68^ (§.6.D)

1 7 3 I . [Kopcnh . Horrcbo\v

D. 8 0a:. \Breuille-p.Z)t'.^/.^/V^./^5

173 z. j'Paris Buache

D. I Sept. \K6penh. HorrcbuW ^

XT rParis Godin

66

\
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ObC tiden Obf.oiten Obfervat. Utr.hogden
1734; fParis Goiim g .

D.i2.Febr.[Kopcnhi Horrehoiv ^

ifi^f. j Paris DeMairm^^
D.22.Febr.1 Kopenh; Eorrebonv

ty ^6 i fParis I)eFouchj

D. 2,2 Dec. \Tomeä '

Celfius
^

1737 fParis DeFöuchy
^

D. i 6 Dee. { Montpell, Plantaäe ^

^

1740. lUpfak Celfius

D ; 3 Növ ; I SaiiTt-PortDe Måirän^
t7fO; fParis DeFouchy .....

^

D. 3 Febr; Paris ^outhy 70 (^.^^E)
D. 27 Febr. fParis BeMatrån

^ ^

D.23 0a; Upfak Ferner i^i (§/(J.F.)i

I7fp. jUpfala Bergman ^
D . 4 Febr.|Hérn©fähd Giljkr (§ • ^ o »A)

D.ifFebr.(}:Jg^^^^ jjo (§.io.B)

' i7i!^o. rUpfala Bergmåh
£). I Nov-lHernofahd G^/lJ/Z^-r

(§.lö,C)

^l),2fjan. jLidkoping^^r^Ä (^^-F)

D. ti Febv.^^^^^^^^.^^. rog (tö.I)

^-TT- u THernofand Ö/7/7^r .



2IO 17^4» J^^- ^^g- ^^P**

D.ZfSt^t\M^ncå-ud Bergman
(.lo.ti;

1762, yUpfaia Beri^man
/t/^ T A

D.i40ft.,|Chriflinch.P//.^/^r
-

1764.
D.itFebr. UpfaU ^^r-^^/^tf» 38 (^.G)

iz. Af foregacode tafia finnes ftorfta hog-

den Ifi mil: den minfta 10 , och medium ^t

alla trettio utflagen nårmaft Sv, mil.

BESKRIFNING
Td en befy^merlig ogonfkada^

JOH. LOR. ODELIUS,
M. D. och Kongl. H«f-M€dicui»

En man blcf fa tiiffad af en piftfnirt^ at Tu*
ni ca Sclcrotica ar högra ogat blef fårad

,

juil: dår hon börjar blifva transparens, ne*

derll af cgats hcmifphcrc och vid det undra o*

gonlilckcti hvarjåmtc et ilycke af huden rcfs

bart, ilrax utanför högra ogonvr^cn. Sedan
inflammation och verk , efter några veckors for-

lopp, genom tjänliga mcdicamenter blefvo 6f-

vervundne, finnes nu pa detra iUUe ScleroticJi

vara låkt och oilcadd) men L^^ca fvnes innom
cornca vara vid fin nedre del updragcn til den
hogd, at hon foreftallcr lika fom cn bro ofvcr

Camcva poilcrior, och pupillen är nu icke cir-
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culairc, mer ån til fin ofra del, utan denne löfs

nade uvea Ikår ofver den andre delen i råt Ii»

nea och låmnar, dar den cijeft tyckes håfta

vid fclcrotica^ en opning af en half circulaire

flcapnads men ftorre oclb ^mera afiäng ån den
ofrc och råtta pupillen , fåfom af den medfol*

jande figura 4, Tab. VIL något båttre torde

bli begripeligt. Pupillen har ock mift fin

fammandragandc kraft > ty på detta ögat år den
ofkadde ofre halfdelen vidare ån pä det vånftra

ogat. Patienten fer tilråckeligen vål, når öbje»

ftet antingen år lagt eller högt; men fynen hin*»

dras af denne lofsnade uveaj dä han vil fe råt^

fram for fig»

Denne håndclfetrör jag vara få fållfynt, at

han förtjänar KongL Vetenfkaps Academiens

f
illande upmårkfamhet (*). En Practicus torde

åraf kunna fluta^ at vid operation af catara*

fta, både med ftamnal och på Daviels fått,

O i det

{) tridh fändring betager hki fynén ; men Hr den
mindre JkarJ> och faker. Sa Idngé fyne*>ndtetJ^r€UMa)

famt glas Qch Crisftal-vdtJkQrnd dra o/kadde
, få kunna

IjKs ftrålarna^ från hvilken punéi de eck hdlji fam^
las och inJlipPa>^ från öbje^erne brytas oeh fändat
$ilbakars. Herr DaViels meddelta R6n i KongL
Sven/ka Vet. Afad. HandL iffg p^, 46, om Iridii

tvefaldfga klyfniwg^ vitnar haront'. Et nära liikt

tAempel^ med dei^ jhm Herr Hof-Medkus Odelius
kär a»forer.f igenfinnes på en Officer vid KongL
Lif Gardet^ fom äfven genom et ftag af en ftjk*

fftårt ^
ådragit fig en fådan Uvtts och Iridis ruhb^

ning i utan fynens fWlufi :) Denna händelfe heflyr^

ker fåledes än ytterligare
^
mojeligheten af hemältt

delars fkädmde innom ogat , tttan fruktan for ouHd*^

%ikelig blindhet, O. A.
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det^ c j lårer vara aldeles farligt , at fåra den-

na hinnornas fainmanfcgning, fom man eljell

i allmänhet vil påfla.

Förklaring pd F/g, ^, lab, VIL
a. Den lofsnade uvea, fom nu foreftåller cn bro

ofver Camera pofterior, cch har ofvanfor

lig den behållne halfva delen af pupillen, och
nedanfore den nya opningen til Camera po-

fterior, hvarigenom ljus-ftrålar åfvcn falla in

pä retina.

b. ftället, hvaråft pilt-fnårten träffade.

Cornea foreftälles hår vara bårttagen.

BESKRIFNING
Huru Treffle {Vd^hng), Saint-Foin^ och
Luzerne fås uti Flandera, jåmce lactec

at plantera hvit jihl-,

Ingifven af

Hans Exc. Herr Riks -Rådet m. m.
Baron NILS PALMSTJERNA.

Denna culrur ar mycket i bruk, fom jag fjclf

inhämtat-, pl; ort och llalle, af iordbruk?!re,

ar 1732.

Väplhgs fr6 fas pa god och fet jord, ju fe-

tare de„n ar, defs omnogare 11cord gifvcr deil.

Fröet fas dar i Landet, ifr'n d. if Martii til

d. If .^pril, alt efter årstiden och väderleken,

ofvaa pa hvete, rag, kom eller hafra, utaii ni-

got
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got annat fårflcildt bruk eller ha^fnings - fått

,

ailenaft man ej läter beta den fädde våplingen
det året 5 fedan fåden år inbärgad.

Året dårpä får man birga våplingen z el-

ler i gSnger om foramarens men ej forrån al-

la blommor åro val utfpruckna, Vil man haf-

va fro til iiytt utfåde, fä låter man våplings-

blommorna val mogna vid andra Ikorden, Man
kan ock dårtil befpara någon del af den be-

fådde våplings-åkren, fom man låter mogn*
til fro, och bårgar det ofriga fä fnart våplin-

gen blommar.

At fä defto omnogarc och tidigare flcord^

Ikal man om våren i god tid, då man årnar

bårga om fommaren, käfta aika ofver våplings-

äkren. Uti Flandern bmkas måft Torf-a/ka,

fom kommer upfqre ftrommarne ifrån Holiandj
gemenligen til loo quadrat-- ftånget, (ftängen

til 20 mnflca fot räknad) 4 fåckar alta, a 8,

Boideaux Parifer-mått hvardera (då i. Boif-

feau kan raknäs til något mer ån en Svenflc

kappa) 5 fäledes å 3Ö kappar pä et åkerfält

af 180 qiiadrat ftångcr. Af trå-afta fordras nå-*

got mera: altan ofverftros 5 fä fnart våplingen
boijar vifa fig.

Man kan i tvånnc år å rad få full Itord

dåraf, om man åfven ofverfcror afta den an-

dra våren, och ej låter beta om höften. Kanfkc
ock jidje året, om jorden år mycket god.

Men i Flandern brukas det fådet ej glrna mer
ån z år ä rad 5 och nar man vil upplöja jor-

gen til hvete eller råg^fådc, få kan denna väp-

ung forft afbetas 5 hvaraf allahanda fläkt -krea-

O 3 tur.
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tur kunwa godas med god nytta; då åkrcn
fedan redes <^ål til faning , och gifver året där-

på härlig fäd i det Landet.

Nyttan af denna våplin^ år fortraftclig, da
den gifves afflagen, fårfk at häftar och andra

Kreatur på ftail om fommarenj men dock cj

{oYV ån blommorna val utfpmckit. Köerna
mjölka ganfka val därefter 5 och torkad til ho,
foder denna våpling häftar ganfka val til vin*

ter*foderf, Vil man hårmed endaft nyttja en del

af trädet, få har man dubbel nytta af jorden,

och intet dåraf går forlorad t til fådesbruk.

Jag har fjelf på i. Tunnelands-åker, eftef

detta fåttet brukad, fodt i f. å ö. år å rad?

X h^ltar pa ftail , fä långe god rad var på afta,

ifrån början af Junii til Sept. månads flut; men
af brift dårpä, blef våplingen kårtare och fva-

gare, få at i> häftar ej kuride födas därmed
itier ån uti 4, f ä 6, veckor, til dcfs våplin-

f^en aldclcs gick ut, och blef allcnaft godt vap-
ings blandaat grås. Sedan har famma Tunne-
lands-åker burit god fåd af alla flag.

Saint-foin fås famma tid fom våpling, bc-

år ej färdeles god jord, utan nöjer Cg med
en fåmfte; men vil däremot hafva henne val

bnikad och renad från alt ogrås, och icke be-

fadd med annan fåd. Ej eller får den betas

eller afflås det forfta året. Men fedan tagcs

dåraf t (korder årligen uti if a 18 ar, om
jorden blir med afka ofverftrodd alla år, fåfom
om våpling år fogt. Detta ho-flag år i fyn-

ncrhet gocit at foda arbcts-håftar med, fom di

fj wfv^a hafra, och få dock krafter at iirbeti.
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Luzerne vil hafva mycket god och ^odd
jord, famt val anlad, kord och renfad, för at

gifva den famma luft, amrars forqvåfves växten
af ogrås. For at låta Luzerne val fä rota fig,

flås den ej forr ån andra året, och godes altid

med afka, fafom de förre flagcn, da den kan
gifva 3 ä 4 fkorder om året, och varar lika

^ nied S. foin.

Jag har val icke fjclf forfokt detta fiftnåmdc

ijras-flaget, i anfeende til den myckna goda jord

,

om det fordrar, och mig tyckes vara nödigare

til fädj men S. foin, fom jag forlokt på ftark

|.
lera, efter den i Flandern vaxte val uti fvag jord,

lyckades icke for mig på leran, och fom jag tror,

for det at leran ej kunde göras få los och luckcr,

I

fom detta grås-flag fordrar, på den dårtil up^
plogde lindan 3 ty gråfet, fom jag uti Flandern

fett våxa högt och frodigt , blef hår ej mer ån

J aln högt, och tunt, utan at kunna gä i blom-
ma och fro. Min tanka år fäledes, at TrefHc
(klofvergrås eller våpling) år hos ofs det tjån-

ligafte, efter det ej bårttager någon jord for fåd,

eller behofver fårfidldt bruk} utan nyttjas på
1 famma åker» fom årnas til hoft- eller vär-fådet,

Monnc vår Svenfka våpling, fä bmkad och an-

fad, icke fkulle båttre tjåna i vårt Climat och
jord, ån den utlåndfke ? Men fom vi icke åge fyl-

Ipft folk til vårt vanliga jordbruk > fä kunna nya
forfok fvårligen foretagas.

Sätt at Plantera Arre eller hvit AhL
Då våra (kogar få mårkeligen aftaga, at al-

la flått-bygder innan kärt hotas med allmän brift

på ved til brånfle, bor man vara omtånkt, at i

tid foka bot däremot^

O 4 Myc-
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Mycket år förut ganfka grundeligen dårom
fkrifvk cch i trycket utgifvit> men fä hår i Lan-
det hafva hittiis gagnat lig eller andra med nyt-

tiga forfok. Hvad kan, utom folkbriften, orfa-

ken vara? Monne icke mifstrcftan, at i fin tid,

och någorlunda fnart, få fjelf fe nyttan och fruk-

ten af fin idoghet? Karlek for efterkommande
rorcr icke allar, hjärtan nog, for at fjelfve fitta

i möda, koftnad, nod cch väntan, til at arbe-

ta på en fr/rnion, hvaraf efterverlden forft får

gagn. Det heter dä merendels : de hafva fä flo-

ra ögon fom jag; dc mä fjelfva fc fig om, hu-
ru de hielpa fig fram> min tid lider fnart. Kan-
fke et fä afvogt tankefått torde kunna andras hos

mänge , om något medel kunde upgifvas , fom i

ens egen lefnad , och innom kåit tid , kunde
med fåkerhet lofva nyttjande af fbogs- plan-

tering, ätminftone til nödigt brånfle, uti de flått-

bygder , dar pä flera mil ingen tilgäng år pä fkog,
fäfom i Skåne, pä Fahl-bygdcn i Wäftergoth-
land, på Skenninge och Wadllena flätterue i

Oftergothland, och flereflads i Riket.

Dårtil vil jag upgifva, hvad jag fjelf fett

nyttjas med ftor fordel, uti Franfke Flandern
och Provincen Hainaut, kring om Vallenciennes,

Cambrai o. d. f. där omkring, där mänga Tun-
neland blifvit ifrän äkcr cUcr f^lad befadde och
anlagde til dcogs - parker af allahanda Loffkog,
fom icke fordrar mångårig väntan, eller mvc-
k-en omforg och moda, at fnart våxa til och
forkofra fig.

Uti Franfke hushålls -bockfen, men i fyn-

perhct i den få kallade Gentiibomme Cultivateury

år
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ir ganfka mycket och omftåndeligeii befkrifvit,

om hvarjehanda flags träds Plantering 5 men fom
åc flåfte' flag dåraf , ej äro hos ofs hår i Sveri-

ge få allmänna, at de med lätthet ftå at årnåsi

få vil jag endaft omröra Ärre eller hvit Ahl, fom
hos ofs år allmän och gyrvaxtj men i fynner-

het på bagge {idor om fjon Vettern och uti

Nerike, arven i Helle fliads Bårgslag, famt mång
annoi'Mds, faft mer eller mindre.

Uti Hainaut har jag fedt med denne plan-

tering få forfaras 5 at man famlat af detta Ärres

eller Hvit-'ahls5 famt andre Lof-tråds knoppar
och fron i deras mognad 5 fedan har man plogt

en grund fåra långs ut åt marken, få långt maii

ville, eller intet hinder mötte. I denna fåra

fåddes lagom tjockt af dqn famlade Al-knop-
pen, då en annan Plog vakade den upplogdc
fåran tilbaka igen, fä at den någorlunda be-

tåckte den forfta fåran och den dåri fådde knop-
pen. Der bredevid (til 2. Plog-fkifvors bredd
i afftånd) upplogdes ånnu en fåra, och få vi-

dare hela det til Plantering ämnade fältet. Et
lika flcrt ftycke falt intages året dårpä, och
férfares därmed på lika fått , til defs man i fle-

ra år å rad, uptagit alla år Uka ftort ftycke

falt, fom forfta året»

Når man omfider fer, at forfla arets Plan-

tering hunnit til den hogd och våxt, at den
med nytta kan afhuggas, nedfålles al den up«
vaxte fkogen tått vid marken, och på fnedd.

Det påftås, at når trädet år fa huggit, flcjuta

nya telningar af roten båttre fram 3 da man fedan

bvaijc år har cn lika fkord ^if de ofrige och

Of fc*
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fenarc arens Planteringar^ få at når man hunnit
^ afhug^a den fifta, Tä ar forfta årets Plante-

ring ater få tilvåxt, at dar kan på nytt andra

fangen afbårgas, med den fkillnad, at den år

å långt omnogare ån den forfta, och få alt fram*

gent.

Hum mänga år kunna dårtil behofvas hår

i landet, lårer val ankomma på Climatet ock
jordmonenj men uti Hainaut, dar jag fett den-

na flags Plantering, fades mig, at de ej voro

mer ån 7 år gamla når de forfta gången fål-

de«?, då flammarne voro 6 eller 7 alnar höga
och 4, f til 5 tum tjocka ncderft. A t detta

flags tråd kan hos ofs komma til både ftorrc

hogd och ftyrka, har jag fett många prof^

men i fynnerhet i Nerike, och långs vid Vct-
teiTij dår jag fett dem dubbelt lä florc och tjoc*

ke.

Uti Hainaut brukas deflc Planteringar til

anfenlig och fåkcr inkomft fSr agaren, pa få-

dant fått, nämligen, at af et iredfält tråd, go-

rcs
3

flags Brånfle, lagt i knippor. De tjoc»

kafte åndame klyfvas, och afhuggas til unge-

fårligen qvarters långd, och i aln i Dia-

meter, och ombindas på j ftållcn med vcdje-

band, och kallas Cotteret, Andra flaget, fem
kallas Fa^ft) gorcs ockfä i knippor med 1 band;

men utaf Toppar och dc groflle grcnarnc.

Det ^'å\e flaget gorcs af rifet och qviftamc,

allenart med et band midt ofver.

Dcflc }. fla*s Brånfle åro til olika Pris,

och fåljes utur lorfl:a hand af ågaren, i iooo:dc

t-^Js räknadt, til vedhanlarc, ibm hålla dkraf

ne-
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nederlag til affålu at andra, dels i partic och
dels i minut.

Når nu en ågarc forfta gången fett hvad
dcfs Plantering gifvit i iooo,'de tal knippor
(Cptterct och Fagot) genom egen dragen for-

forg om fållande och knippande , famt uträk-

nat den därvid upgåendc koftnaden, plågar han
fedan merendels foryttra hela hygget på Rot
til vedhandlare i ftåderna, fom fjcln^a lata hug*
ga, förfärdiga och bärtfora brånflet. Ägarer>

vet då til pricka, hvad han bor hafva, ledan

alla omkoftningar åro afråknade, och köparen,
fom ej har mer ån den utftakade Parken at fål-

la, kan ej tilfoga honom den ringafte ikada.

En formon hafva de i den orten, fom vi

ej aga, nåmligen, at hafva fädane unga Plante-

ringar fredade ifrån det fkadeliga qvift-bitai>-

de af allahanda flags Kreatur, fom hår fordårf-

var få mycken fkogj ty fom dår cj finnes ftång»

fel, mer ån om deras Trågårdar, lä vallas deras

kreatur af alla flag, genom folk och dårtil in*

råttade hundar, fom hindra at ingen fkada fker,

hvarken på fåd eller pä de unge Planteringar-

ne : hvifket låter fig gora i Tolkrika låndcr.

Däremot om någon vil hår låmna dem ohågna-
de, (kulle en liten fpåd Telning ej få fnart up*
komma, fom den ju ftraxt blefvo afbiten och
hindrad i fin växt.

Den ringa tilfyn , fom fkcr med fvinens be-
hörige ringande, etter Kongl. Maj :ts Forordnin-
gar , ftulle ockfä blifva fädane nyttige Plante-

ringar til hinder j emedan berörde djur med ro-

tande och påtande 5 ikuUe innan kärt hafva for-

ftort
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flort altfamman. Men aldenftund månnifkor o-

goiiigen kunna bårga fig hår i Landet utan brån-

ile, bade til varma och matredning, och fko-

garne dageligen dels aftaga, dels draga Ifuigrc

tid at åter til nödtorften igen upväxa, ån for-

nodenheten och otåligheten vilja medgifVaj få

kan man med fkål anle en lindrigare våg , til nö-
dig brånne-fkogs upammande for hogft ou.mgån-

elig 5 både foK nu och for framtiden : hälft alt

et, ibm kan anfes for hinder i fådan inrättning,

tan låtteligen eller åtminftone med mindre rno-

da håfvas, än den olågenheten, at antingen lida

aldcles briift på ved, eller at med fvPj-ighet häm-
ta den famma pä mänga milars vågj men våi*a

efterkommande til flut ändock alsingen til-

gang finna. Håraf (konjes huru nödigt det år,

at behöriga mått tagas emot folkhopens fkade-

liga minf^ning, genom utfivttningar ur Riket:
och at Höga Ofverheten främjar den arbetande

hopens lagliga ökning , hvarefter både Ikogs-

planteringar och deras vård, men icke forr, år

at vånta,

Hvad undfåttning och biftånd vare Bergs-

lager och Bruk {kulle kunna framdeles hafva

at förmoda af (like Ärrc eller Hvit-als PlantC'

ringar til kolning, torde framdeles kunna ut-

rönas, Stminllone til vilfe (lags Klcn-fmiden fä

i ftåder, fom på Landet, hvartil nu m)^ckcn fkog

åtgår, ibm i lådant fall kunde befparas. At-

niinflone vet man, at i Frankrike och flerc-

Håds , dar Gran - och Tallfkogar åro minffc

omnoge at tilgå, gifves dock nödig tilgang pa
kol, utaf fadan Lof-fkog, fom genom n?.gra

få ars tilvaxt åter upkommcrj då vår Gran
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och Tall behofver i det minfta 30 ä 40 är at

komma til den våxt igen, at kunna med nytta

fållas til kol-ved och ilafrum^ ty allmogen

vil gemenligen forll fvedja och få fåd dårpa,

fedan kola upp veden, och kmna det afbränds
fältet til bete, foni efter några fa ars forlopp

forfvinner och låmnar da åt Kreaturen, ej annat

ån fpäda Telningar at afbita, hvilka aldrig kom-
ma til god våxt, utan blifva endaft til elak ©ch
onyttig mar-{kog i långliga tider ftående*

IJS[ä£ra
ROM och ANMÄRKNINGJR
vid TIatma di Tinto

;

' Af
AXEL FR. CRONSTEDT.

Sedan Herr Scheffer hos ofs. Herr Lewis
i Ängeland, Herr Marggraf i Berlin, Her-

j?' rar De la Landé och Maqver i Frank-

. rikCj hafva utrönt de Hålla egenftaper hos den-

, na nyfs uptåckte metallen , och det ilora hindret

fam ligger i firång-fmålthetén ^ at gora rått nyt-

, ta dåraf, eller at til äfventyrs bringa den til yt-

I
terfta finhet eller renhet, likafullt beflår : fa år

foga mera därvid at anmärka. Icke deftomin-

1 dre. kan följande tjåna til antingen några uptåk*

i
te omilåndigheters mera uplyfsning eller til defs

j
Hiftorias fuiikomnaade,

:1
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§. I.

Om tnan efter Herr Scheffers upgift, fät-

ter til val upglödgad eller hvTt-varm platina, ar-

fenic antingen i kaikigt och giafigt eller reguli-

nillvt lynne, få blifver blanningen fä latt-fmalt,

at fedan den fvalnat iangt under rod-vårnaa,

låter den tiycka och klåmma fig, fåfom fmålt

tenn, bly eller vifmut.

Fafl den kall, blifver hård och fprcdj fa

kan man dock genom detta medlet låttafl; gjuta

platinan i flycker, fom ingen brytning usdei-ka-

ilade blifva, och kan man fedan genom glodg-

ning tata en del arfenic afroka, hvarigenom ytan

blifver hvit och matt, likafom hvit-fjudit (ilf-

ver.

Når dock arfeniken for mycket afdrifves,

blifver ytan ruggig och taggig likafom cn jårn-

fårfkaj ty då borjai' platinans ftrång - fmåithet at

verka, och fedan år det fafångt, at både utan

ny tilfats fmälta blanningen , och at bårtjaga

det fifta f^året af arfenic, fom altid år tilråcke-

ligt, at gora blanningen hård och fprod*

§• 2..

1. Platina med Nickel-regulus i lika vigcj

eller i delar af den förra mot en af den fcnarc

,

blifver en hrird, ilål-tåt blanhing, fom fmåltel:

mycket låttaie ån NickcUrcgulus i och for fig

fjelf.

I calcinations hetta löper denna regulus an^

forfi; mångfårgad, och fedan fvart på ytan.

Med forllaggandc åmnen, fafom Borax el*

ler Sal fufibile microcofmicum, forftores Nic-
kel- regulus efterhand, til défs J vid pafs år of*

rig> men di åtérvåndcr platmaui at vara fmålt-

baf



bar, och behåller half- metallen , famt cn god
del af hårdheten.

Skedvattnet uplofer dock all Nickelen, och
Platinan fas igen i famma fkapnad^ fom kornet

förut ågdc, fvart och mor, at den lått kan brin-

gas til Pulver.

Smaltes famma pulver in i Sale fujSbili mi-
crocofmico, hvaraf.jag mig altid bctjånar, for

at forflagga det jårn-floftetj fom läder vid rå

platinans ytor, och gor at den dragés af Ma-
gnetCH) fa ta defia fina |>artiklär (in hifver-hvita

metallifka fårgj men fta icke at fmåltas tilfam-

mans.

Så gor ock det fvarta fina pulvret (The
Black Duft from a platina), fom man forgfäl-

ligt plågar (kilja genom fälkung fiin raa plati-

nan *y men år til ftorfla delen de fmårfta ilyc-

ken, fom man far af denna metallen, hvilken

vid detta och mänga flera tilfållen, förefaller

af fvart fårg.

Når man til Nickel-blandad Platina fat-

ter lika mycket bårgfnit filfver, och fraålter

dem tilhopa, får man en härd, men likväl nä-

^ot feg jåmn blanning, hvari platinah har tiånc

til et rorcnande niedei, imellan de tvånne ilri»

dige metallerne Silfver och Nickel*

3. Ehutu fvafvel icke formar lefa platina,

fom Herr Lewis åfven rontj fä har jag dock
i anfeendc til fVaflefes otroligt qvicka atfraftion

til Nickel, velat forfoka, om denna fiftnåmdc

kunnat tjåna til hjelpemedel, fäfom järnet tro-

ligen år i några kiefer, hvilka hälla guld la

(kickadt, at Aqua regis icke kommer at det.

Dar-
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Dårfore tog jag >>I ickel - regulus ocli Platina

til lika vigt, lamt fmålte dem vål tilfammans
med borax, och på den' fäledes århällne regu-
lus, fattcs efterhand uti elden och da den var
hvit-varm, fonderftott fvafvel: hv-irvid mårk-
tes, huru fvaflet altid upfriftiade ytan vid hvar
paosning , och omfider förvandlades alt til en
låttfmält Ikårften i regulinifk form, fom utanpä
liknade et fårg- ikiftande Sammet, och i brot-

tet var lläl-tåt och grönaktig, fom cn kopparn-

malm.

Denna {Ivårfienen uploftes i ftedvatten, hvar-

cfter platinan fants igen i fitt fvarta pulver-

aktiga lynne.

4. At fa utrönt, om Svafvel eller Nickc-
Icn formätt fonderdela Platinan (ty uplosning

må det näppeligen kallas ) fa gjordes en fkar-

ften af ren Nickel pä det fåttet: at pä defs

under muffel vål upglodgade kalk, ftroddes llott:

fvafvel, hvilket medel är fä vigt, fom det e^

genteligen pafTar til denna half- metallen.

Af denna fkärftencn och Platina , fmåltcs

lika mycket tilfammans med litet fal fufibili til

flufs, och tycktes det fke badc qvickt och full-

komligen. I brottet lik den förra (5. 2.}^

fä vål fom pä ytan, at man icke mindre kun-

de förmoda, ån at Platinan fkulle vara er.dall

likafom infvept, hvarom man dock blcf ofver-

tygad efter uplosningen i Ikedvatten, di plati-

nan ärholts fäfom hon var tilfatt, och end ifl litet

frått pä ytan , fom mera larer vara at tilftrifva Nic-
kelens arbete, ån fvaflcts.

i
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Cobok - rcgnliis och Platm-a til lika vigt

kunna imåltas ihop> men icke O. qvickt, fora

föregående. I ilcdvatten löfes Cöboltcn up ,

och gifVer folutionen den vanliga rod-i färgen
^

låmiiiinde Platinan i IVart pulver pä bottnen
^

foin af Sale fulibili eller Borax återvinner i

elden fm liifvcr-hvita iarg, utan at fmrdtas.

Vid Coboitens forilaggning, möter äfven til

Ilut Platinans ofmåltclighet , at flvilja haif-rhe-

tallen aldeles därifrån': atminftone fordras, vid

den aPiigtciis fokande^ en långe fortfättande «ld

och et itort tålamod ^ hvarefter man dock icke

far annan Platina, ån fadan^ fom goda vitrifi-

cerande ämnen i kättare tid och eld iåmnSj når*

man (att dem til den rä eller oblandade.

I'
Til detta fotfök år Cöbolt-regulus gjord

äf Ballnås-grufvans Cobolt-malm, hvaruti Co*
h boltea år med Svafvel ^ och icke med Arfenic

,

|i|Qineralifmd 5 fom Herr Rergs-Rädet BaANbl"
forft utrönt 5 och hvilken yppar det hos Co-

j

bolt - malmer fållfynte phcnoméne, at d^n undejr

I calcinationen mjuknar, och klibbar lig ftft vi4
' tor ha-keil i forfta hettan ^ likafotn Ikärflenars

! hvilket ock denna är, af naturen tilredcl.

Herr MarggrAf har i fina foffok (§. p,
li.J, tagit, i flållet for Cobolt - rcgulus, Spd-
fen, fom faller i Cobolt - krukonie vid blä gli-

fets fmåltning, och år en (liärften , hvaruti Nic*
kelen merendels fpelar mallars . Gröna färgen,

fom yppat fig för honom i folutionen-, och utlä^

telfen^ at all blå färg Var förut genom uprc-
ad vitrification dårutur dragen, gifver fådant
larligen vid handen.

11

åi



ii6 17^4* Jul. Aug. Sept.

Vifmut och Nickel följa få jåmnt racd Co-
bolteii i de måfta Tyfka Cobolt- malmer, at

man har vifs förfigtighct af noden , til at fa

ren regulus af hvardcra, få vida Nickelen dår-

jåmte forenar de fbridiga half-metailerne Vis-

mut och Cobolt, hvarigcnom hinder upkom^'
mittåt den fenarc icke bl i fvit allmänt kåndj,

at fortiga, hvad fordomar kunna hos andra , åa i

Ixemålte vittra och forfarna Chemifl , darecnoi:

verka.

Mårkcligt år, hvad Profeflbr Ludwig uti i

litt Handels- Lexicon infort under titul af Ca*'

racoli, och fom han fager flg hafva tagit afi

Pcre Labats Refe -beftrifninpar, hvilkcttvc-'

kcs angä Platinan, hvarfore en ofvcrfättning dar--

af hår kan fa rum, for at undergå närmare prof-

ning.
" C;u"acoli år en flags metall, hvaraf Ca-

riberne på Autillifkc oarne göra lig et llags«

" fmyckcn, i fkapnad af en hÄlf-mAnc, fom dc;
" ock kalla Caracoli. Denna metall kommen
"från Terra Ferma , och fl:al, efter allmänna.
" tank an, vara famm.anfatt af Glfver, koppar och'
" guld. Blandningen år få fullkomhg, at hvad:

'Mom dåraf gorcs, förlorar cUer f6r:indrar al-

** drig fin färg, det må ligga huru långe det
" vil, i- fj6n, eller nedre i jorden. Den årYprod,
" grynig och bråckelig, och de fom den nyt*

tja vilja, måile fatta guld dårtil, at ^ora han-
" ne fmidigarc. Franfyl^ke och AngcllKc guld-

arbetare hafva forfokt at 2;ora den efter, och
" dc fom trriiTat nårmall, \iafva tagit 6 delai
** filfver, i delar ren koppar och cu del guld^

" men



men kännare finna likvål, at denna blandning

"gen 5 ehuru vacker den fliller ut-, dock gar
" liingt under de vildivs, och Pere Labat har
" trodt, at den fenarc är en fjelflländig rnctalL

i'*iV]an gor ock daraf ^på beiagde oar ringar,

^Vhåften, kapp -knappar och flera fmä-faker,
"

Däraf torde man kunna fluta, at bcmåltc

vilde foikilag langc gjort fig gagn af Platina,

fom den for uplyil haUne verlden dels fett of*

ver, och dels ännu icke vil kanna for hvad deu
år, til äfventyrs for det han år fä lik det kåra

Guldet, hvartil man gärna ville bringa honom,
om det vore mojeligt.

Det vore artigt , at i anledning af foregå-

ende fä utredt, om Cariberne hafva annan til»

gång, än den, fom llått open for de vetgirige

i Europa. I det fallet torde man kunna fa den
antingen i ftuff brut:en utur fall: klyft, eller i

form af fand, då den måtte hafva annat lynne,

och icke vara- fä fin, klämd och afnott, Då
torde hvarken qvickilifver, eller det ]årn-ftof-

tet, fom år likafoiti genom nötning eller gnid»
ning ftiiladt på hvarjc partikels yta, vifa fig i

Forfoken.

De fom tagit fig et oriktigt begrep af Heri^

Marggrafs uclåtclfe, atdcn Platinan, fom han

;

fatt, har tyckts vara et recrcmentum metaUicum

»

' och icke i akt tagit de följande orden : fom bli

' v'if åfvcr vid en annm metaUs til godo gårande ? må-
\

(te ock då få annan ofvertygelfe , ehuru det tyc*

\ kcs vara nog, hvad Herr Lewis fagt och män-
' omftåndigheter intyga : at de i fenare åren of-

\ ^erkonane profgått igenom Airialgamations^qvar-
^ »gr, emedan guld lirer fSlja därhos i Naturens

'

" P 2^
' verk-
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vcrkftad, och icke heller år fä fuUkomligen från-

fkildt genom nyrsnämnde procefs.

Sedan Herr Maquer genom brann-fpcgc*
lens tilhjelp formätt fm5ita denna metallen for

lig allena, och den dä behållit bäde farg och
metallifka lynnet, fom ficlfva Guldet, efter Herr
HoMBERGs upgift, icke (lialhafva gjort, ehu-^

ru det Brfoket dragés i tvifvclsmäl: fä rimmar
det fig icke med en ren naturkunnighet, och
de begrep fom den gifvit om mctaliernes natur

eller egenflvaper, at foreilalk lig Pl-itinan, fom
en fingerad half-m.etall, cR'crmoget eller j^rn-

blandadt guld med mera, utan ma man håldre

med nöje och foiTindran betrakta de tvänne yt-

terligheterna hos metallifka kroppar, fom vifa

fig i qvickfilfrcts delbarhet och Platinans llrång-

fmälthet, jämte atflcilligt mera vid deh fenare,

fom genom de i början nämnde HerrÄrs arbeten

är uptåckt.

RON och FoRSoK
Angående Koppars fkiljande ifrån Järn ge-

no7/! profver , dd de dro fammattblanda-

de uti mahner ellerfkårjlenar ^

Ingifne af

GEORG BRANDT*

Soni^ koppars Ikiljande ifrån jam grundar fig

pa iarnets calcination och 'fcrllaggning, fa

be-



17^4* J"^' Aug. Sept. 22p

beror den forras ftiljande ifrån den fenare dar-

«ppå^ fa val i ftort, ^enom fmalt -procefTen,

fom i frx^atc, genom gar-profver.

Hår handlas i fynnerhet om profvcr^ atfkilja

defia tvånne fammanblandade metaller ifrån hva^:^

annan, fä at de hvardera for iig fårfl:ild)t upvilas

kunna.

Det uti Prober-konften allmänt bekanta och
brukeliga fåttet, at probera en jånv haltig kop*»

par-malm eller fkårften pä koppar, år, at efter

defs roftning probera den famma pä koppar med
den vanliga digel-profs-flulTen, nämligen fvart

flufs och något borax 3 men dä en del koppar med
många delar jåni finnes faramanblandad, erhällcs

^antingen ingen regulus pä fä kärt tid , fom alle*

naft behofs til et koppar-prof, eller ock et järn"

haltigt koppar-korn, fom, i fmåxTe ifycken fla-^

get , dragés af magneten. Denna olågenhet gor

,

at mån icke kan genom fådana profver fä noga
angifva rena koppar-halten. Dårfore har jag for^

fokt, om icke pä annat fått halten af hvardera

nogare {kulle kunna igenfinnas. I hvilken affigt

jag pulveriferade en mycket jårn-haltig fkårften,

och blandade dårtil lika mycket fonderllott fvaf-

vel, til at fedan genom roitning undergå en defto

fullkomligare calcination. Blandningen, i (kårf^

vellagd, fick i forftone fä liten hetta, at allenaft

en fammanfmåkning osh afroknmg fkedde, utan

at fvaflet antändes at brinna med läga. Dä pä fä^

dant fått llörrc delen afrokt, okades hettan alt

mer och mpr, jämte rdi*ning dåruti, at det icke

fick lopa tiifamman eller fafta lig vid bottnen 5 til

defsalt fvaflet afrokt, och ingen lukt dåraf mer
P i

kan-
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kåndcs, genom få ftark hetta och glodgning,

fem i probcr-ugnen gifvas kunde.

Son^ genom ron pa mcnflruers forhällande e-

mot metaller och half-metaller, och deras fldlj-

iktighct uti uplosningar, då dc til kalker blifvit

gjorde, och da dc hafva deras mctallifka form och
egenfkap behållen, mig förut var bekant , at nä-

greafdem, fedan de blifvit calcineradc, icke up^
lofas i farama malih-uis fom förut-, andra äter ocal-

cinerade nafvan icke angripas af et och fammai

fnenfrruo, hviiket hkvåi ganfka lätt upl-Mcr de
calcineradej och jag ibland dem funnit, at jårn

vål upl''fes 1 filpeter-fyran , men järn-kalk dare-

tnot näitan icke vidrores : fa var ock at förmoda,

Ät et på förenämnde fatt med fvafvel calcineradt

jårn icke flaille af fal peter-fyran uplofas, uttm

allenafh kopparen, hviiken fä val uti metallifk

form ^ fom til afka bränd
,
uplofcs uti denna fyra.

Jag got dårfore fpiritus nitri pä den roftade ftär*

ftenen, llälde ofver eld^ ochfant, at folutionen

dåraf blef gron och uplofte allenaft en liten del,

ji:^en låranade ftorre delen ouplofl: fäfom järn*k-alk.

Forfoket (Iceddc uppa en fkärllcn, iom drogs

fa fbarkt af magneten) fom den rikafle järn-

malm ^ men hade få litet fvafvel hos iig, at dä

denforfig allena rolVades, han icke märktes förlora

mer ån en pro-cent i vigten. Därfore den ock
medtilfut fvafvel rolladci), at därigenom fä mvc-
h^t båttre til defs innehafvande metaller blifva

calcincrad. Sedan nu fpiritus nitri fä mycket
af den med fvafvel roflade (kårllencn uploll, fom
han kunnat, filtrerades folutionen ifrån den oup-
lo/le järn-kalken, fom iludnadc uti fil-papperet

af, efter defs fullkomliga affkolgning med Kok-
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hett vatten, famt torkning vid eld, vog 74 ^
efter en til prof invågen Centncr. Det uplofte -

fåldes med alcalifk lut, affkolgdes, torkade;^, och
vog 36®. Gjorde altfä dc 74 gg med de ^6 til-

fammans 1 1 o ^ , få at i o g ofver de 1 00 invågne

utmärkte, at denna tilokning i vigten kommit i-

från de falia, fom blifvit brukade til uplösningen

och fällningen , eller det lofandc vattnet och lut-

.

faltet fammanbundne : åfven fom alla på fådant

fått beredde metallifke kalker altid fa en tilokning

i vigten, och guld til aurum fulminans gjordt

våger vid pafs 34 pro-cent mer ån fjelfva guldet

förut, ehuru no^a affkolgningen med kokhett
vatten ock fke ma. Sådan tilokning i vigtcn hos

kalken rontes ånnu mycket llarkare, da de fålde

5^^ reducerades til koppar genom prof, på fam-

ma fätt fom koppar-maimer pa koppar, emedan
et korn årholts , lom vog allenaft iz ©.. .Men e-

når detta korn utklappadcs och bröts i ftycken,

fants det i brottet iclcc til fullo likt gar-koppar,

utan liknade rä-koppar, åfven fom alla på kop-
par probcrade rnalmcr, hvilka, åfven de rikaftc

gula kopparmalms- ftuffcr, ej annat gifva genom
vanlig probering på^ koppar uti digel, ån et

rå - koppar - korn. Atfkulige profvcr gjordes,

åfven på k:oppar af famma roftnde fkårften, pa

vanligt fått^ men halten kunde likvål ej bringas

til 1 1 ffi , oanfedt kornen icke voro få ixna och
få litet jårn-blandade fom ofvannåmndc. Så ofå-

kra åro de i Prober-koiiften brukeliga koppar-

profvcr, fom göras på mycket jårn-haltiga ikår-

llenar, eller ock pä malmer, fom innehålla mer
jårn än koppar.

Vi-
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Vidare forfoktes, at med fpiriuis falis arr.mo-

niaci uplofa koppaven utur en Ceurner af famma
rollade 11: c.rllen 3 hvartil brukades enfädan, fom
blifvit gjord med pottaika, hålfl: jag genom ron

förut erfarit, at don fiiarare rtfi:adkommer k.oppa-

mis uplösning, ?n den fiygtige alcali{I-:c fpintus,

fom medelfj tilhiclp af ofl?.ck t kalk beredes . Vid
detta tilfaiie kan jag ej öbcinalt låmna den (kil-

nåd jag funnit %«^ra i egenikapen af bagge delTc

fiygtige aicarier; Det torra gifver i forilione et

flygtigt fait af liten hetta upftigande , hvilket år

fiygtigare än vatten, hvarfore det ock förft up-
friger, och vattnet fedan, hvaraf det efterhand

Uplofes och nedtiyter i recipi2ntcm> det fenarc

dårempt gifver icke ringade (par af falt, utan al-»

Icnaft cn våtfta. Denna fkilnad har gifvit en del el-

jeft Hora Auctorer anledmng, at, uti deras aftrycket

utgifnc och mycket namnKunnige chymifke pro-

cefler, kalla den fenarc en fpiritus igneus non al-

califtus, allenaft af den grund, at den icke brufar

med fyix)r
5
}a , afvcftfinncs markeligen mindre effcr-

vefcera ån rent vatten medrcnafte, klara, nyfs re*,

ftiticerade oleum vitrioji, ånfl^^önt denna flygtiga

alcalifKa våtfka utan blandning med vattni bliN

vit rilverkad. Men aldenflund denne fpiritus

har allaegenlkaper afet flygtigt alcali
,
brusningcn

med fyror allona undantagen, få kan man icke

med fkål palH den fimma ej vara alcaiifkj hålft

denominatio fit apotiori.

Sedan den pagutnc fpiritus falis anmoniaci
fått uti digcllion cn ftark bja fårg, afg6t> den
famma, och gots å nyo annan daruppa, at flållas

i digeflion, hvilket några g^^'ngcj- continueradcs,

tij citf3 uigen f5r^ mer fyntcs uii dt;u rnmllruo
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efter några dygns jåmndigeftions*varma, da man
kunde formocia, atall koppar uturllcårftenenblif-

vit extraherad. Vid denna digeflion varatob-
fervera, at om hettan var for ilark, det flygti^

ga faltet fublimerades up i halfen på phiolcn el-

ler kolfvcn 5 hvars hals i den afligten var åtmii>

ftone ^ aln läng, pä det at det icke fkuUe kiin-

m flyga bart , utan dar fångas , emedan gkfet el-

ieft var val korkadt ofvantil, och därjämte mer
ån til hälften kallt hållas kunde , fä at, i fall nå-

got fants fublimeradt, det åter af våtfkan ncdP^rol-

jas kunde. DarfcSre var nödigt, at fa tempere-

ra vårman, at icke något falt fick fublimcras,

Jivilket tilfammans med vattnet borde gora he-

la folutionens verkan pä bottnen där fkårftcnen lag.

Lämningen efter denna koppar-extraftionen af-

{kolgdes helt noga med kokhett vatten och ton'*

kades, fårat yog po ^ efter en Centner. Och
fom en Centner roftad (kårften invogs, fom för-

ut förlorat en pro-cent genom roftnin^cn, alt^

fä komm.er koppar-halten at angifvas for 9 pro-

cent. Efter det förra profvet erholts val iz

j>ro-cent> men fom det kornet innehade något
jårn, fä fyncs af detta prof, at 3

pro-cent jårn

Iflårhos varit , fiålft det fants dragas af magneten

,

dä det i fmårré ftycken blifvit flaget. Öe i fil-^

trer- papperet ofverblefne ffi kunde dock
icke anfes for jårn allena, emedan åfven kalk

fig därmed inbianda kan, och tilfammans med
koppar och jårn utgöra en fkårften, fora fes

uti Köngl. Verenfkaps Academiens Handlingar
for April, Maji och Junii mänadea' är \y'J^9^

yaf. 143, 144 oeh ?4f.
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Pa lika fatt uploftcs kopparen irtur andr*
jåm-haltiga fkårftenar , cch tants en hålla ff
pro-eent 5 en annan i f , och äter en annan 1

3

pro-cent.

Til at vidare erfara, om fadana folutioner

innehade ren koppar utan blandning med jarn,

Goaguierades de tilfimmans genom våtfkans frän-

deftillering, och reducerades til et koppar-korn,
fom, i fmä Ilycken flaget, icke drogs af magne-
ten. Ty fåfängt hade varit, at coaguiera och re-

ducera hvardera folutionen, i mening at igenfa

låmma halter i äfvcn fä mänga imä koppar-korn,
hvilket en hvar, fom därvid haft ofhing och ä-

ger inligt, nog forftärj Afligten gick ock icke

heller därpä ut, utan allenaft at erfara kopparens

befkaffenhct och renhet , fom gei"i6m fadana fcr?

lutioner frän fl: iIdes.

Da jag for flera är tilbaka under händer

hade et förfok, at medellf fpiritus falis ammo-
niaci ffcilja järnet ifrån en Cobolt-regulus , hvar-

til jag fiyrktcs därigenom, at jag fattc järn-

filfpän i digcftion med famma rätfka, och ej

fant järnet gifva nägon tinftur ifrån fig, där

likväl af färg- cobolts - regulus en rod färg, lik

korsbärs-vin, upkorii j fant jag f<xian, geiK)m defla

roda folutioners cöagulation och reduÄion , et li-

tet korn tllverkadt, fom emot förmodan drog^ af

magncten, och at altfä järnet afven angripes

af fimma flygtiga alcalifka vätflca. Därefter har

jag genom ron, lapa fin jårn-fllfpan, fom n^ork

jnrnkalk , fadan fom den i fmidjor af bammar-
ll.igcn franfkiljes, funnit , at denna vät fk a angri-

per järn-filfpän, och calcincrar den famma til

en ochra cilcr crocus , famt tillika uplofer något



litet af järnet, utan at få någon ändring i får-

gen, jåmvål ock at famma folutio» efter defs

coagulation lämnar en gul jårnkalk efter iigj

men at hammar -flaggen icke däraf gulnar, fait-

rades pä jårn en roftad centner af ofvannämndc
fkårften, fom holt p pro-cent koppar efter forr-

berorde prof, och erholts et korn, fom vog 6^^
@, hvilket til ytan var likt koppar, men inuti

jårn» Dä ofvertilråckeligt klart oleum vitrioli

dårpä gots, och fä mycket vatten, fom til en
riktig och fullkomlig folution behofdes, utan

at coaguleras
,

uploftes likväl icke bagge me-
tallerne, utan järnet allena, och kopparen lämnades
ouploft, oanfedt at kokningen ofver eld med
ftora blådror pä flutet långe varade, och lik-

nade cn fulländad uplosiiing. Med fpiritus falis

^mmoniaci forfoktes, om någon blånad ville vifa

fi^^ men jårnet foU ned til en crocus utan

någon blå färg uti ofvanflytände vätfl^a, hvar-

af flutas kunde, at ingen koppar blifvit uplofr.

J)ct uplofte flcolgdes ilil-papper, utlakades med
Jcokhctt vatten, torkades, och vog zi

pefle 1 1 ^ reducerades til en regulus
, pä fam-

ma fatt fom koppar -malm, och foll et korn,
fom vog ifl: ffi, men drogs af magneten, och
tilkånna gaf, at jårn därlios -var : lä at icke al-

Icnafl: ingen koppar blifvit uplofl: , utan ock nå-

got jårn ouploft hos kopparen fig beftack.

Én Centner af en annan rofl:ad flvårften

fmåltes ock med jårn-fluffen til ct korn, fom
vog ffi koppar och jårn tilhopa, hvilket

åf-
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åfven til ytan liknade koppar y men inuti vir

likt iärn. Detta kunde icke heller uti vitriol-

fyran uploKis hrad kopparen angick, utan alle-

oaffc til järnet, dock icke fä, at man daraf kun-
de hafva någon mera fäkcr feparation af bagge
deffe metaller, ån genom nä i cföregående f:riok.

Andia dylika koppar -blandade jårn-korn
af ftårfcenar forfoktes ock at uplofas i fpiritus

falis eller koksfalts - fyran , men ingen fiiUkom-

1ig uplosning af bagge mctallernc tiUammans ftod

at crhrdlaS) åtminltonc icke i fä llcr mvcken-
het af denna fyra, fem til hälften hade varit mer
Än tilråc^kclig til hvardera m.etallen för fig får-

ikildt. Dock röntes, at kopparen har afven an-

greps, genom den bla fh-gen . fem folutioncn nck
af til^rutct' alcali vclatilc.

Men fpiritus nitri nplcfce, i mindre qrantum
än hälften emot de förra t\'dnnc mincralifka fy-

ror, fulikomligen fädana koppar- blandade iåm-

korn, utan några qvarlefvor pa bottnen, genom
blotta digefiions' värman allena, utan at behof-

va någon kokmngS" hetta.

Defsutan forfoktes, atmed fpiritus falis amrao-

niaci uplofa kopparen ifrån et koppar -blandadt

iärn-korn, nf fkärllen alLadkommct, i der 'kornet

firfl fint pulveriferades , och fcdan därpå gots denna
vätfka, atdarmedftaidigeflion, men detta ville ic-

ke Intn l)g gora. Detta pulver calcinerades til cn

gul kalk , fom fäfte fig dels ftarkt vid glafet, men
Itorre delen lopp tilfimmans i en kak-A, och lika

fom lödde fig vid glas -bottnen, få at jag ha-

de moda at äter få det fonderdelt til någon
men cn del fitt fä fall vid bottnen, at det ic-^

ko kunde därifrån loff^ med glafets conferva-
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tion. Ingen bli färg fick den pagutna flygti*

ga alc;iliil:a vatfkan, utan gulnade något.

Fordcnfkul fant jag ^ i den affigteii 5 at flvii-

ja' koppar ifrån jäni, til at fä dem bagge hvar-

dera f^r iig fårftildt^ at, fedan en järn-blandad

fkårilcn blifVit pä järn proberad, och kornet i

falpeter - fyra uplofc^- folutionen med fpiritiis Hi-

lis ammoniaci fällas kan, dä järnet nedfaller til

en gul kalk; men kopparen allena blifvcr i fo-

lutionen qvar, fä franit icke åfvcn fdrg-cobolt

fig därhos befticker, hvars. regn lus ock få icke

fälles utur folutionen med , alcali völatile , utan

på fädan . håndelfe häller iig vid kopparen. E-
når denna folution uti fil-papper utlkoljes, och
jårn- kalken utlakas med kokhett vatten, blif-

va de dä hvardera ifrän hvarannan fkilde, och
återilär, at kunna med minfta afgäng fä dem
hvardera til korn reducerade. Eller ock bchofs

^Uenafb, at coagulera eller falla koppar -folu-

tionen och den reducera, famt afdraga koppar-
kornets vigt ifrån det kornets vigt , hvaruti de
blgfi;e varit fammanblandade , dä järnets vigt i-

gentäs.
,

Beträffande coagulationen af en 1 iiii-

peter- fyran iiploffc koppar, llvartil fpiritus falis

^mmoniaci blifvit gutén har jag funnit, at fa-

dan blandning coaguleras, genom vätftans af-

deftillcring, til et vackert himmels »blätt falt
5

med 320 pro^ cents tilokning i vigten, i anfeen»

de til kopparen. Men dä det med tilräckcligt

rent vatten uplofes , och cohoberas medelft kolf
och hjeltn, forfvinner den blå färgen 5 och läm-
nas i kolfven en brun koppar -afta ofrig*

Af föregående roil och forfok fynes ibland

annat, at fpiiitus nitri icke uplåfer* någon be-
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tydande del af calcincradt jårn, jåmvål ock at

alciili volatile val uploier både koppar och kop-
par -ailiaj men icke da denne metall år bunden
med järn uti defs nxTalliike form och egcnfkap.

Äfven ics, at en flyktig alcaliflv vatfka uploier

nP.got järn, utan at tadarafnlgon farg, och at

calcincradt eller förbråndt fvart jårn diraf icke

gulnar j men at jårn-hllpln däraf calcineras til

en gul kalk. Af den grund och oriak mårkcs

ock 5 at alcali volatile kunnat ur en roilad (kir-

ften extrahera koppar, oanfcdt den varit blan-

dad med mänga flera delar jårn -kalk.

Beträffande de prof upp5 kopjpar, fom Itc

med det hosblandade jårncts vitrincarion eller

forbränning, fa har jag förfokt, at af Ikårllen

och ren fvafvel-kis, hvardera lika mycket fam-

maviblandad
,

göra en (kärden tilhopa mcdelll

borax. Denna fkårllen roibides fcdan med llark

och haffig hetta, allenaft til defs fvafvcl- ligan

förfvann: hvarcfter den "ter för ii o; allena til fkår-

ilen fmältcs, dock med tilhjelp af boi-ax. Om-
lidcr fuUroftadcs famma fkärftcn, och proberadcs

pci koppar, då et koppar-korn f'.li, fom, i fmAr-

rc Ilycken llagct, icke drogs afmagnet^n; dock
crholts allenaft 7 pro-cent koppar af famma
ilags flcårllen , fom efter förenämnde prof hoit 9
pro-ccnt.

Da af famma (kurllen a nyo dubbelt få mvc-
ket til prof invogs, nämligen en Ccntner, i liäl-

let förut i Centner togs, och därmed lika fora

forrnnmndtär procederadcs, crholts et korn, fom
val vog iiy c^fter en Centner-, men hade ct

{kal af trotltcn, med et litet inneilutct k:>ppar-

koru til karuÄv hvarförc å nj'o lika mycket til

prof



17(^4, Jul. Aug. Sept. 239

prof invogs* och på lika fått fSrråttadcSj doek
med den atftilnad, at lenare rollnmgen längre

continueradcs , hålil en ganfka långvarig och
llrång rollning erfordrades, til trotilens lindvi-

kände vid dära följande fmåltnings - prof p*

koppar. Omfider foU et koppar-korn, fom var

rent, genom dårä fkeddc koppar-prof, och vog

^ gg efter en Ccntner.

«wt> iäi^cs ^rtf^ yyVv^ vtTv» ' vj^v\ >tytv «va'"».^ ^»its ^^icv in^"(>*

Qrteu ARISTOLOCHIA triloiata,

fdfom nyttig i Medicinen,

Foreftåld af

PETER JONAS BERGIUS.

Når Hiiloria: Naturalis Studiofus Herr Dani*
Ej^ RoLANDER on> hoftcn I7f6 kora tilba*

ka ifrån Suriname i Södra America, hade
han hem med fig gn famling af torra orter, alla

ganfka fallfynta, och någni ånnu få rara, at in-

gai Botanicus dem hade bcikrifvit. Det år fta-?

da, at alle hans befkrifningar derofver, upfatte

där ute pä ftället, fafom ock hans ofrige anmärk-
ningar i Natural-Hiilorien, icke kommit feder-^

mera. at utgifvas på trycket.

Jag var den ende , fom , innan defs afrefa til

Danmark, kom at fä et exemplar af de fiåftc hans

§rter til mitt Herbarium liccum, och fcr däri-

bland åtlkilliga , fom jag mins at han ofta bcrom-
ae for hvarjehanda Medicinik nytta. Huruvida
han häruti hade rätt 5 kan jag oj ånnti yttra mig.

Häri

\
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Haiihiidefä ringa forrad af hvarje vax t med fig

Iicm. at inga förlok dcrmcd kunde anllällas, ut-
om cn enda Hågs ftjclk eiicr refva, hvaraf dock
ick€ heller förrådet var nog tilrackeligt for at

fullkoni Ligen kunna utröna defs råtta kraft ock
verkan» Jag fick likväl dcraf fä mycket, at jag
tundc båmta de fa ron-, fom jag ^lu har den äran

for Kongl. Academien frajniagga.

Örten finnes uptagen af Herr Archiatern och
Ridd. v. LiNNe i defs S^ec. Plntit^p. 1 ^(^i, 2. un-
der namn af Arift9locbla foliis trilobis y caule vohibili

,

floj^ibm rmximis ^ varandes trilobata dit^% viOTazxi tri-

viale.

Det torra exemplar, fom jag åger, gifver

mig tiUålle til följande befkrifiing :

CmiUs volubilis, fimplcx, fulcatus, glaber,

cortice brunneo-cinerco teftus. Aw/Zfiimi, in-

curvi. ovata 5 trilobata , glabra, obtufa
,

margine integcrrimo, fubtus fubtilifhme viliofa,

ncrvofo - venofa. Bra6ic£ cordato- hallata^, inte-

gerriinx
,
vcnofie, glabrx. P^-a/'/^;;/://// longi, ful-

cati. iHores maximi.

Jag kan icke neka, at ju Herr Rolanders
yttrande om denna Arillolochia: reiVa gjorde mig
gcnall iipmarkfam , då han u.tgaf den fåfom p-e^

ferz'atlffur jmktofamma(jukdomar , och fafom et efur*

likmligt motgift y dfven emot förgiftade filar , men \\

gjorde dock defs llarka lukt och fmak i fvnncrhet

intryck hos mig. Bägge äro fvåra at befi:rif\ a,

men tyckas komma narmall: in til HAgg, falt

denna ej fmakar adilringerande fom Håggen ,

dock harnailan lika befkhetj lukten tyckes mig
Stminlloue mera likna Hågg än något annat, an-

fkéni likväl cn god del iUrkarc, färdelcs når man
<;nuä-
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gnuggar en bit etnellan fingrarna: jä, da jag låt

rifVa et (jvintin til pulver, vardt hela rummet
upfyldtmed denna lukt, fom jag icke kvm fågsi

•föll fig vedervärdig^^all han jult icke Var ange-*

nära. Både lukt-^och fmak äro få beftåiidiga, at

ingén liilrkélig fkilnad kåns på deii lukt refvaa nu
har, och den hon hade for 8 ar fedan.

J"äg kunde Väl fannclikt fllita, a.t de;nhä reA
va {kulle utan åfventyr kunna til inyårtes bruic^

forefkrifvas, nåt man behorigen afpaflade döfis i

tsiofiaiii. Icke defs mindre ville* jag pa annat fätt

något litet utröna defs forhållande.

' Jag lade cn fcrupel af refvah fonderilott i e^
Thé-Goup, och flog derpå fjudhett Vatten, dä

jagfonh, fedan det väl kallnat^ at alt det luktan-*

de och fmakande våfelidet var utdraget ur refvan^

men vattnet var får^adt gulaktigt, och både luk^

tadé och fmaltade något bclkt.

Sedan tog iag eh göd dd met af réfVan^ pa
lika fått foiiderftott ^ flog kallt vatten derpå, och
låt det på jåtnn eld en flund koka^ famt fédaii

fvalna^ då jäg ronUf at måfl alt ihop af det luk-

tande våfenaet hade forflugit.

Perefter itifuhdéräde jag af den fohdei-flottå

réfvän i Spiritii vihi reftificätöj då jag fick eri

gulaktig Tinélur ^ hvilken genom digeftioneit

Férlorat det finafte luktande våfendet, o^h had«

hu en fråti och något Vidrig lukt.

Sanima tinftur låt jag fedah d'eftilterå^ dä re-

iä SpiritUs i\eg ofvér^ men réfidutitn blfef et sex-

traftUiii rcfinoftim af ringa vigt^ nåflah föm iz
feilér i 6 forhaller fig til 480 ; Lukten af dettJi

(fextraft var åfvcn något fråh och vidrig *
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Jag kunde nu af akfammans flconja, -at ghi

detta limplex ftulic fom niedicament fore^krifvas^

borde det flvC antingen i form af pulver, eller fom
infufum aquofum, emedan det <la bättre fkul^
behålla (in kraft, ån om det antingen fäfom infu^

fura fpirituofum nyttjades, eller ock genom kok-
ning och dellilLuion konftlades.

I form af pulver gaf jag en frifk in 6 gran e^-

raot natten, hvilka forll: fmä-qvaldc cn liten

Hund efter de blifvit intagne, men fedan aftad*

kommo en lindrig fvettnmg , fom varade heU
natten ofvcr.

Jag fick harutaf inhämta, at man bor af det-

ta pulver forclkrifva liten doiis i början, tils man
far fe hvad naturen tal, och icke med for Hor do-

iis upväcka qvaljningar, och kan£ke afven verke-

liga Im åkningar.

Scderm.cra föifokte jag med en hel Scrupel,
infunderad i cnThé-coup fiudhett vatrtn,fom jag

lat en frid dricka ut, fedan han lagt lig om afto-

nen. Detta fmakiide icke fardelcs obehageligt,

och hvarken qvalde eller äekla.dc pa mmlta fatt,

ut;m gjorde at han cn god del af iwten lag i en
god och jåjTin utdunllning.

Andtcligcn fick jag et godt tilfalle, at båt-

tre utröna clcir.i Stipitum verkan, da Befokaren
CfdKbfrgå. 8. Jul. I7f7 kom, och anlet mig om
hjcip tor dcfs <; ar gamla Son, ibm i d4ga.r förut

vant ute och blifvit ormbiten i ho^ra handen e--

mellan lill-fingicn och den naila. Efter Fadrcns

bcrattclfc, hade gollcn llrax kommit iiem och
fatt llarka upkaiVningar med en gronakiig mate-

ria, hade ock hilchgen begynt fvuUna, ej alle-

nall ofvcr hela hpg.ra armen, 'utan ock pjfver hcln
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Kroppen. Modren- hadie vål dä gihit hbnom ht

Vcncdilk Tberkk , och-' koppat honom, fiimt lä-'

tit honom halk den^ fjukä handen uti fot mjölk /
m. m. ; men alt ihop hade foga eller intet velat nt**

fttta. Niv beråttäde^ golfen vara ofver hela krop-'

j)cn fvullen fom cn (läck, och derjämte kall fom^

Öii is, men med en fveda' ofveralt, fåfom hade

lan varit bränd. D^t fades ock , at åtlkillig^

Mäfor hade flagit på beiien* af k-orfobars- iter-*

kk. Jag gaf liu af mina Sti-p-ites Aiiftolochiie til

några qvintins vigt 5 h vilka mille fälom iilfufudl^

tillagas och drickas i flera r^sprife^^ £)c4;iånitö^

vMdc jag. oek til at fm^rja de mäft fvullna ftllle!%

med Oleum Lini camphoratum. 2>. i ^ $uL kot^
modren- til mig , och berättade , at hon fölgt min
^nordnin« pä det nogafte y Och at göilen , ftrax

han förua gängen begynt triika drycken , Kade'

fiiart nog ej allcnait fatt igen lin naturriga yårma

,

utan ock kommit i flark ivettning ,hadc ock dcfs*-

T^tom fatt ro at fofva, hvarefter han vakiiat o'c^

5:unnat tala, frägandes dä efter mat. Mon hadil

likafullt fortflirit med drycken eller infufiitti Sti^'

pitum ArilVolochiae trilob. , fa Jängf Héhnés der-;

af undfangna lilla förråd hade räckt ,
hvarigehöfti-

IVulihaden efterhand gätt bort utur hela kropgen^^

undantagandes högra armen fom ännu var nago#

ft^öch fvuilen, meii färdeles f i elfva handen där

ombettct hade träffat. Dtn; var nu i fynncrhe^

fvullen, och efter mt)drén^' bdrättelfe tjock foni

cn liten limpa j men värken var ofvergängen, och

fyntes af hudens fkrynkligliet up ät handen och

armen, at fvullnaden var i jämnt aftapande. Gos-

fen mädde nu for ofrigt väl, och behofdc icke vi-

dare ligga til fångs. Jag bad henne allena fort-
' Q^t fa-
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fara med Campherts-oljan, ty af min Ariftolo»

chiajf refva kunde jag for brift fkull intet meragif-

va. Sedermera hordc jag aldrig iS denna Hu-
llrun,. hvaraf jag domde, at hennes Son blifvit

fnart nog aldeles trift: , pch min åtgärd altfa ej vi-

dare lårer behofrs.

• I anfeende tilalt detta^ kan jag ej undgå at

högeligen recommendcra defTa Stipites, fälom i

flor grad ivcrt-drifvande cch aiexipkarmaci , och
haller jag aldeles före, at de, fa-våi i mjaligna

fom längfamma nerveufa och mefenterifka fi^-.

brar, vida låra ofvertråffa bride Serpentaria vir-

giniana, Contrayer\'a , och flera andra af dc hit^.

tils bekanta Alcxipharmjaca.

Jag fer af Herr Patr. Bro\vke*s Civil and

^aturd Hifiory of Jatitaica p. at rötterna af

denna ort mycket brukas där ute pa Jamaica, och
anfes for et kraftigt diaphoretifkt och magt^r-»

kände medel. Jag for min del har aldrig haft til^

falle at forfoka rötterna , efter jag ingen bit der^f

ågt5 tnen jag fer intet hvad fom Kan gora Brow*^
ke's ytfaga pä minfta fått otrolig. Bor da icke
var omtanka blifva, at få detta Simplex bade til

fljclkar och igtter fafom ct piedicinale ifrån Apie-!

fica infordt ?

Åtminflonc har jag alt fog at pafta,det Sini'^

licium antal på vara Svenfka Apothek mätt^ o<

as raed ^tr^it:s Ariftolochi^ trilohMHy

FOR-
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FÖRSÖK med Svenjk SALET^ -

Af
ANDERS JAHAN RETZIUS.

Under det jag förleden Sommar gick ut til det

täcka och blomfterrikaFoglefäng,
3 qvart i-?

fran Lund, at botanicera, fami jag ibland

andra: växter en fynnerlig mångd af Qrehis Morio >

LiNNiEi Spec. Fl. T. 11, p. P40, (*), Jag foll

dä ftrax pä den tankan , at man hår i landet äfven

kunde praj^arera den få kallade Radix Salep eller

Salab- Jag grof derfore up en hop rötter af den^

naOrchis, och fä fnart jag kom hem, lade jag

dem i vatten, tvättade dem., tog fkinnet s^f och
^rådde dem up på trådar ^ famt låt dem fedan lig-

ga 6 timmar i kallt vatten > derefter tog jag dem
^r vattnet, och kokade dem fedan vid pafs en
half timma i frifkt Vatten. Sedan de voro kokade,

torkades de i fkuggan, då de fingo famm*^ fårg.^

fmak och utfeende, fom de Perfilke, af hVilka jag

från Köpenhamn forCkaffade mig några, for at

tillika forfoka dem. De voro endaft åtftildc-til

ftorleken, ty de Perjifte voro mer an dubb^li i%

ftora. J«ig pulveriferade af båda forterne , och
forfokte dem pä följande fatt: J'Ag tog 8 gran
pulver af hvardera? hvilkct jag lade i fårltilda

Karil, och ofte pä hvart etunz fjudhett vatten,

hvarvid jag märkte , at den Svenfka uploftes långt

fortare ån den Peyfi(ka,och blef få mucilagineufcj^

]it den ej til fullo yillc låta pråiTa fig genom en

Q. 5 lin-

{^') De mdfie Botamci h^lla ffjre ^ at denna Orchis Mo^
rio ar en v<tr%etet <ff Qrchis Mafiula , hvilhri 4v
fjcifva Salap PtrfarHrn*.
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linne-klut. Jag got derfore ån ct hälft unz fjud-

hctt vatten til, då mucilago af denna Sv^enfka blef

lika til confiftcncen med den Pérfifc, kväi*pä en-

dall kommit et unz vatten. Det fom blcf qvar
i klutarne efter prafsningen aftogs, och torka-

des, da refiduum efter den Perfifka vågde i g^ra^

öch efter den Svenlka gtan , fom tycktÄ
^ära et ej til fullo uploll mucilagineuli våfende.

Håraf kan man med fkäl lluta, at var Sven-
Salep år mera mucilagineufe ån den Orientali^

fka och cm man af likhet i lukt", färg och fmak',

far (luta til likhet i verkan , fa år den Svenfki

fil alla delar fa god fom den utlåndfka , och borde

derfore aldrig utifrån forfln-ifvas , om den fkuUc bli

införd på vär'a Apbthek , emedan denna Orehis vl>*

5:eri nog ymnighet inrikes , atminfb^ne uti Sk!mel

UTDRAG
KongL Vetenfkaps j4céid€miens ^I^gboky

famt inkomna Brrf.

I.

Kongl. Academiens Ledarriot ftcrr DireÄeu-
rcn Thunberg berättar uti Brcf ifraa

Cvirlscrona af d. 2.2. J-ulii, ac man dår i ai;,

under vattnets afdåmning, gå et ftålle fem tilför^

nc Ihltt under mer ån 14 tots djupt vatten, pa

Sjö-bottnen uti en klapurftens-bacKC , funnit eii

Gran-rot, med a-fbrand bal, Ilående uti jorden

med fina- i*6tter få ordcntrigcn, at" maitej annat

kuu:-

heliga fnrfok med denna rWWi
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kunde fluta, ån at Granen fordom dar pa MUet
vuxit j ty om roten ditkommit genom jord-ras

eller flyttning , kunde jordniaiTan^ hvaruti hoxn.

fxod, ej til alla delar varit Ta enahanda och lika

med Sjö-bottnen däromkring. Pä qvarters

djup under roten, mötte berg. Det fyntes derfore

likt, at vattnet hår fordomdags varit lägre In nu.

II. Philofophia: Magiftern Herr Abraham
Samselius, en upmårklam ålfkare af Natural-

jHiflorien, har ifrån Nevike infand t följande fma

smm^rkningar. i . Bvonymus Eurap<eiis ^ AHler eller

iCåringtand kallad, år en bufke, fom våxer kring

Svafvei-bruto. Veden år gulaktig och tjänlig

|il Svarfveri-arbete 5 men h^r den egenfkapen , at

SvariVaren får under arbetet ftarka kräkningar

,

fororiakade af trådets utdunilningar . z . Equlfetum

jialuftrc, Ronnegrås, fom finnes,vid Biiikstorp uti

A^^bcrgs focken , har få frän lukt , at den ej ai-

Icnafl: , både gron och torkad , ratas ;afBolkap och
Måilar, utan gqr ock alt grås,, fora våxer nåra

dlinntil 5 famt hp, fom dermed år blandadt, o?

fmakeligj for Jkrcaturen, och fkåmnies falcdes et

helt Ing-flrycke för agaren. ^ . Unkera ca^rulea^

312try 3 år den rara bulke , fona våxer vid Bleck-
bruket, och hår och dar uti J^eke och Nora
Bei^gslager, famt vid Elfstorp of:h pa fler^ ftållen.

4. Ijtom della, finnas följande orter vildt växande
i Nerike, fom fä långt up i Sverige åro fållfynta,

VeromcQ knglfdia och fpcata > AchiUea ptm-mica ,

^tula mna^ Taxus baccata , Scorzonera humilis y Irol-

Hus curop^tiS , Leontodon htfpidum , Arnica moyttana , La-
thyrus latifoUus och paluflris , AJlragalus glycyphyäus j

TrifoUum hybrtdum » Sihie rupeflris , Rheu7n rapantt'-

cum
, Eryfmum barbarda

,
Sympbytum officinale > Soli"

dagv canadeups y Narciffui poeticus ^ Inula helemum^ Ta-
nac€tum vulgäre

j
Raphanm raphanifirum ^ med flera.
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ganfka högt uppe i luft-kretfen, och efter de an-

ledningar, fom mig blifvit kunnige, år ifo mil

ungefärligen ofverlla grånfen. At deras fåte år

ganfka olika, flutes dels af de anförda uträknin-

gar, af hvilka en gifver allenaft 10 mils hogd
och faledes ådagalägger en förändring af 1 30 mil

dels af bagarnas bredd
,

ty om hogden uträknas ef-

ter ncdra kanten, finnes låtteligen djupet af åm
fiets hvarf, fom fålloar mindre ån nägraSv. mil

Men om nordfkenen akid, hälla fig innom nåmda
grånfor, eller ock ibland {comma jorden närmare

åro frågor, fom nulfeola-iinderfokas.

14. Aristoteles hade redan i fin tid mårkt,
at nordfken aldrig vifa fig, utan pä klar himmel
och det kommer ofvercns med alt hvad federmera
uti detta mål blifvit i akt tagit. Når måln flryka

förbi defia phénomener, fä år altid tilfålle at ty-

deligen fc,huru den ena delen efter den andra bårt-

flvymmes. Herr Barhqw, fom uti Norrige no-
ga gifvit akt på vårt luft- Iken, förfåkrar, at han
aldrig funnit, icke en gäng de hoglla och finaöc

måln ftiga dårofver (ä). Jag har afven fjclf med
laggranhet underfokt denna omftåndighct och må-
fbe tilllä, at alla ob fen- ationcr gifvit mig famma
Sfvertygelfe. Ibland hånder dock , at cn del af

pJl.énomenets mafia fjelf finnes, under fkapnad

och utfigt af vanlisa maln, hvaraf man låtteligen

kanirrafig. Sä tildrogllg d. 17 0<5t. i-^(5^,däom

afton et vackert nord^fkcn intog ftorre delen affvn-

liga hcmifphércn. Atfkilliga ijialn-rappar mark-
tes dä igenom det: llralande phénomenet, famt

färgades dåraf, til tecken, at de voro högre upne
'

i luft-

. (tf^Öbf. vom Nordlicht, lid. 43.
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i luft-kretfcn. DelTe voro dock ingen ting min-
dre ån vanliga måln

, ty de förvandlade fig fnart,

det ena efter det andra 5 utfkoto llräiar, afbrun-

no och aldeles förtärdes ^ hvilket jag fjelf fåg och
vifte andra, fom bredevid mig äftiådade detta tac-

ka meteoren. Dylikt har jag åfven vid andra til-

fållen anraårkt.

Utaf en anfenlig myckenhet obfervationer,

fom jag antingen fjelf haft tiifålle at anftålla, el-

ler genom brefvåxling ifrån ätfkilliga orter fatt

del utaf, år ingen enda fom intygar, at nord-

ikens-bägar vlft fig då himmelen varit jåmn-mu-
lcn> men val händer underftundom , at uti flika

omflåndigheter blifver ovanligen Ijuft, hvilket,

bm målnen något Ikilja (ig, eller ock af famtidi-

fa
obfervationer på andra flållen, dår det varit

lart, finnes hårrordt af nordflren, fom brunnit

upofver med den flyrkaj at ljufet trångt lig igs-

\ nom.

I
Om man fåledes ej kallar måln alla ojåmnheter,

i
\ fom p° himmelen kunna inftålla flg, utan därmed

j' cndait forilar fädana, fom kunna gifva rågn, famt

. ej mifstagcr flg pä någon laga eller fladdring , fom

ij
med vårt luft-&en ingen gemenfkap åger, få dra-

ges af alla hittils upgifna obfervationer den flut-

,
fats 5 at mrdfken aldrig vifiijig lägre dn måln,

' ^ - I f . Om nord/ken gifva något mårheligt ljud ifrån

fig då de mycket häftigt röras , få kunde fådant anfes
n- for prof, at de åtminåone den gången varit lågre ån

26 mih ty vid den hogden ar vål luften fåkert

mt tnängfaldiga refor tunnare, ån uti en luft-tom re-

f cipient och följakteligen oförmögen at fortplanta

fr någotljud. Några foregifvafighafvahort vid ftarka

. R 2, nord-
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nordften en fusning eller något ljud, liknande den
fråsning, Tom vid viffacheinifka blanningarformår-

kesy jag mäfte dock tilftå, at ehuru flitigt jag

pafT-it pä defTa luft-fken och haft ymnigt tilfalle

at betrakta af de aldrahåftigafte, famt bade fjelf

och andra bredevid mig anvåndtdårpaat mojeligup-

mårkfamhet, icke defs mindre har intet nägot fa-

dant kunnat urlkiljas. Salig Prof. Leche har

forfäkrat migomdctfamma, ochHcrr Clairaut
var anmodad, at under fitt villande uti Lappland, på
det nogaile efterfpana denna omilåndighet , hvar-

til honom icke eller felade tiUl.llen, men utflaget

blef, at defTe phénomener voro tyfte ;'^). Sam-
ma flut gor Paftor Barhow af alla fina obfcrva-

tioner ^c) , at fortiga andra ojäfaktiga vitncn. Jag
vil ej neka någons ron, det forblifver dock gan*
{ka mojeligt, at dylikt ljud af andra omllandi^he»

ter kunnat frambringns och någon g'ing nikat

blifva h M-dt, juli da,nårpbénomenetvaritutihåf-
/ tigare rorelfc. En fakta våderpuft , lof-tråd

,
drag

i negden m, m. kan gifva tufende utvägar hartil

och man irrar fig ganfka lätt, dä denna verkan
tilflcrifves de haitiga förändringar, fom ögonen
blifvit fållade uppa.

Således år gemcnfkapen imellan nordfken och
de ijud, fom kunna vara hörda i lig fjelf, atmin-
ilonc mycket tvifvclaktig, ja, nar andra omilan-
dighctcr tillika ofvcrvagas, blifvcr det cnnodvån-
^hghct, at de tilfkrifvas andra orfaker.

1 6 .
T fall det afförfarcnhetcn bell:vrkc.s,at nordfhen

. hade något vlfst och vforuvda-ligt fCrhdUafid<: med nedrt
vdärc?is kofa, fa vore det nog likncilc (om ingen

^ \_
tJi^

[h) Abir.iu, Aur. bor. Hd. j 30. U) 1. c. £d. 3S.
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ting <mnars ftridde däremot ) , at nåmda phénomc-
ner med nedre luften ågt fammanbiing. Det år

; icke utan , at dylika reglor blifvit upgifna, men
\ jag fruktar dem vara härledde af alt för fä eller li^

ten kedja obfervationcr, ätminftone har det for

mig hittils mifslyekats , at finna någon beftåndig

©rdning. Jag har fett nordlken , fom varit gan-

flva häftiga, ehuru det varit hel lugnt , famt helt

ftillaftäcndc bågar under full ftorm , åfven flam-

mor badc emot och med vädret. Defsutom åro

de reglor, fömätfkilligc Auäorcr af fina ron dra-

fit, {kiljaktigajja^oftatvårtemothvarandra, hvil»

et nog tyckes gifva vid handen ^ at de åro haft*

verk.

, 17. Hvad åter deras berättelfe vidkommer 5

fom päftä 5 at fiefiet viftat dem 0m érenen y dä de farit

åfver norr/ka fjällen y famt lämnat fvafvel-lukt efter

: fig , fä lämnas de uti fitt värde , tils man får be- i

r kråftelfe af fädnnt folk, hvars infigt och fkicke-

lighet, at obfervera dylika phénomener, är bekant,

i
Hvem vägar väl nu fortiden gä i borgen for debe-

1
flcrifningar ,fom forr gjordes omblodiga flaktningar

1 pä himla - hvalfvct 5 ehuru noga man ock foregaf

lig hordt Salvorna och fett hela forloppet? Det

I
gar intet an at bygga pä få los grund. En uti

i„

Naturens verkningar okunnig, fom fer marken i

haft uplyfas omkring fig genom et rcfleftérat

y
ficen, lärer näpligen undgå, at blanda denna ver-

kan med fjelfva orfaken.

1 8, SäledeS år väl ingen anledning at tro , det

I

nordfken uppehålla fig nära intil jordbrynet, eller

där de flåfta ofriga meteorer alftras j men ifrän de
lå^^afte moln til zq mils hogd , är åtminftosie etbvarf

R 5 af
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af ip mils djup > rnonne de icke hår få val ^ fom
ifrån 20 til ifo mils afftand, kunna framftafFas?

^

A t fvara harpa , i anledning afhittils bekanta ob-
fervationer, fä bora de utilag rädföras , fem finnas

j

uti II §, hvaraf fil jande nihamtas, nämligen 1:0 '

at af 2p obfervationér gifva 6 en hogd, (om gar
til och ofver 100 mil. 1:0 af famma antal åro 10,
hvilkas hogd faller imellan fo och ico mil, famt

3:0 endafb 3 imellan 10 och fo. Håraf tyckes dl

kunna flutas, at mdftadelen aga et afjläiåd ifrån jorden

imellan '^o.ach 100 wll, hvilket de fållan 6fverftiga.

Eld, ljud och Eleå:ricitet forhilk fig mycket
olika, efter omgifvande medels täthet , och fä fnait

förtunnin^en hunnit til en vifs grad, forlléras de
tva forfta^ men deii filta kraften vinner därige-

nom friare utrymme, Pa dylikt fått tyckes vara

befkafFat med nordfkeneH. Vi kunnc med fåker*

het fluta, at pä den hogd de oftall: vifa fig, år

luften ej vidare uti et tvungit tilillnd, utan par-

tiklarna aga dar fin naturliga florlek. Om tåt-

heterna afta^a uti en fammanhängande progres-

fion, dåafft^^ndcnvåxautienharmonifk, iomgan-
'

fka hkt är {d) ^ f3 är vid lö mils hogd luften re-

dan ofver 70000 gånger glefare ån vid jordbry-

net. . Nu år vålovifst huru m!mga gånger en luft-

partikels rymd vid jordbrynet genom hoptryck-
ning blifvit mindre , ån defs naturliga ilorlek \ men
imcdlcrtid år det ganfka troligt , at ifrån jorden

til 20 mils afltånd llorre omfkifte år uti luft-kret-

fcns täthet, ån ifrån fiftnåmda högd til nordike-

nens

{d) Se DiTr. de atmofph. tcllurem ambientc, pars II ,

under Herr Prof. Melanders infccnde utgirven i

Uplala 1763.
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j^ens ofverfta grans. DcfTa luftflcen tyckas da
fordra cn vifs iortunning uti omgifvande medel ,

om de dar flcola alilras, och formodeligen år det

^fven få omqjeligt for dem at uptåndas ftrax under

de vanliga molnen , fonsi for et ljus at brinna dar

ilordfkcnen oftaft hafva fitt tilhåll.

ip. At hagar
^ fom dtjhilliga orter vtd[amma

égonblkkfynasy drodejamma y flutes af följande fkll;

i :o Öfvertygas vi genom utråfcningar efter

Kajers fått, at nordfken ibland åro få högt
uppcj at de då bora vifa fig på åtfkilliga ftållenj

em icke mäln hindra deras afyn. Den bage, fonir

Tierr Prof Ferner obferverade lyf i d. 2? Oft.

finnes
,
enligt uträkning , varit i f i mil fkild ifrån

jorden. Låt nu vara 5 at fynlipa hogden tagits 4»
gr. forllor, och vidden 4 gr. for liten, emedan e-

lementerna, på det fåttet tagna , minfka lodråtta af-

llåndet, fä blifver den ändock 131 mil, ja, man
kan ånnu niedgifva tvungnare Suppofitioner, u-

tan at behofva frukta det nordftens åmnet denna
säng kan nedl^rtas til de andra meteoremas van-

liga tilhåll. Bågen, fom fågs d. j Febr. 17^1
ofver h@la Europa, år et ojåfaktigtvitne, ochdeft
i-åtta hogd finnes kring 70 mil, antingen den ut-

räknas etter Majers fått eller af parallaxis. Fle-

ra hithörande obfervationer finnas uti det föregå-

ende. Är det nu onekeligt, at nordflen under-

ftundom åro til fådan hogd, hvad trolighet åger

val dä den tankan, at de en annan ^äng kunde
vara dår , fom omgifvande medlet årmänga millio-

ner tätare?

1 1:0 Stamma alla famtidiga obfeiTationer här-

mad ofverens. Parallaxis af två eller flera famti*

R 4 di-
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diga obfervatiorier gifver ungefärligen famjni,

hogd, fom Majers fått, hvilket fållan eller al-

drig borde hånda, i fall nåilan hvar horizont ha-

de nna egna nordfken. Enligt forfarenheten fy-

nas deffa fken pä Grönland näilan altid i foder (/);

vid något mindi'e pol-hogder fvåfva de oftafl kring

zeniths Iår^re,i iMer viftas de merendels at norra

kanten , hvaråft deras fynliga hogd aftager tillika

med polhogden, til defs ae omfidcr altid blifvaofyn-

liga. Detta hinder,' fa l^ida ånriu bekant år,

vid 36 gr. nordlig bredd, ehuru deras låga ftållf

nins och briftpåobfervationerkarifkeforn^mligaö:

yåller, at de dir åro okånda. Alt detta tyckes

ej kunna råknäs foi* en blott flum*p, utan blif/er

ct kraftigt bevis pa deffa phénomenefshogd. Jag
har defsutom noga genomgått och iåmfort alla dc
obfervationcr^ fom mig blifvit bekante, utan at

finna någon enda, fom ftridt häremot.

111:0 Hårtil bor iag Bgga cn befynneriig om-
ftåndighet, iom nå|)ligen uti annor håndclie kan
utredas. Den angår mörka fegmentet, fom in-

om de ljufa bågarna ibland vifar fig. Långt i

norr, t. ex. i Drontheim,mårkes aldrig något dylikt,

få at Paftor Bar how ej kan begripa, hvad
dårom uti beflirifningar namnes. Lingre ifrån

Polen mårkes detfom et grått niåln. IL^pfalahar
jag mån^a gånget- fett det nåltan fvart, llotande

på violct, och til mindre pol-hogder år det ånnu
vanligare. En fvart materia vi far fig defsutom
ofta vid nordfken, underllundom fäfom rok. I-

biand fynas flrimmor eller llråckor, fom filla o^^

ver Ijufe bågen famtlkilja honom, fa at hanfcrut,

fom

(O Biihow I. c. (id. 23.
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föm vore han med pjillifader befatt : ibland en klar

himmels grumling inom några minuter : ibland

pä annat iltt. Låt NSO (Fig. i Tab. VlIL
vara et med jorden parallelt låvarf af dylikt åmne,
fä år det klart at NS våxer under det pol-hogdén

minftas, famt foljaktcligen måfte blifvadefs mår-

teligarey ju längre manår ifrän Polen.

10. Men Ht ofs pa prof antaga, at nbi^dfke»

nen ej |ro högre ån andra meteorer , fä fe om dt
omftåndigheter veii^cligen vila fig uti Naturen,
fbm då borde aga rum. i :o mäfle det ofta kunna'

banda , at en åfkädarc , fom bor under famma me-
ridian med en aönan, dock längre i Söder ^ åfven

fä ofta ler fina bågar högre pä himmelen , ån den
fom bor Polen närmare. Lät A, B, C vara några

fädana orter , fom ej kunna märka hvarandras fiord-

ften^ fä är ingen ting fom hindrar, med mindre
uti C kan vifa ng en hog bage, då pä famma o-

fpablick uti B och A lägre eller aldeles intet dy-
ikt ofver horisonten inftåller fjg. Detta ftrider

dock emot all hitt ilsbekant ärfarenhet. (i p. §. 1 1 .)

2:0 Skulle bägar i foder Vara åfven fä allmän-

ne, fom de nu äro i norr. Lät L vara et nord^

ften, fom ftär uti horizonten fdr G och M, m.cn

i zcnith for K > fä inäfte alla äfkädare imellan M
oeji K fe det i norr, och emedan GKstKM, äf-

vcnfå många hafva det ät foder. Ju mindre LK
ir, defs mindre blifver ock GM, famt foljaktc-

ligen forändringen uti hogderdefsftorre j ty imel-

lan G och M mäfle L fynas til alla mojeliga {kil-

nåder därutinnan. Forfarenheten intygardock, at

när GM år liten, blifver ock fynliga hogdcns o-

likhetäf fä grader.

R f 3:0
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3:0 Bordé mmga bågar vifa fig tillika. Lat
A, B, C, D, E vara il belägna, atnordfken,
foni ill vid zemth uti A och E, Tynas ofver hori-

zonten uti C. Nu kunna på et flalle fynas två

bågar tillika, och ibland, falt mycket fållan, tre

rediga. Således år det mojcligt, at uti C kunna
in£nna fig femton bågar pä en gång, ja många
flere, ty hvar ort imellan A och C, famt C och
E, kan hafvaeii eller flera.

II. At undvika en del af defia fvarigheter,

kunde fågas , at famma bdge efter hand kommer 6fver
andra horizmter . Låt KH, IH , MH vara fkar-

ningar af horizonterna uti K , I och M , med en
nordfkcns vertical, och F vara det hogfta af en
bage, fom framfbrider efter prickada och med
jorden jåmnglende linien. Når denna höjer fig,

blifver defs utfigt få mycket Ivagare, fom äm-
net mindre fnedt åfkådas, hvilket torde kunna gå
få r'ngt, at han omfider forfvinner för en ort,

men ock blifver fynlig for I , famt åndteligen for

M , och få vidare. For ofrigt märkas ibland fle-

ra bågar, fom komma efter hvarandra, ftiga och for-

fvinna.

A t finna råtta fammanhangCt ,bora omflåndig-

hetcrna härvid nogare betraktas. En båge, fom
upkommer, ftår fällan långe vid famma högd, u-

tan gemenligen fliger upförc, faftån ibland fm.v

ningom och näftan omårkeligcn. Jag fSg iTf^
d. if Scpt. en låg båge, fom fakta uplyftades,

gicl; genom zenith , flannade ej forr ån några ock
och fyratio grader foderom hnh^id-ptmk ten. Dy-
likt har jag fett några få eångcr vid andra tilfäl-

Icn, men fällan kommer han fa långt, utan nf*

brin-
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brinner och forflores innan han hinner fo gr. 6f-

ver horizonten. Pa det fåttet forfvinna bägaror-

dinert och ingalunda genom annalkande til zenith.

Det år fant, at da alt annars år lika, bor bagen blif»

va fvagare, ju högre,.men då bor han fmaningom
forfvinna , hvilket jag aldrig mårkt, ehuru jag of-

ta folgt den til zenith , hvaråil han ånnu varit nog
mårkelig, ja ej fållan klarare vid ilorre hogd.

Defsutom, låt vara, at bagen vid et vifst afftand

ifrån hufvud-punkten, blefve ofynlig, fkulle han
icke då lika långt på andra fidan åter blifva fyn-

bar, famt defs Iten okas anda til defs han uti ho-

rizonten forfvunne? Och borde icke foder- fken
divaraåfven fä allmänna, fom nordfken nu åix)?

Tvä bågar vifa fig ibland tillika , men fållan

tre regiilcra och concentrika , ty ftråckor och fträ-

lar bora ej komrria i rakningen. Dä en båge hun-
nit et fbycke up

,
börjar han gemenligen vid en-

dera andan eller pä annat fhålle at antändas, blir

då irreguler, kallar ftrålar och flammor, hvaraf
han inom en liten iiund forftores famt lämnar en-

daffe efter fig en hop orediga och grå flackar > men
efter någon ilftnd plåga defFa qvarlefvor åter lik«

fom hopfamlas och utgöra en ny båge, gemenli^
gen mindre klar ån den förra, ochdenhinnei^fållan

dcfshogd, innan afbränningen fker. Efter den-

na kan en tredje famlas , och fä vidare. Således

forfvinna ej bågarna pä en ort allénaft, utan ver**

keligea och tillika for alla andra.

21, Når nu alt ofvervågas, fom uti denna af-

handling anfordt år , fä lårer finnas , at Nordfke-
nen ej utan anledning uplyftas ofvcr alla andra me-
teorer: iniedlértid vore onfkelisit, at fleré och

pa
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pa olika ftållen ville gifva någon fammanhangan-
ae aktning på defla prunkande phénomener, dels

til gränfornas nogarc utftakanae for deras iåte,

dels til uplysnings vinnande om deras natur och
upkomft. Men fom knapt någon tillika åger til-

fäckeli^ tid och hug , at vederbörligen palTa pa
dem 5 fa vore ätpiinltcne val, at hvem fom.tilfal-

ligt vis blifver nåeot dylikt varfe, ville uptekna
de fornåmfta meafoljande omftåndigheter. Sä-

dana åro r:o fka^naden: om bågar, fträlar, eller

bagge tillika vifa fig. z:o StSlningen ochfiorleken

:

hvafåft bagens ben råka horizonten: i hvad vå-

derftrek han år hSgft, och år det i norr eller midt
under pol-ftjernan, bor di i fynnerhet defs hogd
ofver och benens afftånd pa horizonten matas (fc

§. f ) > hvaråft ftråckor eller Ijuskaft llrvka tram.

Detta kan med en liten quadrant eller artrolabium

finnas, eller i brift af alla inftmmenter, af ftj er-

norna, fom det ftryker ofvér eller förbi. ^:o R6'

relfe : om och huru mafTan flyttas : oni ftrålar ka-

ftas, i hvad kofa och med hvad häftighet: omftra-

larna gå ihop uti eller nåra intil zenith, och dar

utgöra krona. 4:0 Tdrg och klarhet . y:o tiden tid alltt

änmdrkta étnfidndigheter. Kan man genom mid-
dags-linia forfakra fig om urets gång, år det val,

• ty vart luft-fken år ganfka flyktigt, rått fom det

brinner med full glans, år det fortärt, och for-

fvinner ibknd aldeles. Om då min klockagår ga-

let 5 kan fådant gifva anledning til oriktig flut-

fats, dymcdclft at man mifstagcr fi^ om (amma
abfoUita ögonblick. Det år dårfore nödigt, at up-

fiktigt upgifva hvad fåkcrhet mnn härom tiden,

på det fimtidiga obfcrv-ationers jimforelfe ej mä
frambrihga oriktiga flutfatfer.

" Om två under

Utn-
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famma meridian , men til olika afftand frän dag-

jåmnings-linic^n, efter fina klockQr .pä en g|ng ä-

*fl:ada himmqlen , den ,ena kuixde fe en klar båge

och den andra nåpligen något fpår af nötdfl^en,

lå kan dåraf ingen ting med vifshet flutas , förrån

kunnigt blifvit 5 om och huru deras Ur itilt iigi^

Mn rätta iid@n.

Jag har åfven börjat i min dagbok antckna, om
detlr Klart eller muflet, famttidcn dä fä befinnes^^

fe^iiket i jåmforelfe med anmärkningar på andra

orter, kan biifva uplyifande, i fynnerhet om de

rälfa vai^a famtidiga. Man b6r ock, då nordfkea

åro frarame, genom meteorologi fka inäruraente-r

underfoka luft-krccfeiis beftafferihet med defs ro»

relfe ,
pa det man omfider må inhämta om och hu-

rudant fammaBh^ig. de hafva med nedre luften . Jag
har våi med flit i flera är fokt finna någr^ reglor,,

åfven ibland haft hopp därom j men ju längre jag

fortfarit, defs flera prof hgfva qfvertygat mig a,t

någon dylik präping ej gifves . Obfervations - ker

djaa torde dock åmiu vara for ilackog och afbru^

ten , at kumia ^ifva helt fåkertrUtilag.

Magnet-niiens forrirring bide Uti decliaar'

tion och inclination f6i*tjänat nogaåe upmårkfam-
het. At utr6na om de hafva något geraenfamt

med ElcÄriffca kraften , är ganfka fvärt-, dårtil for-

dras en egen inråtrning fom en aanan gäng tor-

de kunna upgifvaSo

• TORBERN BERGMAN.

AN-
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Af

JACOB WILHELM DALMAN, '

Gefchworner vid Sala Silfver-vcrk.

u
bruk , vid dambygnader och vattiiledningar,

forrjåna nagoii uprndrkfamhct , hälft denna torf

fkal hafva den egcnfkap, at båttre än någon annan

llags fyllning , ila emot vatten och gora vattiidåni-

aingartåta^ hvarom jag trodt mig bora for Kongl.
Academicn iipgifva de undcrråttelfcr jag kunnat
inhämta»

Den torf, fom nyttja> vid Kongsberg, tagcs

uti nåffot gråsvåxta moflar, fedandctofvcrira^fom

är jordblandadt och odugeligt, blifvitbartkaftadt.

Hon liknar aldeles den bruna mofs-torfven,

fom, pa cn del orter hår i Riket, brukas at brän-

na, läter klyfva fig uti tunna fkifvor, efter defs

hafde horizontcia läge, och tyckes bcftä :if half-

rutnad mofla, rotcer och Vcgetabilicr, fom tid

efter annan packat lig tilfammans och formerat

defs (kifring, hvarfore hon ock torr brinner eller

kölar braf , lamnandes cn gulaktig fin afka efter

fig-

Ju renare denna Torf f?.s ifran jordblannlng^
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ju båttre räknas hon , och uptages merendels uti

. fyrkantiga fkifvoro.m en fots qvadrat och 4a f
tums tjocklek, råttadt efter fkifringen,

DefTa kunna fedan forvaras til nyttjande 5 fa

långe de vaktas for torkning 5 efter fom den icke

låter få vål packa fig fedan hon blifvit torr.

Vattuledningar eller rännor voro gjorda af

ften och fSdan Torf på följande fdtt :

(jråfl^ns muren A^Tab. VHLFig.pupdra-
ges med defs botten och bräddar , i form af en rän-

na, til den lån^dochhogd vattnet (B) fkal ledas,

fedan beklådes han inuti medTorfven (C), fomIåg-

f;es
2:ne hvarf, ganflca tått och vål tilpackad, på

et fått, at undra lagetsfkarfvor komma midt un-
der Torfvorne uti det ofra* Sedan rånnan på det-

ta fått blifvit fårdig, fylles något grus (D) uppa
Torfven, at hålla hanne packad och hindra defs up-
flytände når vatnet påflåppes.

DefTa rännor , iom i flere år varit med ftor for-

del brukade vid forberorde verk, voro ganftra

rata, få at man icke kunde mårka något tecken
til vattulåck på dem, och berättades hafva den
formon framför bråd-rånnor, utom varaktighe-

ten, at vatnet intet få lått fryfer uti deffa.

Dammar voro åfven allmänt af ften och demia .

Torf på följande fått bygde.

Sedan nog djup och fåker grund århållits,

updrages tvenne paralella gråHens murar A. B.
Fig. I o . med några alnars afftand frän hvarannan,råt-

tadt , få vålfommurarnes tjocklek , efter tryckande
vatnets (C) ftyrka , til den hogd och långddam-
intn bor hafva, Imellan delTa murar inpackas

" Torf.
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Tcrfven (D) ^anfka tått och vål, hvarefur nå-

got ften (E) bgges uppa Törfveii,^^ hålla hanne
ftändigt liardt packad.

Dcfla dammar tyckas åga formon, framförde
hos ofs aliTnånna Sten-eller Tra-dammar, uti föl-

jande omlKiiidigheter:

I:-mo. Undviker man den Tid andra Dammar
>nodiga fyUning, och orning på vattufidau.

Z:do Kunna defTa med lika fakerhet och täthet

byggas på Bårg, Hålilcn och annan gmnd.

5; tio. BJifva de ganfl^a tåta, få at jag fett vid

paf^ f famnars högt vatten hållas af en fadan dam,
utan at något det rainica vattulåek kunde mär-
kas.

Vid fådane verk dåråft ften-dam.mar anfcs for

koftfame, fkuUe åndock mycket vinnas, omTorf
nyttjades til fyllning nåft tiiiaringen, fafi: den ock
fkulic låggas helt tunt, allenall det (ker med den
forfigtighet 5 foM vid ilen-rånnorne år anmärkt.

Om en liten Våxt.foyn växer ntiT>riks-gIas^

€cb hålles for en Sertularia el-

ler Conferva

Af

JOHAN CARL WILCKE.

Ned ikring botten uti de vanliga driks-glaicn^

iojn vaiit i dageligt bruk, h^r jag redan lan-
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ge blifvit varfe et klart och hvitaktigt fieiii, fom
toga märkes dä glafcn åro torna, men fäibm en

flytande hinna gifv^r iig up och utbreder dg 1

vattnet 5 når vatten paflas , ehuru det är fä fäft med
•nedra delen vid gMét, ut fqvalpning och flcoig-^

ning icke forrrjäraflora det famma. Sedan jag for

mer ån et är började finna, at famma flem altid

efter rengomingcn likafomätervåxce, och i ofri'-

-git beftod af en myckenhet lofa och fina trådar 5

hvarigenom det fick utfeende af en ByfTus , lades

det under Microfcop , dä jag ock hade det nöje
,

at finna en. mera regulieroch vacker våxt, ån jag

kunnat förmoda. Jag har federmera gifvit noga-
re alvfpä defs foVhallande^ och far nukorteligen
beftrifva hvad jag därom anmärkt.

Denna lilla växten har hela Året ofver trif-

vits och växt uti de m.åfta af glafcn fom varit bru-
kade dagel igen. Alla glas åi*o likväl icke därtil

tjänlige, hvarfore ock andre fållan blifvit den-

famma varfe. Uti helt nya, väl renade, och fä-

danc glas, där bottnen ofveralt varitjämn och flät,

år den fållfynt. Men åro de uti bottnen litet ri-

ftade eller mattflipade, och det fedimentetj fom
efter dricka och vatten däruti fåfter fig , vid ren-

görandet icke noga barttages , kan denna växten
dåruti rota fig 5 och tiltager fä långe denna mat-
jofd^i lämnas orubbad. Glafcts flcapnad kan hår*

til Bidraga , hvarfore den ock måft trifves uti den
uedra kanten, hvareft man ej få noga kommer ät

vid rengörandet. Ärfarenheten har iitomdefs gif-

-

vit vid handen , at nägon fårdeles cultur fordras 5

om växten i dylika glas flcall rota fig. Om dric-

kat. eller vattnet alcjrig få långe iåmn^ts ftillaHå-

S er>-
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ende uti glafen, har aldrig någon dylik våxt dår-

af velat upkomma, och dä den utur andra gla^

blifvit ditlagd, har den forr ruttnat ån fåft lig.

Men fyllas dåremot glafen , och ater tomas nSgra

gånger om dagen, och den lilla qvarhångande

våtlkan får rinna ned , famt uti lagom varmt rum
fmäningom utdunfta 5 har det åfven med helt nya

"glas vällyckats, at dåruti frambringa den famma.

Jag har ej bordt fortiga defTa, ehuru ringa, om ftån-

digheter, och vil, efter det jag fålcdcs anmärkt^

nårmarc befkrifva fjelfva växten.

Sedan uti de djupafte fårornc börjat vifa fig

et hvitaktigt flem eller fediment, och dåraf med
en fin fpets uphåmtas en liten prick , förcMlle»

denfamma , under ftorre Microfcop , en brunaktik

något fibros och grynig mofTii, hvarifrån en hop
jåmna och hvita fpiror fticka fig up. Äro defla

litet mera for fig komna, foreftålla de en tåt och
ymnig gråstorfva, hvarpå foga annat ån fpetfarne

tydeligen urfkiljes (Tab. VIII. Fig. i.). Likvål

finnas de enkla iHnden , dä torfvan fonderdelas

,

redtin på åtflcilligt fått ramificerade (Fig.

Imedlertid tiltager växten i långd, och finnes in-

om fex til tio v eckor Uplupcn til vid pafs två

linier, fom år det langfta lag nonom funnit. Dea
blir då tydelig for blotta ögonen, och forcflillcr

cn liten tått bcråxt fkog vid glafets botten (Fig.

f .) Denna bcftår af en myckenhet enkla llånd,

hvilka utmed hvaraiidra upvuxit, och under Mi-
ci^ofcopcr, fom aggrandera i fo til 200 gånger
Diametern, finnas af följande bcfkaffenhct.

Sjelfva StcmrKCK (Caiilis) u^fkjuter hel rak och
enkel, år rund, och gifver itraii fig många gre-

nar
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narjhvilka äter med mindre grenar finnas prydde.

Ytterligare ramificationer har jag icke funnit, c?

huru de anförde emot fpetfen biifva få ymnige, at

de utgöra ^:n liten qvail. Stammen år litet tjoc*

kare ån grenarne, hvilka merendels alla hafvafam?

ma tjocklek ockbqfkaffenhet, (Fig.4.)-

Stam och grenar åro til hela deras långd delte

uti ganlka tydeliga Jrt/cu/0ioner, hvilka ofta pä
ilammcn, hälll hvareft grenarne aff^liit, likfom

forelHilla fmå trattar eller tuber, fom flicka uti

hvarandra. Vid dedli knutar framkomma altid gre-

narne 5 faft de ock vid flera dåraf åro bärta (Fig.

GvQxvxvn^s ftMnlng til hvarandra ©ch til fjelf^

va (lammen år fädg-ii, at merendels två och tv^

(pdriter opp^fiti) vid famma knå utgS, och dä mafi

ifrån et knå råknsir til det nåda, åro i korsvis (de-

cuffattm) flåldcj hvarigenom {lammen blir bra-

chmnis. Pa farptna fått frjimkomma de inindre

grenafne. Dock händer ofta, at de endaft aZ/Vr-

97anm framkomipit, ocb jåmvål pa hela den ena

fidan årx) bårta, hvartil likvål oftaft växtens lågc

pä et platt glas under Microfcopet, år vållande.

Likafå finnas långa artikulerade grenar, utan min^.

dreut{kott,(Fig. 6,)-

I I ofrigt år hela växten genomfkinlig och klar

famt ftote-r litet på grönt. Uti fjelfva llammen
och de ilorre grenar iynas med ftorila fynglafen en
jiop fvarta prickar, hvilka ej tydeligen kunnat
utrönas, om det varit rånder eller mörka gryn
inuti fjelfva växten, imellan de fvarta afdclnin*

garnc, fgm knutarnq gora (Fig, 0.},
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Ehuru bojelig fjelfva våxten år, och utom
Tattcn fammanfaller 5 åro dock alle delar nog ftyf-

ve, rake och ipånftige, fä långede fiytai vatten, ja

åfven (korc, at de ofta och låtteligenbrytasaf. Det-

ta torde til endelhårrora af växtens flruccur. Den.

beftar af en feg finare grönaktig kårna, fom gif-

vcr våxtcn dcfs elafticitet och feghet, och cn

meraniork och brunaktig bark eller (kal, fon\

år bråckelig, ofta affpringer ifrån k.^rnan, och
formedclll en tjänlig tryckning ofver fpetfarnekan

likafom afdragas. Ibland har denna barken på
hela ftändet varit fondrad och til. mindre flyc-

ken fonderdelad, hvilka fäfom pärlor futtit på
den inra kårnan, fora likafult holt växten vid defs

vanliga fkick (Fig- 7). Män detta år en bark,

eller ct, pä Scrtularier icke ovanligit, jordaktig:

ofverdrag?

Tecken til Fruftification har jag val icke kun-
nat uptåcka vid en fä liten våxtj det år likväl

troligt, at den pa nligot fått genom roten eller fron

fortplantas. Dä den börjar vifa fig uti glafcn,

Iråndcr merendels , at cn ftorrc bufkc forll pä nå-

got ftålle upvåxer, hvarifrän fcdan alt mindre och
mindre utbredas j men den uploper icke ikring

hela randen pä en gang lika högt. Dä ^lafen fkol-

jas väl med deflillcradt vatten, fom bärtfläs, och
växten i annat deiliU. vatten med fin moflli fonder-

delas, finnas val mänga fmä runda gryn flvta där-

uti, utan lif-och rorclfcj men della kunna af fe-

dimcntet härröra. Det förtjänar likväl anmär-
kas, at dä famma växt, fedanden med dcllilleradt

Vatten blifvit tvättad, uti detta rena vattnet lläl-

Ics i cn liten flafka at rutna, vifar fig inom ätca
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dagar dåruti en myckenhet fmå löpande kulor

5

fom aga lif och egen rorelfe, hvilka åro af (amma
ilorlekmed de oivannåmnde kulorne, och ej ftor-

re, anat de kunna rymmas^uti växtens ihäligheter>

famt do bart , d2 växten faller fonder ocli uplo-

fes. Jag vägar dock icke fluta något fäkert där-

af, emedan det år bekant, at dylika Microfcopifka .

djur finnas uti de måibctinfufioncr, kvareft växter

och tron undergå putrefaélion.

Uti defHi ganfka märkvärdiga Microfcopifka
Infufions-forfoken händer det, om ej altid, docfc

nog ofta, at en hop fina vegetationer förekomma.
DefTa åro väl mycket ohka fi.nsimellan<> menäga
dock foga likhet med denna befkrefna växten i

dricks-glafen. A t tydeligare vifadenna fkilnad, har

jag Fig . 8 . afritat en gren afet fadant vegetabile,foni

upkommerpä ytan afinfufion med ECina-bark, hvil-

ken, nägra dagar pä ugnen digererad @ch filtrerad,

ymnogt däraf betäckes. De (lake grenarne, de-

tas fullkomliga tvåklyfning(D/VÅö/ö;?»/^)
,
inga Ar-

tieulationer m* m. Ikilja dem nogfamt. Af deroh
jag därom famlat, åro defla vegetationer icke an-

nat ån borj an til et verkeligt mögel (MucörJ,hvilkct,
vid ytterligare tilvåxt , , liknar et fint lugg , och
nicdforer defs fröbärande knoppar , hvarom meva
cn annan gäng.

Men til fiut af alt detta äterftär at ännu med
fä ord tidrora den trägan, fom bordt llä främft ^

hvarifrän nämligen den lilla växten kommit uti'

dricks -glafen. Detta är än allena til en del utrönt.

Jag bor fatta förut,, at inga andra vätfkor kom-
mit innti defia glas , ån fvagdricka, fom uti Bryg-
geriet vid Soder-flufs varir brygdt , bmns-vatten
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utur Tyfka brunnen, och fjo-v^itten utur Måla-
ren, hvarmed giafen blifvit fkolgde.

Ållä trehaf jag , i annan afd gt , hela aret ofver,

höga
5
jadageligen , undcrfokt , nie;i aldrig , ibland

flera andra fina vegetationer, funnit tecken til den-

na, utom i fvagdricka* Därvid har jag anmärkt

,

åt fedan det med dricks-tumiornc feorjat lida til

flut, limma daruti klimpevis fammangyttringar

af et dylikt articuleradt vegetabile, med den fkil-

nad, at defs leder åro gemenligen längre, och
jåmval f jelfva fhanden längre och mera invecklade.

Hårafår likväl troligt, at våxten utur fjo-vartnet

med brygden kommiti dncks-tunnornc , och där-

ifrån uti glafen. Slfom den famma imedlertid

jåmval frodigt våxer uti et af defTa alafen, hvar-

uti pa mer an två ar icke annat ån bruns-vatten,

fjo-vatten vid fkolgningen, och litet vin inkom-
mit, lårer drickat allena ej föra den famma, eliei

vattnen kunna frikallas. Det vörc artigt, om na-

fon uti fjo-vattnet kunde igenfinna denna våxt,

vilken formodeiigert lärer beilicka fig under nå-

gon finare fort -Bymis', ehum den efter ofvaimåmn-
de Ron liknar en Conferva eller ock Sertularia ,

hvilket jag underkaftar forfarne kännares mogna-
re beprofvajnde. Det enda bor jag tillägga, at

växten uti litet vatten liggande hov undcrVokasj

ty fedan den torkat och grenarne klibbat fig ihop,

år den fig aldeles olik , och forelUUer rudera af

cn Mucon
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Beftrifven af

PETER JONAS BERGIUS.

Botanifka ftudiuni , fom
, igenom var ftora Re-

formators Herr Archiat. och Riddaren von
LiNNés bcromliga åtgård, blifvit bragt til

fä fortraffelig redighet, nalkas alt mer oeh mer
finhogd, ju mera de i fjårmare låndren växande

"och ols ån obekante Vegetabilier blifva efterhand

uptåckte och bragte ur mörkret. Detta tilfkyn-

dar val Vetenfkapen år ifrån är vacker tilvåxt j

men hvad fom dernäll: fkuUe oforlikneligen bidra-

ta
til låttelfe och hjjelpreda i detta vidlyftiga ftu^

io , vore , om pä alla de redan bekanta Species

gäfvos accurate och tilråckeligc Bcfkrifnmgar,

mm kunde nyttjas i de mänga fall, dar blötta

Differential fpecifica^ ej gifva nog ljus. Båggc
• aefla flags briiler agnar en idog och upraårkiam
Botanift at i mojeligafte måtton upfylla, varandes

fa mycket båttre, om jåmvål accurate Ritningar

kunde bifogas dar de faknas. Månne icke dett'4

. år et falt, fom, for defs vidlyftighet fkull, rackar

. nogfamt til, åfven for våra efterkommande, och

. fom viffcrligcn fordrar mycken bäde koilnad

,

hufvudbry och arbetfarahet?

Jagvilfor min del hädanefter, fä ofui tilfalv

legifs, icke fpara min moda i detta nyttiga äm-
.ne, och far for denna gången den åran, at til

KongJ. Academien inlämna en Botanilk beftrif-

ning jåmte accurat ritning (fe Tab. IX.) på ai
fålify»it Dolichos y iom jag detta år updragit utaf

S 4 Bo-
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Bönor, dem Herr Capitaine Ekeberg medde-

'

lade mig vid fin återkomft forledne är ifrån Oft-

Indicn. Denna Dolichos år jr.fl: famma växt, hvaraf

den bekanta och fmakcliga Sojan uti China^ Japan,
ochfleriladesgores j och fom Herr Ekeberg i K.
Academiens Handlingar for innevarande ar upgif-

Vit cri riktig befkrifning på ChiileGflca Sojans til-

fédande, Urer icke jpaila fig illa, at åfven en
riktig beflirifaing pi fjelfva Soja - växten nu i

famma Handlingar i:ommer at inflyta. Det år

fant, vi hafve tilförne en afritning harpa hos E.
KAMPFE k i defs Amoenlt. exot. pa£. ^5^,- raen

fom den famma år nog ofullkomlig och mindre val,

tråfFad
, g n* den i mitt tycke alde.es intet tilfylleft

.

Uti ofvanberomde Herr v. Likkcs Spec.pknt.

fag :ö2^» år denna växt upta^en under namn af
Dolichos Soju y och med denna differentia fpccifica

:

Dolichos caule eretlo flexuofo, rdcemis axiilariiuiS tytm

^Isy leguminibus pendulis bifpidis fubdifpermis^

Jag har ofver min farfka flarerande ort ^jort

följande befkrifning, och det pa latm, fafom
vanligaftc fpraket i botanifka vetenfkapen.

DESCRIPT. Tota planta hirfuta. Radix
fibrofa. Caulis ercc!:us, ramofus, diffufus, di-

chotomus, teres, flaccidus, flexuofus, fetis al»

bicajuibus reficxo- patcntibus hifpidus
,
4-vel

pedalis. Ä^w/ ex axilla foliorum prorumpentes,
Foliis demum decidentibus, dichotomiam caulis

tandem mul tiplicant. P^//W/ alterni , rigidi, hir-

futi, fulcato - angulati, latercfuperiore canalicu-

lati, bafi gibbofo -geniculati, foliis longiores,

patentiffimi» Stipulx fubulato -lineares, externe

rii;'futXj intcrne glabrx , minima:. Folia pin-
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mto - ternata y foliolis ovatö- rhomboidalibus , to-

mcntolis, nervofo-venofis, nervis hifpidis: bi-

rÅs geniculo infidcntibus, intermedip petiolato.

Bra^ce ovato- lanceolatx , acutx, hi^^iUtx, la-

tere interiore glaberrim-x.. Peduncull :\^\\\'xrc$ 6c

tcrminales, ere61:i5 breves, hinuti, dichotomi^

^rnuitiilori
,

fquamis linearibus hirfiitis veftiti*

-Gal. Pkrianth. monophyllum , hirfutumj bre^

-Ve, perliftcns, quadridentatum j laciniis acutiS)

fubxqualibus : fuprema bifida. BraBea binas

fiibulatii: ad badn calycis. Corolla- papiliona-

cea, albo-c^eruiea, minima, inträ Periantliium

florens atque fere occiiltata, marcefcens. Vexii-

tam iato-ovatum , obtulum , bafi attenuatum ,
apice

emarginatum, latere inferiore utrinque apopbyH
Tubiineari. Al<e Zjfemilunares^ intcgrx^bafi åpophyfi

I

lineari. Carina lato-ovata^ concava, .carinata, apice

retufa, bafi bifida: laciniis linearibus, parallelis.

Stam. Fdamenta lo, fimplicia, fete libera, Pi-

ftillo breviora. Anthera ^låc^m'^. . Pist. German
truignum, ovato-lanceolatum , coiHprefTum, hir-

ilitiim, latere exteriore liifpidum. ^Srylus incur-

,

vato reflexus , latere interiore hirfutus. Stigma

\ acutum. Pericarp. Legumen oblongimi, acu-

j
tum, comprefTum, e bafi angufiiore vt;rfiis api-

cem fenfim latius^ bivalve, biloculare, fiibdifper-

mum, hirfiatum , penduluni . SemiNa z ovata , iub-
cömprefTa^ hilo fufco. NB. VexiUum vailde va-

ks i> interdum folummodo rudimcntum illarum
cönfpicitur.

Når jag fer pa ofvannamnde KtEmpfers fi-

Ivgurj ftoter det mig genaft^ at blömmörnc åro

rkt ; interdum

S s fat-
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fatte fa ftora. och tydeliga, då jag likvifst ver,
at på de ftånd^fom dels hos mig, dels hos KongL
TragårdsmaflarenHrrFREDR. Volmer, iar vu-
xit, de fmii blahvite blonimornc knapt fynts, om
män icke , for at fe dem

,
opnat Calvx , inor« hvil*

ken de lonligen blommat utan at ila ut. Men ci

jag låfef fjelfra befkrifntngen hos K^empier,
jei' jag, at hans Soja -blommor förhållit fig pi
famma fått fom mina, och at defs figur altfa ar i

det Inalet felaktig. Annars (kulle ock til åfvcn^

tyrs olikheten i Clitftaten väl kunna äiladkomraa

nigon {kiljaktighet uti blommornas ftorlek.

UtiRHEED. Mort.Malab. Tom, g, tab, 57. före-

kommer et flags Bona under namn Oi^Putfja-pneniy

{om tyckes tämmeligen likna denna Soja-våxt j

men de ftora blommor den har framfor denna , och
defs glatta ftjelk och bladHcaft, utgöra nog bety-

dande fkilje^-nii-ken.

Sedan Soja- fiucén blifvit en begärlig ofvcr-

flods-varaj fom drager penningar ur Rikcc, fä
' rofe vifst godt, öm Soja -bönan ft^^dc at vänjas

vid vart Ciimat, fa at den har kunde fa mogna
fron och fortplantas pa kalljord; men det år o-

vifst, om fadant någonfin låter fig gora, fardclcs

fom hon i fjelfva Orangerie -vårnlÄn tycks vara

ömtålig, och fördrar få lang tid innan hon kom
mer i blomma, at hela fommaren år dcfsformnan

förbi, och altfä ingen för mognaden tjenlig tid

fcdcrmera ofrig. I detta hanfcende kan det fe

något tvåtydigt ut , huruvida kunfkapcn om So-

jans tilredandc kan komma ofs til någon vcrkelig

'nytta. Men jag har all anledning at tro., det

Soja (ttll kunna göras af vara vanliga 1 urkifka
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j

/Bönor, emedan Soja-bSnarnas fmak kommer
/ nog nÅra ofverens med dem. En omflandighet,

Jom fört j enar at närmare forfokas och utrönas.

BERÄTTELSE
Om Jord-pärons eller Totatoes Tlanterin^

i T)alarne och Bergslagen-^

• Af
AXEL FR. GRONSTEDT.

Emedan KongL Commerce- CoUegium, töm
båil Vet, hvad lifsmedel ofs tilforas fran ut-

låiidfka orter, hväd nåringarne lida genom
deras höga pris > hväd badc fvaiighet och koHnad
gifves vid deras forfei til de örier, dh' rikets ex-

porter tjlredas och födan til ftorftä delen fkal kö-

pas, har behagat genom en allmän kiingorelfe np-
niuntra landets invånare til Jord-pårons plante-^

riiig , och andre vålmeinande kndsmån hafva dår-

•af tagit fig anledning> at yrka på det famma : fä

Mrcr KongU Academien, iitaf hvars Handlingar
^era goda underråttelfer i fjelfva faken fkola

hämtas, icke obenäget emottaga följande aii-

imårkningar i åmnet , aldenftund det bor tidt och
ofta åkas, til defs det forft kommer i allmånt tal,

och fedan til den verkftållighet , Tom ailundas.

I Rikets, fkögs-öch bergs-bygder hafva deffa

"nyttiga rötter blifVitniu tåmmeligen allmånt ve-
^' der-

/
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dertagne, dels genom moralifte^ delsockfä phy-
flfke oiTaker.^ Til de förra hrcrer brift och "dyr-

het på brödfödan, vara fran Pommern hemkomna
foldaters erhallne fmak for växten , och nägra vid
Bergverken nedfatte Tyflcars e:;erapel

.

Til de fenareater, jordmanen, hvilken, oak-
tadt defs naturliga magerhet, är fnarare tjänlig

jord dårtil, än den fniktbara leran, hvairncd de
äfta rikets flåttbygder äro be^åfvade, och iom,

jåmforelfe-vis betraktad , år fa bördig af fåd.

Däri far man äter et tilfålle at feden llrora Ska-

parens höga affigt famt ömhet för manniilsO-lläg-

tet , och anlednings at i hushållningen draga vi-

dare nytta af den hos ofs upbragte Boraniken,
hvarvid ja^ i korthet bor påminna, huru litet be-

fvår en Dalkarl har med fin humlegård, mot hvad
cn och annan Herreman använder med kupor, fån-

gar och dylikt pa lerflätterne. Den förre vetknapt

af honungsdagg och Aphides, fem merendek
utmärka fjukdom i rotterne.

At komma til Jord-päronen äter, fa är med det

beröm, jag gifvit vara fkogs-byggarc at hafva

börjat därmed , meningen at upmuntra dem til at

utvidga den famma mer, och icke nojafig med fä

fmä rymder, fom nu dårtil intagas, af hvilkadc
icke tä mera än hvad de använda i llällct för rof-

vor pä andra orter, hvarigcnom ändamålet icke

varder pälängt när vunnet.

At deras uphogde hvitkåls-fängar, pä hvilka

for tätt fatte plantor kämpas atvaxaofver hvaran-

nan, och tilflutblifvaomkeligarufkor, (kola kun*
na med fordel utbredas til dubbelt fa ilora jordpä-

ronsland > at den godfel , fom användes til kornland,
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'Itulk båttre blifva betald 5 at mifsvåxt och omo-
gen Od icke vore lika lått at befara > hoppas jag,

at de fnart {kolå fä förnimma, om de behaga 16-

ka fig forfarenhet i anledning af deflli tankar ocH

Jordmanen 5 hvarmed jag haft at g6ra5har va-

rit mail: den få kallade ftcn-jorden, fom i Bergs-

lagcrne med ftor koftnad plägar upbrytas til lin-

dor, men fom den år något Uriljaktig i orterne
,

och ingen ting år fvårare ån at befkriiya en jord-

män i litt naturliga lynne 5 få lånder til vidare

uplysning, at det måfta år fmå-flen, och at defs

finaltc delar efter afllamning utgöra med vatten

et åmne, fom liknar lera, ja fa, at det i kjällofs-

ningen vifar gåfanae egenfkap ^ m.en är dock icke

lera , ty delarne baka fig icke ihop i elden 5 utan

den torra och brånda maflan forhäller iig likfom

Trippel.

Når denna jord år fri frin grofre ften, kallas

hon Mjclga pä vara flåtter utåt Dal - ålfven ,

hvarefl hon flyter med det minfba vatten, och,

kärt fagt , l.r icke annat , ån den finafte land eller

flamm, ofelbart upkommen genom ftenars vlt-

tring och nötning. Hånnes namn i vår fkogs-

bygd år Rodmo eller Stenyefa.

^ Hon år faledes af de fåmre , at gifva våxter

fodaj men dock lått brukad, famt ganlka be^

qvåm at emottaga fron och befordra fkogvåxt,

emedan hvar Ilen om våren fjpnar omkring fig

gråsvalicn, at emottaga de då kringbläfande mog-
yafron, hålll: af granen,

Jordpårons - flaget har til florré delen varit

'äfet gulaj ^medan de rodä årö härdare
, öjåmnare

at
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ftt ll:ala, umt gifya l^ngt mmdre i ijann , faTt an-

talet pä hvart Iland ar fcorre. De loin faga,s vara

hvita, har jag C) haft tilfalie at fa!

Huru mycken tilfallig fetma af godfir I .varit

i jorden pl piantcringj- landet, har varit /vart at

utröna, emedan jag tyckt at man icke kunnat
fordra våxt af et nyfs upbrutetoch gcdt hnd, al-

denitund en fommar i denna orten ar f"i knrt at

ålLadkomma rota, blandning och bchcng verkan
däraf, hvarföre jag hittils våndt mig ni jord,

fom förut varit i bmk.
Til deras uplysning^ fom kanna vlii jord-

bruk, kan jag endaft fdga: at ar
. 1761 upplog-

des om höften et ftyrkc af en, tvånne ar r^rut

igenlapd, dock val godd , linda , och arholts fomma-
ren darpa en fjerding jord -päron af hvarje it
qvadrat alnar, fom vil fnga i4f turjior af tunn-

landet, ty faran var 4 alnar bred och 42 alnar

lång, hvaraf 14 fjerding-ir upbåmtadcs.

De ofrige forfoken åro gjorde pA en del af fam-

ma akerllycke , hvillcet hållits jämnt i bruk och
blifvit härcadt at ärligen kunna bara korn.

-» Dar nck jag, år 176;, af 6^6 qvadrat -al-

nar eller vid pafs kappland - - - 4^ Timnor.

1-^64, af 87)- d:o eller 2 kappl. - - Tunnor.
Detta vifar, at utaf et Tunneland fa befKalfad

jord kunna So a 9c tunnor uphamtas, och fall,

efter mina förlok, en tjugu-f jcitcdcl atgatt til

utfadet, fom dock ankom.mcr pl ilone och min-

dre fåtrilingar eller deras fonderdelande, fa har

man dock en anfenlig myckenhet ofver , hälft

foin allmogens fmårre hush:.!!, for hvilka denna

fodän altid ."ir ganfka läcker och ncdig, kunna med
ct
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ct fj^rdingsland vara hulpne^ och hafva altid rum

at foi-vara det^utfådenåfta vaxårnade rötter 5 hvil-

ket hår i ortén fker under fångarne i hvardags-

flugan, hvareftde frias for froil och fä lopa ut

om våren, hvilket befordrar plantans fnara up*

komft,

Utaf de gula ^d-plronen har jag vid fore-

nåmnde tilfållen fått dera, fomvågi jp lod, och
ganfka mänga til J ffi.

Vidare har jag 5 i anledning af enhederligroans

beråttelfe, at i Engeland fkal vara brukeligt at

håfda ångar pä det låttet , at ftro utur ftallen bre-

des ut pa ångs-vallen, Jord -päronen läggas ut

dårpa och betäckas med jord utur diken j hvilka

vid famma tilfållen dock fl^ola uprcnfas, varit

omtånkt, huru det planterings^^fåttet fkulle kun-
na lampas til ofs, fom i de båttre orter foga eller

intet kofta pa ångarna, och i andra icke hafva tjänlig

jord til tIcKning eller komma ned med fpaden for

Äen. Ty har jag, efter et litet forfok , fom Hk-
vål fkedde med fet trågards^jord, och hvarvid

alla jord-päronen blefvo ftora, famt et årholts til

lods vigt, brukat, följande ämnen at täcka

med;

1:0 Kolftybbe, fom gaf en klen växt, och
dårfore forkaftas, få vida det icke, med andra ve*

gctabilifka änmen blandadt , fått efter defTas rota

cn bättre befkaffenhet, hvarom vid et annat til-

fålle kan blifva något at anföra.

2:0 Spånjord , fom förhåller fig väl och bc-
häiler rånad, men är for litet til fångs, och at an-

fe lika med godfel, fom. til många andra behof
bor användas.

5.0
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^ Kårrjord frari Mofs-iaggar, hvareft den
merendels ar vål halfrott, om icke mera, hvilket

vifar fig däri , at Starr och Harull d?.r våxa i Ml-
let for Tranbår, Hjortron, Betula nana^ Andro»
meda jSqvattramoch mofTar bekläda de oratte. Den
förra flags jorden, hemkord om vintcrcn, har jag

pä forenåmdc fatt' nyttjat til jordpårons updragan-
de på boxie gcdd och ogodd ftenig gräsvall j åfr

ven blandat den med gödfel, och (a utbrcdt den
ofver jordrpåroncn j dä folgden Viirit den, fom
nian lått kan fig foreftålla, ar godfelcn, hvilken

aitid varit fran flallct, har hak bättre verkan >

dock kar den ogodda kärrjorden pä 16 qyadrat-,

alnar gifvit et lifspuad jord-päron»

Men fom jag tyckt , at man kunde ny ttia kärr"

jorden, utan at hafva befvär af dcfs foricl, fä har

jag i är bredt ut häft-godfcl pä en afdikad muffc

långs ut ät et upkaftadt dike, och fäledes pä vigt

fått betäckt de utlagde Jord - päronen med kårr-

jordeh, forll til vid pafs f qvarters hogd, dä de

fattes, och fedan lika mycket, när plantornc up^^

kommit, fom år Engelfka fkotfelen. DcfTaväx-'

te ganfka högt i gräs, fom torde härkommit af

fuktighet frän fjclfva bottnen, och därföre krof-^

fade jag gråfet mot' blomningstiden, ned pä det

mälla, och lämnade ftyckctals nägot orrV/dt, at •

fe Ikilnaden i rötternas växt j men den kunde ic-

ke rönas, utun fick jag jämnllora jord-päron

ofveralt til accurat i kanna for hvar qvadrat-ain^

fom en 'livar ma lämpa t-il florrc vidd. De voro

dock tätare fitte än vanligen, näml. i qvartcr

frän hvarannan , hvilket ock lärer bidragit til gräfet^

höga växt. De ftoa-fta vägde 7-J löd.

MuU^
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Mullvaden, fom utomhus gor, likafom mof-

fcn inom, ganfka ftor fkada på della rötter, blef

hår bedragen i lin forfigtighet at famla forråd 3

ty mäfsvallen var icke tjänlig til hans gångars an-

läggande: utan har han ftoppat hår och darinonqi

fången fina vågar fulla med jord-påron , til hela

fjerdingen på hvart ftållc, ocn kan man både dar-

af famt forhållandet imellan myckenhet och qva-

drat innehållet pä detta ftållet fluta, hum myc-
ket detta djuret plundrar på annat (lags land. Jag
brukade ock hår fäfom eljeft, det verktyget

^

{om i bergslagen kallas Luta, at uptaga rotterne

med
, hvarigenom icke en enda kan ofverfara?

,

och Mullvadens gångar vål blottas»

Gemene mån vet mot detta odjur intet annat
råd, ån at åtminftone hvar morgon ftampa medfot-
terne härdt ned hans gångar, fom kan tjåna tit

någon fkråmfel 5 men måfteock ofta tilfoga jord-

påronen någon fkada. Jag har däremot brukat
vanliga råttfällor med fåll-luckor, fom nedgråf-

vas i Mullvadens frifka gångar och tackas losli^

fen med gr§s och los jord» at ingen dag flipper

årin , hvarvid Perfilje-rotter brukas til bete: dock
aro de i denna orten för många at utrota , få at den
dolflce hushällaren tager fkäl dåraf til at forfvara

fin forfummeife i Jord-pårons flcotfelen^ ty lig-

ger magt uppå, at få botemedlen bekante och
nyttjade. Én Bonde i Tuna, hvaråfi: lika fom i

Hedemora Socken , allmogen planterar frukt-tråd,

famt til en del åfven brukar ympa, har berättat

mig, at han haft at tacka en fin och los fand i fin

iTragård for Mullvadens eller Sorkens uteblifvan-

i^^ Dårafpch utaf föregående rön kan nytta dra-

1 §as|
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gas> ty vifstår, at den måfta forluftcn kommer,

af mullvadens famlings - drift 5 och ty fer man al-

tid gångar från Jordpårons - landet under gräsval-

len til nåfta ftcn-rofor, hvaraf en myckenhet al-

tid finnes nåra intil våra lindor. Sandgångar blif-

va fåledes hår, fomi alla trägårdar, af ftorre nytta.

ån det grås , fom vinnes på deras rymder. Hyt-
te-flagg 5 fom i bergslags - orterne år nog allmän ,

kan ock fyllas i et lagt dikerundt omkring, til li-

ka hogd med jorden i landet, hvarigenom jag tror

mig hafva utur min Trägård ftångt både Vattfork

och Mullvad, fom kommer ofverens med Trå-

gärdsmåftare-grepet, at nvttja fonderfmåladt glas.

Man kan ock anlägga Jordpårons - plantagen midt

på cn åker, och fä vår-fåd rundt omkring, pa det

jorden nårmaft til landet må vara los och utan

grås - rötter , fom plåga uppehålla Mullradens

hvalf.

At ftånga Moflen ifrån Potatoes i kallare och

llugor , brukas at lågga dem i torra drickes - kåril

med vål forfedda fpmnd, eller i torr fandj men
når man har en myckenhet, kan man ock nyttja

fpiltråd, på hvars upftående botten man lägger

en hog torr fin fand, fä långe de icke behofva rö-

ras > men dä bora de tomas i drickes -kårilen.

Hos cn Ty (k grufve -arbetare hår i orten,

har Mullvaden i denna hofb dragit bart jord - päro-

nen utur defs murade kallare, och ehuru han

folgt honom något pä (paren, har han dock, for

murens bibehållande , mall uphora , mnan han kom
til fårråds -rummet.

Jag har vid Jordpårons - planteringen icke

mårkt, hvad i Inrikes -Tidningen N:o 94 for

d.c-
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detta år år anfordt från Norra Hålfingeland , om
for djup fattning j tj dåri lårer icke vara hos mig
feladt, emedan uprord jord hår plågar fjunka i-

hop til inemot hälften, och de aldrig kommit
ned ofver 4tum i den förra, men ofta mindre, fom
jag ofta ogillat, for det at jag då fett dem våxa

få högt up i jordbrynet, at de blifvit grone pä
cn fida och mindre imakelige, Man bor dårfore

fatta dem 3 tum djupt forlta gången, och fedan

maka jord ofver den nyfs upkomna plantan, hvii-

ket åfven friär hanne frän efterflång af koid ^ fom
år 17^2., och åfvcn i är inföll.

Til jåmforelf^ ^f Climäter, t>or jag ock gif-

vatilkånna, at hår vid Nifshyttan i Säters Soc-
ken och Dalarne, blefva är 1769 Jord -päronen
fatte d. ip Maji> bärgade, fedan gråfet affrufit,

d. 20 Sept. Ar 1754 fatte d. zz Maji, bärgade
d. II September: fom gor vid pafs 4 månaders
växte ^ tid , hvilkpt hår , är allmånnafte rådrum-
met ifrån kjäK draget til den ftarkare héft- fror

ftcn, dä jord -fkärpan äter tilfryfer.

De 3 fifta årens Somrar hafva, fom allmänt

bekant är, i<?ke haft tjänligafte väderleken for

växter, få at i annan h|ndelfe forfoken kunna^
flå an båttre ut.

Det är cljeft både ömkan och forundran

vårdt, at i Svea Rijke, hvaräÄ myckenheten lä-

ter alla fina klagomål famla fig i cn punkt , fom
år födan, ftal man jåfva Jord - päronens finak :

icke enfkildt
, ty då åger intet beftridande rum

,

utan flockvis, fom man fer exempel på i Herr
Ärchiatern von Linncs Skånflca Refa> men fom
^rfakerna icke ligga i fm.aken allena och åro for

T z vid-
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vidloftiga at upr6ra> få bor jag , andra til tjånft^

andraga nägot om denna fruktens bruk, fom år

andradt eller påfunnit, utom hvad Kongl. Acade-

miens Handlingar redan formåla.

Om en ganfka fördelaktig tilrcdning af gryn,

mjöl, Mrkelfe och puder, fom åro en och fam-

ma jord-påronens producl, hafver en förnam Fru

famt en annan Kongl. Academiens Ledamot i Hand-
lingarne kårteligennåmt , och kan vidare uplyfas af

följande befkrifning , hvilkenafAufcultantenHcrr

Olof KuxMBLIN mig blifvit meddek

:

5, Af andras och egna forfok , år vid tilrcdnii>

„ gen af det kofteliga Potatoes-mjolet följande at

„ 1 ak ttagas

:

I :o Borade efter uptagningcn ur jorden , flrax

,5 Tkoljas i rent vatten, dä de ganfka lått fiåppadcn

„ medföljande muUen.

z:q Anftålles genaft med mjol-gorningen, del^

„af/Orfak at fkalen då flåppa låttare, dels dårfo-

„ re^ at roten fedan hon år uptagen, utdunftar

5, ntt myckna vatten aldraforfb från ytan, fom åf*

ven däraf vifsnar eller fammandrager lina fmä

^,
lonnhSl, hvarutur mjölet med vattnets tilhjelp

^,
ej fedan fbår at utbringas.

5:0 x\ftorkas human eller ytterfta (kalct med
^, ct groft linnekläde.

"^lo Rifvas de på et vanligt refjårn, i brifl: af

någon bcqvåmare machine, fom kunde lindra

v, arbetet på en myckenhet:., och hvarigcnom de

„ kunde blifva finare ocli jåmnare refii^i, fom ar

^5 en våfcndtelig omftåndighcc, om alla defs va-

^, fa, hvari mjölet innehållen, fkola blifva opnade.
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f :o Anftålles fkolgningen hålft dar man har

55 beqvåmlighet af frilkt idilc-vatten, fom bor

5, vara ganfka rentj ty detta ynjolet, lom fjclF

55 åger hogden af all iwithet, xal ej den minfta.

5, blanning af något , fom kan fkåmma defsfårg.

6:o Tages ct någorlunda ftort kåril, hålft

55 det 5 fom år nägot högt , for rådrumets {kul

55 at fjunka, fanat fä vidtjat

7:0 Et ordinairt groft eller få kalladt fyrfkåft

55 har- fik t kan, utan at något rinner bredevid, pa

55 et par tvårtrån läggas därofvanpa5 hvaruti

8:0 Så mycket af den refna maffan lågges i

55 fånder, fom fiktet tal, livaruppä fmåmngom
55 flås det rena vattnet under ftåndigt omrörande 5

.55 til defs alt mjölet år med vattnet nederrunnit^

55 1 det underftäende kårilet , hvilket profvas pä
55 det fåttet, at litet af maffan tages i munnen,
55 dä mjölet, om det ej år urfkolgdt, fnart röjer

55 fin nårvarelfe med känning 5 lika iom af en fin

fand pä tungan. Pä detta fåttet fortfares til

55 defs all maffan år utlakad,

p:o Sedan fkal detta mjol-vattnet flå ftilla 5

55 å 4 timmar 5 dä det brun^ vattnet kan afhållas

55 och frifkt vatten äter på6fas5 fafl ej fä myc-
55 ket kan behofvas , fom förra gängen 5 hvaref-

55 ter man med en fkarp vifp uprifver det til bot-

,35 ten härdt fjunkna mjölet, at blandas val med
55 vattnet : dä man

10:0 Har til hands et fint flor-fikt, hvarigc-

55 nom detta uprorda livita vattnet ofes i et annat

5, undcrfatt kåril, at franfliilja det af rot-maffan,

53 fom kunnat gä igenom här» fiktet. Dårpä fåttes

5, det til at fjunkaoch kan for fåkerhet fkul vatt-

55 iiet ån en gäng ombytas.
T ^ ,5 Når
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55 Når mjölet faledes år behorigen fkildt fran

55 alla grofre åmnen, uptages det och utbredes

55 miiit pa fat eller rena pannor 5 famt infåttes at

55 torka i ugnen under lagom vårme, fom förut

55 bor profvas med en liten del 5 infatt på en tall-

33 rik 5 öm rri.an ej vill rifqvera altihop > ty år

^ vårraen for ftark, få löper mjölet ihop til klara,

55 härda och i matredning otjånlige maflbr.

55 Denna operation, ehuru facil han ock Irj

55 kan dock anfenligen lättas igenom den nåmde

35 rif-machinenoch aparte hårtil lämpade kåril, famt

j5 hålft trenne fikt5 fä applicerade til hvarannan 5 at

55 det groffta, fom torde kimna göras af måffings-

35 träd, fåttes ofverfc: dårnåft et finare härfikt

55 och fift florfiktet, då all filningcri (kcr med et

3, omak.

55 Detta vare fagt öm mojeligheten.

55 Hvad vinft därvid är 5 torde mera begår-

55 ligt efterfrågas och af följande forfok kimna in-

3, hämtas.

55 ijåz gjordes af J Tunna 5 hälften roda och

35 hälften guia 5 efter det allmänna färtet, och

,5 vants mjöl eller gryn - - 7;J Skälpund.

,3 17(^53 Af 6 fjcrdingar gula , efter denna be-

35 fkrifning, vants - - icj fg

35 176^ Af z fjerdingar gula - - 7i &
35 D:o Af en Tunna roda och hvita, med niin-

35 dre forfigtighet verkftäldt, vants - - i8j fg

,5 Detta gor i denna fcnare proccfTen et unge-

55 farligt medium af 30 fkålpund efter Tunnan.

55 Kunfkapcn om detta mjölets mångfaldiga

35 nytta, lårer formodeligen vara mer allfnän, än

ll^ömforgcn, Ät få det ttl njgon betydande myc-

55 ken-
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35 kenket tilverkadt. Men man bor och kanhop-

55 pas, at konfb och induftric åfven hjclper ofs

55 i det fenarc målet , fä at det matte blifVa en

„ krydd-bod vara, til befparing af utiåndlke och

55 kanflce mindre läckra gryn, til åfventyrs fjelf-

5^ va Sagu, fom fkal vara gjordt af cn.annan vax t

på famma fått.

Efter denna bcfkrifning har jag i hoft, af en

half Tunna Potatoer, fått if§® torrt mjol ellet

gryn : och fjelfva holforne eller det , fom for vrak-

yårdigt torde anfes, har jag, om man må yppa
det, låtit baka in med rågmjöl i brod, fom naft

fä god fmak , at ingen förut kan fig det forcftål-

la. Når man fmakat detta brod och påminner
fjg, huru månge af våra landsman fortära agnar,

bark och målt famt ånnu fåmre ämnen, med och
mot upfät : få mafte en billig nit for jord-påröns

planteringar upvåckas

.

Ibland dettä mjölets goda egenftaper torde

kunna raknäs, at det aldelesuplofer och okerftyr-

Ican äf kottfoppor j faft det ät ingen ting lårergif-

va båttre fmak , ån åt mjölk 3 men at deras tilred-

ning må blifva näring for arbetande händer , lig-

ger magt uppå, at få den i föregående belkrif-

ning foreflagne riftiings-machine påfunnen, få-

fom til exempel: Et cylindrifkt refjårn, fom går

emot tvänne raspar, ftålde i et lutande piano un-

der refjåmet, eller något, fom liknar en lerbrä-

ka vid tegelbruken

Äfven beh6fves, når Pötatoes^- planteringen

utvidgas, fäfom det fig väl gora låter, något me-
del vara allmänt bekant, at fä dem beqvämligen
ftottc til brod-bakning, fäfom medelil vattu-bo-

T 4 karc
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kare eller fådane vakfar , fom nyligen blifvit än*-

-tagne vid kmtbrul^och förut blifvit anvånde til

oljo-piifsning, barks krofTande och denSveitzer-

fl:a Oitens Schab-Ziegers beredande, då man får

gora valtfeiiaf et åmne^ fönl fvairar emot affig*

ten och nyttan.

Man kan emot den fvårighet, f?m gores at

ftampa jord-påronen, val fatta befvaret at torka

och mala fåd 3 men Taken kommer därigenom icke

längre, arbetet år verkeligen f6.i drygt, at göras

for hand. Man drager defsutom fina befvår med
tolamod i gamla handaverken , men fkråmes ofta

af det minfta omak vid nya forflagers verklHUan-
de. Landtmannens tid år ock for kart emot defs

cgcnteliga fy flor. Imedlertid kunna de fattige och
åtven andra, fom icke befvåras af fmak,forf6-
ka, at rifva jord-påron i vatten, och efter 1 ä J

vattens omfande famt en fakta afhållning, få at

mjolcc icke medföljer, nyttja hela maflan^i flål-

Ict För mjöl eller gryn 3 i lin vålling» hvarnied de
ofelbart fkola finna fig vålnogde : atminftone hin-
der det i denna orten.

I et vifst land i Europa, hvarårt blidare natur

retas af konften, at gora litt ytterlla: hvaråft

flogder och handel kunna famla ihop hela verl-

dens läckerheter, ikal man åta jord-påron nå-

fian ofveraltvid falt fifk och kott, fom i allmänhet

år vårt båfta fofvel : och hos ofs, fom iH få långt

efter i alla mål, ratas dock Potatoer af tjånftc-

folk. Det måite, fom förut fagt år, hafva mera
ån en orfak > ibland annat någon oforfigtighet hos

husbönder, at icke- fjelfve vårdera dem, eller atdc
anflå dem til foda ai kreatur, med mera.

Om
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Om genom foregående endaft fä mycket kun-

de vinnas, at de^ ibitl i våra (kogsbygder vilja

upbruka mäfTar, blifva upmuntrade dårtil af den

nytta de kunna gora af diks-jorden , fom icke altid

kan foras i godfelhogen, fä tror jag, at Kongl. A-
cademien gunftigt ofverfer både brift och öfver-

flodidet ofrigas ty älido fatt, hvad fom fåges

i det åmnet for orter, dar utrymmet i vijfla mål år

kiiapt eftei' vän Climat och hushållnings fä lårer

doékftäfäft, atkåri', måflar och myror, Stmin*

ftone i (kogs-bygdcrne , oka kold , taga bårt rum

,

forh fl:ogs-marken åter måfie fylla utom fltt än-

damål, och gifva litet eller et omkeligt béte, fä

långe de årö i naturliga tilHändet 3 men åro dock
til ftorre delen ovärderliga fkatter for riket i ge-

men ^ når man foreftäller fig, hva.d de kunna blif-

va, dä vett, vilja och formäga förenas ^ ät gripa

dem an.

Med Vördnad for lågen torde jag hår fä på-

minna, huru i anledning dåraf, en fom kun-
de, flift med fvärighet lor det åberopade betet,

gä igenotn at fä fig en märfé på en få kallad Härads-
eller Sokne - allmänning , hvarifrån all Kronans
rått redan år fkild, fkal efter hogft fö är, gifva

fkatt dårfore, hvilket han hade fluppit, om han
väntat til defs mäfeii fallit pä hans lott, efter redan

gifvit lof til delning.
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Thermometrijke Anmårkntngar ofuer vår-
man i månnifkans krop^ •

^

Af
ANTON ROLANDSON MARTIN,

Medie, Snidiofus.

^ <^ ^

Månnifkan kan viftas uti en luft , hvars varmt
årftorre, ån den vår kropp åger: hon kan
Icfva uti den, fom år lika med vår kropps

varma, och hon mar vål uti den, hvilken år gan-
fka många grader kallare, ån vi fjelft^e. Imedler-

tid vet hvar och en af fin kånfla, at den ofs om-
gifvande luften verkar pä ofs olika, efter defs fkilj-

aktige grader af varma. At dårfore utfpana, uti

hvad forhållning vår kröps vårma, i olika kropps-

delar, befinner fig under Ikiljaktige grader af aen
ofs omgifvande luftens vårma, har jag anftåldt pä
mig fjelf Thermometrifke underfokningar alt le-

dan Junii manad 1762. intil April 1764.
De Thermometrer jag ifrån Maj 1765 til

och med April 1764 nyttjat, hafv^a varit de bru-

keh*ge Svenfkc: nåml. en, hvars fcala varaftrå>

med 100 grader ofvan och 30 nedan om frysnings-

punclen. Den irdra af måffing, med 8 f grader

ofvan och nedan om famma punft : den förre be-

hofde hållas \ til \ tima, for at finna kropp-delens

råtta vårmaj men den lenare har ej behofs hallas

ofver 6 a 8 minuters tid, innan den fuUkomhgen
vilt, hvad grad af vårma man haft.

Dcfia Thermometrifke anmJirkningaråro gjor-

de kl. p å 10 formiddagen, påfaftande maga, och

uti inncftångd kammare.
Ta-
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Tabell ofvcr vårmans förhållande vid magen
broftet, handen och foBen, under luftens olika
grader af varma.

^ t« SJ 5i 5i ?^

Maji D. 11 ?7 ?2 34 18 Mulet*

27 - - - - 2(5 - - 14

30 37 - - i8 ^ - id mulet»
Junii D. I 34 " IP

f 3^ -- 34 32 li> regn.

il 34 3^ 33 34 17

3^ 33
11 .... 37 . - 23

24 30 31 30 20 NV mulet,

2d - - - - 36 - ^ 23
2p 3d 35 35 33 24

- - - - 36 - - 14
Julii D. I 3<5 - 25- mulet.^ 30^ ?f 5f 23 regn.

3 - - v- 38 34
4--- - 38- - 23 Klart.

r " - - - 38 - - M
Ö----38--24 lugnt.

7 37 37 37 34 J^Jg^t»

8 37 37 37 34 ^^1^1'^^-

^ 37 37 38 i8. lugnt.

10 37 37 2f
11 37 14 Nregn^Tordon.

37 37 37 3^

13 37 3(5 55 31 24 NVltorm.
Ju
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•

i a i s ^ g g.

1763
Julii D. i5 3f 31 11 O.regrt.

20 - • 34 18 - - 20 Nregn.
21 - - 34 - - 22 Tordon.
22 • - 34 3f 33 22 SOregn.

23 34 33 32 22 OPxiulet.

?4 34 22 V mulet.

15 3f 33 32, 2.1 O. klart.

28 • - 34 3f - - 2.1 O. klart.

3^ 33 33 32 22 NO.imikt.

3^ ?^ 3f 3r 3; ON.
?i 37 H H - - 2,2 Oftlig

Aug. D. 3 - - 36 36 34 21 regn.

4- - 36 36 33 23 V. mulet.

<^ 3f ?f 33 regn.

8 - - 36 37 - - 21 NV.
P - • 35 37 34 23 S klart.

^7 3 f 3^ 3 3
2.2 NOhagcl^ålta.

1 3 3^ 34 3 3 52" 2.0 mulet

37 3f 3<^ 34 2-0 Vmul.
• - 3f 3Ö 32 20 klart.

IP - - 3f 3f 33 ^2,

20 36 3f 3f 2,3

37 3r 3<^ 35 ^3

^3 34 3r 3^ 2.0 Vm.
" - 34 3r 3^ SOregn.

26 36 34 28 2p 17 V mulet.

27 36 32 27 32 16 NO mulet.

i8 . - - .
33 if Nkl.

Aug.
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2 M^gwSJ^^f^
I li^illi ill

'

Aug. D. 30 - - 34 ;f 33 20 S. mulet
Sej)t. D. I 36 JJ 32 27 18 N mulet.

_f--54 32 -*i8 lugnt dito.

^ ?7 3f 34 cli^o.

12 - ,- 34 34 ^ • 16 Smulcto

^ 5 37 3f 3<5 3? 18

14 }(S 3?, 30 2p 17
if J3 33 31
16 - - 34 3f - - 1(5 N.
17 3<S 33 - 2p 16 S.

IP - - 94 3f — i^eg"-

22 • - 3f 3f 31 ir N mulet.

24 3f 33 ^8 31 8 N
ij* . ^ . • 2A ^ * f N.
Ä<5 3f 33 28 31 10 NSino.

37 3j 2f 2p 13 NVftoi'mp

3^ 32 26 30 12 mulet.
'

30 37 34 26 2p 13 Nfno.
Ö£t. P I 36 34 34 ip 17 mulet,

3-- 34 33-'*if N mulet.

6 36 34 34 32 lö S.ftorm.

P 37 34 34 31 18

J2 36 33 32 30 17 FroUuter

13 36 35 32 30 17 dito.

tf 36 33 32 30 if

17 37 34 25 28 14 Nftorni.
22 55 32 25 2p 14

H 3<^ 34 34 31

oa.
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>^ fr^^S. ^ ^ < ^

2 3 I

yJCt. U.zp > /T3«

30
iN 0v . JU y 3Ö

3Ö

uec* JU. I

7
3f

z<5 3r

3f

Jan. D. 7 3r
H
^ "T

Febr. D.ii 3<^
TV/T*-****- Ti T Ä
iviart.i-/. 14 30

17 37
18

20 30

Apr. D. 3

4-

8 37
1

1

13
iS

s.

regn.

55 2.5^ i6 II

34 ?6 - - zo

32 29 zi 2
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Af defla Obfervationer fes altf

å

1 :mo, At luftens fkiljaktighet iTårmagor myc-
ken åndring i kroppens yttre varma, icke allenail

uti händer och fötter , hvilka lida dåraf ftorfta om-
byte, utan ock på andra -betåkta Hållen, fäfona

låren och broftet. Men denna luftens verkning
år ej, vid en och famma grad af dels varma, al-

tid lika 5 fäfom fes af Tabellen > utan dels mårke-
liga och dels omårkeliga orfaker inom kroppen

fora undertiden en ftorre grad våj^ma, ån det tyck-

es bora efter vanlig forhällning : fåledes for ex-
e»mpel d. 10 Martii 1763 var det ganfka kallt ute,

men i min kamniare hade jag 8 grad. ofver F. P,,

dä hade handen den lågfta varma hon haft året i-

genom, nåml. if grader > men efter några timar,
oaktadt ingen foretagen rorelfe , blef den vj gr.

varm, och fedan jag druckit något varmt, 3

i

gr. famt om qvållen, efter mat och rorelfe om da*
\gen, 27gr,

2:d0 Vid jåmfårelfe af luftens och kroppens
virma, förekommer hår och dar uti Tabellen en
pvanlig (kiljaktighet, fom kan hårrora, dels gf
rummets afkylafide fmåningom, dels ock af nå-?

gon feberaktighet i kroppen. T. ex. dä handens
eller Ijroftets varma varit ovanlig, fåfom hoft och
vår 37 gr. och luften endaft if gr. 6fver F. P.
eller mindre» Vid d. 3 Julii 17(53 ftår handens
varma utfått til 38 gr. fom ej år naturlig, utan
blifvit anmlrkt på en refa ofver öfterfjon* Ut-
vårtes vårmen har ock ofta i hånderne och vid ma-
gen varit 37 gr. men urineiifs eller inre vårman
36 gr. Således t. ex. i frofsfebrar har handen un-
der kölden varit z6 gr. når brollet varit 1^6 gr.

men
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men därifrån har vårman i handen kunnat oka fig

til 4 gr. intil defs fvetten kommit, fom då fmä-
ningom afkylt handen til 3 1 gr. och brofbet til

^4 gr. Urinen har vari; 36 gr. Vidare komir.er ock
denna olikhet dåraf, at da en och farama vårma
påftatt flera dagar, har kroppen likfem fåkiuit nå-

gra g-rader vårma. Ytterligare år enochfamraadag
luften hos ofs mänga ändringar underkaftad.

3:tio Ses, at männifk^ns yure värma andras un-
der arstiderne

; ty dä man i columnerne for hvar
.del efterfer, finner man t. ex. brödets yttre vår-

ma i Nov. och Dec. 1763, famt i Jan. Febr. Mar-
tii iy6^^ ej gatt högre ån til 33 a 34 gr. då den
ater i April och Maji 1764 gått til 34 ä 36 gr.

i Jun. och Jul. 1763 til 37 gr. i Aug. ho^ft ^6
gr. Sep. 35 gr. 0£lob, 34 gr. hogil. Vidare
magens yttre vårma i Nov. och Dcc. 1763 famt

Jan. Febr. 176 ej ftatt högre ån til 3f och3(^
gr. men i Mart. Apr. Maj och Jun. 37 gr. och
ändteligenijul månad til 37fgv- Ytterligare han-

dens vårma i Dec. 1763 hogft gått til 29 gi*. an«

^ars ftadt til i(5 a 14 gr. Men i Jan. Febr. Mart.

34 gr. April 3f gr. Jun. och Jul 37 gr- mep i

OCz. var defs hogila allenafl 3.4 gr. Vidare, fotens

vårma under Dec. 176^ g:\tt hogfl til 11 gr. och

Jan. 17^4 10 gr. men i Febr. Mart. April 19 a

32.gr. och Maj, Jun. Jul. x\ug. 35 och 54 gr,

ledcrmera i 0(51. allenaft 31 gr.

4:to Högfta graden af kroppens yttre varma har

altfå varit 36 a 57 gr. högre g ir den intet i erfundt

tilftånd. Några gånger har jag val ront 38 a 39
men af fierc tilfammans tagne tecken flutcs,

at dår varit en onaturlig eller feber-varma , fafoni
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til ex. uti Badftugu-hettaaf doä 6f gr. varma. Har

I pulfeii flagit til i lo å 1 30 flag i minuten, dä ock
vårman i handen och under armhålen gätt til 3 8 å

39. Vidare har jag ock under en refa ofver Ö-
fterfjon, midt ihetalle fommarvårman , årfarit 38
gr. Ytterligare vid en ftark vrede, få at kroppen
darrade, ockfå 38 gr. > vidare under en brännan-

de torr hetta vid en frofs-feVer, inn^m fvettcn ut-

bruftit, i handen 41 gr. , dä ock ijrinen hade lika.

grad af hetta. Yttci^ligare har ju^g på mig ront 5 8

Igr.

värma uti broftét och bandea, ^amt uti

foten, dq nätter, då en plågofam kånféi af varma
tvungit mig at ligga bar och obetåkt, fom ut-

märker at jag dä icke varit feberfiij ty af tabel-

len fes, at fotens hogfta vårma fållan varit ofv^r

34 gr.

Ifito
Kroppens ycrkéligz värma åÅes ^\t£^j 6£vct

hvad den naturligen bor vara, (a)afbadftugH'hettä.

(N. 4.) (b) Af ékad invärtes rårelje i blodets omlopp ,

•'^åforn under feber-anfalU ty under frofsfebrar har

i det fä förhållit fig på mig, ^at handen under koj-

den allenaft varit z6 gr. , når brSftet varit 36 gr.

;

men vid köldens omväxling til hetta, har värman
i

I
handen och flere ftålle^l kunnat oka fig til4igr.

,

tils defs fvetten utbruftit, dä kroppen fä afkylts,

I
at handens vårma allenaft blifvit ^2 gr. och bro-

ftets 34famt urinens 36 gr. (e) affjö-refory ty fom-
Hiar-tiden under i6 gr. luft-vårma pä Öfterfjon,

p var urinen 2 gr. varmare ån den naturligen år, el-

1-
ler 38 gr. (d) Afvarm mat^ tf^ée och coffécy hvilka

\
gjort, at urinen fått 38 gr. vårma 5 handen och

;

br6ftct 36 gr. o^:h magen 37 gr. (e) a§^ Spiritutfn

faker^ hvilkagjort urinen £ grad varmare ofver fitt

4 •

^
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ftaturliga. (f) AfJhrdmfel^ hvilken, efter Thcr-
mometriika obfervationer > har ganfka mycken lik-

het med ct feber anfall. Det hånde mig vid et til-

falle, dä jag en god ftund förut fiitit och underfokt

inin^ kropps varma, at 2. häftar nederrefvo enftol-

pe, fom underftodde et trå-hus, hvarunder jag

iatt : min hand och armhåla var förut 3Ö gr. , men
ftraxt dårpå vid (kråmfeln, var hand och armhå-

k ej mer ån 34 gr. 3 men i et ognableck fedan

Ikråmfeln gått ofver, hettade det i håndemc, foir

då befunnes lagrad varmare ån förut eller 57 sr.

(g) Vnder fåmnldshei: en natt d. 2 Maj i , dåjag icke

kunde fofva ^ var handen 34 gr. magen 3f ochbro-

ftet 36 gr. 5 når likväl luften i rummet endaft vat

I^gr. öfver F. P. och fåledes ingen forhållning

imellan luftens och kroppens varma 3 men efter

2 timars fomn blef handen 1 gr. kallare, då luf-

ten i rummet likvål var lika fäfom förut. De fom
åro orolige, drömmande och talande i fomnen,

hafva altfä formodelieen någon hetta i blodet.

(h) Af åderlåtning: då handens varma varit 3 1 gra-

der, och 9 unts blod blifvit aftagne, har vårman
federmera efter en ftund okat fig til hela f grader

och altfå i handen ftigit til 36 grader : Pulkn har

ock efteråt tillika flagit 10 flag mera i minuten

ån förut, (i) Vnder ålfkog: getter hafva under

varande bmnft haft 37 gr. varm mjölk j men då

de gått med fina fofter, har den cndaft varit jf
grader varm.

6: to Men Kroppens vårma mlnfkås tvärtom (a)

i bårjan af åkémmen f^rdmfel (N. f. Ii t. f.). (b) af

aflandey ^ kroppens varma, underfokt hos en|, pa
fallande niaga, år al tid mindre, ån efter maten.

^9)
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Xcy Efter [6mn (fe N:o f. lit. g,) En fofvandes

hand har midt i Aug. månad vant 35 gr. varm ai-

lenaic , när den hade bordt vara 3 6 gr. iatbm Tabel-

lerne medgifva. (W) af luftens köld : vid I2:te och

1 3:de graden cfver Frys-punden 5 kan man ej län-

fe
utan elds tilbjelp viftas i rummet 5 mindre vid

:de och f: te graden, dä. handen ej befunnits vai^

ra Varmare ån i f ä 16 grader, ja ock x 2. ä 8 gr.

Än vidare bevis; ko-mjoik har i Aug. varit \6.

^gr. varm, men den 9 Febr. gr.alienalljochd. 30
Martii 36 gr. Mitt blod vid åderlåtning d. 24 Jan.

^4. gr. i^cn d. 8 April 3f gr^ (e) af fvett, t« ex%

d. zz. Juliii 1 7Ö 3, företogjag mig, med gående fran

Kongsbacken til Skeppsholmen, en ftark rSrelfe ,
^

hvarefter handen liade 37 gr. varma, men brofle;

och pannan 5 fo-m fvettades, endaft 3f gr.

7 :mo Egentel^gen befinnes värman ui^der magen

fiårfi och merendels alla årstider lika>dårnåit brq-

llets eller armhållans och federmera handens, famt
>iift fotens j dock ofta marker man olikheter hår- *

Uti, fon:i torde bero af blodets ojämna omlopp
^och andra orfaker i fjelfva delen 5 ty närjag kåndt
mig opafslig med någon kyla i ryggen och hetta

fhåndren, utan dårpa följande fvett, har broflets

virma kunnat vara 34 ä 3f gr. når handen varit

37 gr. Et dylikt exempel fes ock under jjNrp

lit. e,

8;vo Huru hög grad af utvdrtes luft-värma kan

tålas , dr en fråga , fom oftaförekommit . Efter den
årfarenhet , fom jag gjordt på mig uti badftugor

,

kan en månnifba efterhand genom vanan komma
dårhån, at hon kan tåla hela jo, 60 å jf gr, vår^

m%' ^ t^l jag forfl började ga i Finlka badilugor,

'u 2, tiy
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tålde jag ej ofver 40 gr. hetta 5 andra gången tyk-

te ja^ det var for litet, och tålde fo gr. Nu tål

jag några och 60. De fom åro rått vane därvid,

hafva tak 70 å 7f gr. hetta, dock kunna de ej

längre ån J tima viftas dåmti.

p:no. Man tål ftorre grad af hetta, då den

jåmt rorcr hela kroppen, ån om den cnfamtoch al-

lena verkar på et eller annat ftålle. Jag nåmde
nyfs, at man kan i badftugor tåla hela (jO a 70
gr. hetta, då den ror hela kroppen; men blåfcr

någon da med fin anda pa en annans kropp , år det

fom en brännande eld. Fotbad har jag knapt tålt

ofver mgra 40 grader, det har brandt vid 4f gr.

men et bad af 4f gr. varma ofver hela kroppen
år ringa, emot å 7f gr. hetta, och caktadt

jag tål en på hela kroppen Verkande 60 gr. varma,

kan likvål vatten eller mat, fom har dylik grad

af hetta , bränna lappar och inålfvor y ty Thée och
Cofrée , iom har ofver 40 graders vårnia , kunna
ej annorledes ån med forplande (^forbendo) tagas,

oclv bränna eljcft i magftrupcn.

ro» En mdttelig varm luft ^ uti hvilken man
hvarkea fryfer eller år for varm, år 1 8 och 2.0 gr.

Vid luftens i8;de grad kan man dock ej lämna lif-

ftycke ; men vid lorde graden börjar mun omfom-
marcn minfica klåderne: et ljumt vatten hyferfam-

ma grad, hvilken ock af Newton år antagen,

fåfom mat t cl ig vann.

ii:mo. Medcl-tilftmdethos mannifkan, imel-
^ lan at fryia och vara varm , har befunnits vara 16

a 18 gr. Då håndren vid thermometern mårkts
hafva dciina grad , hafva de hvarkcn kåndt varma
clier kcld men nedan 1^ gr. har det befun-

nit
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nits annorlcdcs. Kroppens varma i fangen har

ock merendels vaiit 28 grader. Den j6 och 57
gradens vårma uti kroppen år angenäm, behagar
och upmuntrar: den graden har kroppen i bad-*

flugor, innan bad-imman frambringes ; den ofver^

énsKommer med et matteligen varmt vatten, i

hvilkei; fingrarne ej brännas.

i2:mo. raneff går en ftor dndring uti känfel af
köld och värma, Hvad den gor, foi* at tålaftark

hetta i badftugor, har jag nåmt, under N» 8.

Säfom vanen år olika , fä blir ock kånfeln , fä at

en kan gå klådd i påis, dår en annan kan fitta i

lintyget och fvettas. I 28 graders vårma, fom
år lika med en ftark fommar-vårma hos ofs , an-

ftåldes forfok med 6 perfoner, af hvilka några vo-

ro klådde i pålfar, andra i vanliga klåder och 2:nc

i blotta lintyget; men de voro likväl alla lika

varma , ehuru af olika ålder och klåde-betackning,
nåml. 16 grader. En af dem, fom likväl fatt i

blotta flvjortan
,
begyntc at fvettas och var då en

grad kallare ån de öfrige, hvilket fenare flad-

tåfter hvad anfordt blifvit N:o 6^ lit. e. Angå-
ende vanan vid kold, får man hos ofs i Finland

fe barn i lintyget fpringa om höften i 12 ä 14 gra*
dcrs varm luft, i hviiken en ovan knapt begär

fig, utan at varavål klådd : ja, ifrån et 70 graders

hett bad, fpringa barfora i fnon, och uti 10 gra-

ders luft gä nog långe omkring i blotta lintyge^.

Jag fag en, i 36 graders luft under F. P. d. 17 Dec.

17(^3 ,
fpringa ut och in, i cn tunn rack, utan bo-

xer och med bart broil, då jag tykte, når jag

gick ut, ät kölden ville qvåfva andan. Den 2^
Dec. var kålden 2 grader under frys-punéten, da

U 5 for-
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förfokte jag fotens varma på et baiii af 3 år> fom
lopp barfotad och frös : dcfs fot var dä 1 3 grader
ofver F. P. varm. Sedan kölden nägra dagar 6*

kat fig och d. 16 Dec. var 17 gr. under F. P. un-
derr^ktes famma barns nakna fot åter igen ^ fom
klagade fig fryfa, och befants då vid Thermome*
tern vara 0 grader ofver F. P. varm y men fä fnarr

foten bicfz grader varmare, fros det intet ircri

om famma del. I förra omftåndigheten var fo-

ten
3
gr. varmare eller 13 gr. dä barnet fros , få-

fom mera ovant vid kölden, och vid fenare tilfål-

let kånde det ingen kold vid fotens i o graders var-

ma. Man kan fäledes ej med laggranhet och no-

ga Taga, hvad grad af luftens värma och kold fal-

ler ofs mer eller mindre dragclig ; dock har jag

funnit på mig och andra af lika lefnads-fått och
vana, at vid i f gr. luft-värma ofver F. P. i eldadt

riirn, kan man vifbas 5 utan at kanna k61d> men
fä fnart det går en eller nägra grader ned om den-

I f ."de, börjar man kånnakallt ochbehofver dä vin-

terkläder. Vid I2:te och 1 3:de graden fynes an-

dan 5 uti hvilket rum mian ei länge kan viitas utan

eld, mindre vid 8:de och f :te graden ofver F. P.

ty händren begynna dä blifva valhåndte, ochhaf-
va undertiden ej varit varmare ån if å i(5 gr.

ofver F. P. När de endaft haft 1 1 och 8 graders

varma cfvcr F. P. hafva de kand t en bränning af

kold, lä at man ej kunnat ha>idtera nägot.

15. J?W af männifkor vid åderlåtning, ftro-

mande pä thermometern, har varit 54 ä gr.

ofver F. P. varmt: ja, åfven h.ift famma värma,
da blodet latitt ur eii Paralytifk hand, fom lik-

väl, för at finna ådrcn, forilt blcf hällea i ljumt

vat-
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ratten. En åderlåten håfts blod, hvilkct krea-

tur förut nägot blef ridit, har åfven varit 3f gr.

ofver F. P. varmt. Stillafittandc folks och Leu«
cophlegmatifkt fjukas blod har vid åderlåtning

cndaft varit 32, å 55 gr. ofvei; F. P. varmt.

14. Urln^ kaftad immediate på thermometcrn,
har altid utmärkt 36 graders vårmaj men har den
underfokts, fedan den förut blifvit läten i glas,

och fä thermometern dåruti fatt, har den allena

hållit 34gradet-. Urinen, forfokt hos månnifkor

af 2, i, 65 I2til 305 405 fo årsålder, ja,

ock pa en 80 åra Gubbe, har cj vifat {kiljaktig*

het 1 varma. Det år befynnerligt, at andra ex-

cremcnter åro z grader kallare.

I f . Sp€$-varfn mjdlk af månnifkor och kor har

ock haft 36 graders varma, då den blifvit mjöl-

kad immediate pä thermometern 5 men mjölkad i

glas och fä thermometern dåruti fatt, har den
cndaft hyft ?4 gr- vårma: famma grad af varmt
har ock getc-mjolk haft , dock i grad mer under
brunftc-tiden, fe N:o f lit, i.

1 5. Vårman hos djur och månnifkor år ej fkilj-

aktig eher olika flora kropj)ar 5 dock tyckes vär-

man hos barn och gubbar något mera och fiiarare

lida af utvårtes luft, ån medelåldriga. D. zo Aug,

1765, var 80 äi-a gubbens hand och bro fl ^6 gr.

cllci* lika med mig, fem år 3f är gammal: luf-

ten Var då z
3 gr. ofver F. P. Den zj Aug. var

luften I f gr. ofver F. P. Gubbens hand var dä if
gr. brcftet och armhålan 34 j men min hand zj
och broiler 34 gr. ofver F. P. Den Aug. Svar

luften 18 gr. ofver F. P. hos et ? åra barn be-

fant man vdrman under armhålan och pä broilct
' U 4 34
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34gr. ; men pä mig brofliet 34 och armhälen 55*

gr. D. 8 Dec. var luften O : forenåmde barns hand
var dä 18 och min ip gr. ofver F. P. Detta an-

mårkes i anfeende til olika ålder. Hvad olika

kropps ftorlek angär, fä har en katts yttre varma

pä frambogcn beftinnits vara 3f gr. j blod hos

månnifkoroch djurockfä 34 och gr. (N:o 13.)

Dufvors varma under vingarne i November mä«
nad 32 gr. Slaktade kykliiigars blod 32.gr. o. f.v.

(jåmror N:o 13,)

17. Sårfkildta årstider tyckas nägot litet tkatV
ler minjka den invårtes värman-, fäledes at blodet

och andra våtfior åro om vintren litet mindre var-

ma , ån omfommaren. Ande-bläften har altid varit

33 ä 34 gr. urinen alla årstider 56 gr. dock i Ju-
lio och Augufto I grad varmare. Den 26 De-
cember, vid en kold af 17 gr. under F. P. vaf

urinen endaft 32 gr. men jag tror detta utflaghår-

rérde af den kalla thermometern. Annars harko-
mjölk i Aug. varit 36 gr. varm, men den p Febr.

3f gr. och den 30 Martii 36 grader. Mitt blod

vaf d. 24 Jan. 34 gr. men d« 8 April 3f gi*ader.

Hos iHllafittande och kalla månnifkor har jag i
Nov. och Dec. mårkt blodet vara 32 å 33 gr.,

men hos andra måfb 34 grader. Således tyckes

den inre vårman om vinrren vara nägot mindre,
faft ej mycket. Pulfcn utmärker ock det famma>
ty de kallafte dagar har han pa mig flagit fo a f f
llag, åfven och pä andra, fom kåndt fig kalla > men
om fommares 7f ä 80 flag innom mmuten.

18. Följande faker y utfatte pr Solen
<^
antaga af

den {Tsum-k värma uti den forhallning, fom f^ijer:

I cn Solhetta d. 16 Aug. 17^3, af 41 gr. emot en
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vågg, befants bjornfkinn undfått 48 gr. varma.

Renfldn ; p d 40. Fin{kafär£kinn4i, mentyfta4f
gr. varma. Läder antog 3p gr. Sidentyg ochlårf-

ter endall 5f a 36 gr. varma.

Den 30 Nov. under luftens if graders kold

under F. F. hade Bjornflvinn 1 2 gr. men läder där-

emot endaft 6 gr. varma ofver F. P.

Kroppens värma under Bruns-drickning.

Under det jag forledne fommar, i Juiii ma-
nad, for min hålfas ftul, drack Mineral-vatteit,

företog jag mig , at pa mig fjelfutrora, huru krop-

pens värma forholt (ig för och efter vatten-drick--

ningen. Jag fortfor därmed i 11 dagar, nämli-

gen ifrån och med d. 7, til och med d. i/Julii,

på det fättet, at jag altid forft om morgonen,
lä fnart jag vaknat och innan jag druckit något

vatten, obferverade Handens , Bröflets, Magens,
Fotens och urinens värma. Det famma gjorde

jag åter, fä fnart jag druckit min fats. Sedan
Vorde jag mig måtteligen, efter Bruns-ordaingen

,

til inemot middagen, dä jag tredje gängen prof-

vade berörde delars värma'. Ändteligen och ledaa

jag jämväl efter middagen haft lagom och tjänlig

rorelfe, forfokte jag (amma delars värma fjerde

gängen om aftonen.

Vattnet, fom jag drack, var 14 ä ff grader

varmt, och jag drack de forfta dagarna f, ^ ä 7,
fedan 10, 12 a hogft 14 glas dageligen. Glafet

höll vid pafs et hälft qvarters mätt.

Yttre luftens värma var defla dagar imellaii

22 och 16 grader, per medium 23^. At und-
vika vidlyftigKet, vil jag här allenait anfoia me-
delhogden af hvardera delens värma pä de ellofVa

U 5- da-
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dagarna. Forfta Columnen vifar deras våfma om
morgnarna 5 forrån jag drackit mineral-vattnet:

den andra, fedan jag <dmckit : den tredje, eftei-

hafd motion vid m.iddags-tiden ; och den fjerde^
deras vårma cm aftnarna.

Handens vårme - Sf,^ - - ^6^4, • 37,0.
Broa-éts - 33,8 - 33,3 - 34,0 - ;4,f
Magens - 33,9 - 3h^ - 53,^ - 33,f.
Urmens - - 35,7 - 3652 - ^6^f - 36,6
Fotens - - 31,4 - 30,7 - 31,7 - 33^

Om morgnarna varierade vårman i handen , i-

mellan 54 och 37 grader, på detfåttet, at den
var litet ftorrc de Brfta dagarna, dä jag drack
mindre fats. Handens varma efter vattnet förän-

drade fig imellan 30 och 3f , och var åfv-en minft:

de fifta dagarna. Defs varma om middagen holl

fig imellan q6 och 37 grader > men om aftonen,

värden beftåndigt 97.

Broftets och magens vårma var, vid famma
tider på dagen, altid nåftan lika, dock i gemen
litet mindre de fenarc än de förra dagarna. Det
famma hånde ock med urinen. Men fötternas

vårma var mer föränderlig: forft om morgnarna
var den 31 å 53 efter vattnet, 27 å 32. Om-
middagen 30 å 35, och om ahonen, 33 a 54.

At vatnet borde kyla, fag jag val förut j men
jag ville få en Philolophifk vifshet dåruti, och
utröna huru mycket det kyler, och hvilka delar

måft. Det fynes nogfamt af foregående utdrag.

Händer och fötter funnos gcmenligen vid pafs 1

grader, magen i, Broiler och urinen J grad

kallare llrax efter vattnet, an ce voro fönit. Alt-

fa afkyldes händer och fötter måft , dårnall: ma-
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gen, och minft broftet famt urinen. Genom ro«

relfc, fingo hånderne och broftet forft igen (in

varma, fa at de gemenligen redan innan midda-
gen voro varmare, ån dä ja^ flod up om morgo-
nen ^ men magen var ånnu näftan Iik a kall , til defs

jag rpifat middag. Ja, den var gemenligen åf-

ven om aftnarna litet kallare , ån om morgnarna,
ehuru urinen och fotterne dä återfått lin morgon-
yårma , och hånderne mc4 broftet nägot vunnit
i varma.

Alla dekr, men i fynnerhet händer och fötter,

blcfvo måft kalle efter vattnet , d. 13, i4och if,
då

j
ag drack hog fta 1atien

.

At någre delar, i fynnerhet hånderne, efter

tnötion mot aftnarna blifvit varmare, ån de varit

om morgnajnaoch naturligen plåga vara, tyckes

utmärka någon feberaktigbet , fom ock flera fym-
ptomer och kännetecken tilkånna gifva 5 ätminftone

hos mig. Pulfen gicklangfamt under kylan, och
dog dä f f ä So ilag i minuten, men okades efter

rorelfentiljf äSo. Urinen, fom afgick emot mid-
dags-tiden, fatte grus , fäfom uti en intermittent

Feber. Blek hy, gmmliga ögon, hufvudvårk,
fomnaktighet 5 med mera, fom plåga ätfoljabruns-

drickning, åro ock vanliga FcDer-tecken. Det
oacktadt, åro dock Mineral-vatten, dä de rått

brukas, otvifvelaktigt helfofame uti mänga fjuk-

domar : det fker ofta , at merbus morhum curat^

Til at forfoka, hvad verkan Spintuofa hafva

pä var kropp, tog jag en dag, klockan 4 efter

middagen, en god fup Spiritus Vini, och fann

dårpä, tvärtemot hvad man allmänt tror, vårman

pä Broftet och magen minltad til en 'grad hvar-
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dera. Jaff var förut litet fvettigj men fvetten

ftannade Irrax, och ehuru god rorelfe jag fedan

tog, til klockan p om aftonen, blefjag dock ej

få varm igen, fom jag varit förut : urinen blef

likväl 37 grader. Spirituofa tyckas fäledes drif-

va vårman ifrån de yttre delarna inat.

,
Coffe forfoktes ock en gång, nämligen d. 18

Juliii men det hade på mig contraire verkan. Ef-"

ter 3 TalTar, blef handen 57, Broftet och ma-
gen 3<5, urinen grader varn^ Magen och
Broftet plåga eljeft om fomrarna , då jag är frifk

,

ei hyfa mer ån ^4, hogft 3 f graders varma. Alt-

fa uphettar Coffe vårt blod. Det torde dock ej

bora aldeles förbjudas Bnuis-gåfter, at nyttja li-

tet dåraf efter-middagarna, fä framt vattnet för-

ut val afgått , ty det fortager fomnaktigheten och
belrordrar utdunftningen.

Af det föregående flutcrjag, at Mineral-vat-

tens bitik kyler vår kropp, på famma fått, fom en

kallare luft. Den 14 och if Julii, då den vttre

luftens varma var 14 grader, uti hvilkcn händerna

cljeft j)läga van; 56 ä ;7, blef handen eher vatt-

net fa kall fom hon plågar vara i i f eller 1 8 gra-

ders luft, nämligen 30 ä 31 grader. Pulfcns hä-

ftighet var under Bruns-drickningen fådan,fom
den plägar vara om vintren, nämligen om mor-
gonen f f atfo, efter middagen yf å 80 flag i mi-

nuten. En vecka efter Bruns-Curens flut, l]«g

han 60 ä 7f om morgnarna, po ä pf efter midda-

garna. Jag kände mig en tid efteråt mer kall än

vanligt, famt bchofde mer kläder och motion,

innan jag kunde fvctxas.

Vat-
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Vatten kyler kroppen åfven fä utvärtes. Den

7 Augufti, dä vattnet var if å 16^ och luften

z I grader varm , ofi^ertalte jag några llillafittan-

de arbetare, at limma. De hade förut hela dagen

varit barfotade och i blotta linnet. På tvånne

af dem, gick vårmen förut ej ofver 53 i handen,

}4 på broftet, 27 ä 30 pä fötterna. Efter {im-

mandet fann jag dem fkåltvande, fom hade de haft

froflan: ja, naglarnarna pä dem hade blånat: de

hade förlorat af fin förra varma 10 grader i han-

den och på broftet , men pä foten den ena 7 och
den andra 1 3 grader. Tvänne andra karlar , fom
förut litet i-ort fig, blefvo i vattnet grader

fvalare pä händer och fötter, men allenaft 6 på
broftet. ^n ftund efteråt, fedan de idådt fig,

blefvo da varmare , ån dc varit forrån de fummo.

Sjukdomar, härrörande af Skrämfel ^ kvil-

ka^blifvit lyekeligen botade
5

Af

JOHAN CHRISTIAN PETERSEN,
i . M. D. och Pradicus i Hamburg.

E^~Fru i Stockholm 5 af 27 års ålder, cholerifkt

I

temperament och fenfibei kropps befkaffen-

het , blef d. 7 Juiii 1761 igenom en uti gran-

fkapet upkoirimen elds - våda fä häftigt {kråmd

,

at hon fvimmade ech fick eonvulfioner, hvarpä,

fedan hon kommit fig fore, folgde en ftor matt-
het 5 fom räckte hela dagen» Ifrån



3XO i7l4- OÄ. Nov, 0ec.

Ifrån den ftunden hade hon aldrig nagön ratt

hålfa> dä hon likvål tilforene, utom dc vanliga

fjukdo.mar vid barnfångar, af hvilkahon haft tren*

nc 5 nägon hofta och fnufva hoft och vär, famt lindri-

ga flufs-febrar, ej haft någon fvär och aifvar-

famfjukdom.

Nu däremot började hon klaga ofver cn ovan-
lig tröghet och tyngd i kroppe^, fom dageligcn
tiltog, jåmte matlufcens afta'gande, förhopp-
ning ,

olågenhet af våder, tåta anflötcr af oro
och ångflan famt vmnens altfor fparfama afgang..

Med deffa plågor hade hon varit tefvårad vid

pafs 4 veckor, da det håndejat p" '-fr<^'--mid-

dag, utan vittcrlig orfak, ftarka ref ochvårk
uti underlifvet anfatte hanne, i iyiiLchct uti

högra iidan, hvaråfl man ock verkcligen blef nå-

gon fvuilnad varfe. Dårjåmte befvåradcs hon
if eckel j måile ock verkeligen några gångcr gif-

va ofver. Efter n^gra timars förlopp, uphordc
val deffa olsgenheter^ men diiremot blef fa vål

hvit-ogat, fom hela anfigtet, gult fom vax.

Emot alt detta hafva dock, få mycket jag

kunnat inhämta, inga läkemedel blifvit brukade.

Den if Aug. fammaår, berättades hanne ge-
nom et falftt lyktc, at hannes Man olyckcligcn

fatt lifvet til viti et hus, fom vid den tiden "in-

nom få timar lades i afkaj hvaraf hon fa håfrigc

altercrades, at hon dånade, foll ned til jorden,

fick ftarka ryckningar, och litet dårcfier enblod-
ftortning utur Lif-modren hvilket (kcdde pä den
tid hon väntade fin månads rening.

Efter denna fkrämfel , och defs nyfs befkref-

nc päfolgdcr, tiltogo cj allena alla for&erordc plå-

gor
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gor dageligen, utan blefvo ock med nya forok-

tej underlifvet, jåmte nedre dplama^ började fvul-

na 5 fvullnaden tiltog dag fran dag, och gaf un-

4er de jforfta fex veckorna , dä man med handen

dog emot buken, late fom pä eii trumma^ men
federmera mårktcs vid famma underfokning , at

cn myckenhet vatten famlat fig i Bukens cäVi-

tét.

Dåjag, 1763 i Maj i månad, forfta gängen fag

denna iljuka, var underlifvet fä högt upfvullit,

at magikårfven och de nederlla falflia refbenen

voro mycket fram-och updrefne ^ nederåt häng-

de buken mer ån tvä tum utofver låren, och Mo-
derflidan var til famma långd utdrefven utom La-
bia. Svullnaden uti de nedra delarne fvarade e^

mot den fom var i underlifvet däremot voro de

ofre delarne af kroppen fa torra och magra , at

benen tycktes vara endaft af den gula huden be-

takte. I fynnerhet var anfigtet affallit, ögonen
djupt infånl^eihufvudet, munn

^
tunga ochgom

helt torra, ehuru den fjuka drack nåftan hvart

ögonblick. Alla Evacuationer voro nu pä 5 mä-
naisrs tid til ilorre delen äfflannade > foga kom
den fjuka til ftols oftare ån hvarfjette dag, fom
ej eller då flvcdde utan fbort befv^^r. Urinen ut-

gjorde pä 24 timar cj ofver f eller 6 lod , och of-

ta mindre 5 hudens utdunftning kunde aldeles icke

forfporjas. Jåmte alt detta var Pulfen liten, fvag

och fnåii, eller feberaktig 5 andedrågten fä fvär^

at den fjuka fruktade at qvåfjas hvart ognablick j

och förmådde aldelps icke, utan andras hjelp, flyt-

ta fig frän et ftåile til et annat.

Således hade nu en dubbel fkråmfel fororfakat

eo myckenhet ai ledfama krämpor, hvilka and-
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teligen bruftit ut til Gulfot , Vader - och buk-vat-
tufot. Jag vil ingalunda pafta, dä jag hlr up-
gifver Ikråmflen 5 fäfom orfak til defTa plågor , at

de allefammans dåraf oraedelbarligen upkommit5
men det bor jag likrål tro, at utom den lamma
hade de alla varit barta. Och pa det man fr' myc-
ket tydeligare mäfe, pä hvad fatt (kråmden dar-

til varit orlak, lönar det mödan, at fådant karteli-

gen förklara.

Til den andan får jag påminna, at fkråmfel

yttrar defs fkadeliga verkan pä Nerverne och
de membranofe delarna i kroppen, i fynnerhet pa

den yttra huden, magen, tarmarne och gallgln-

f
arne, m. m. i det fibrerne i delTe delar ipasmo-

ice fammandragas, hvaraf fedai qvarlemnas uti

dem och hela kroppen en märkelig flapphct.

Vidare bor jag påminna, fom ock dageliga

årfarenheten vifar,. at forenåmde onaturliga tiiiland

med fig forer halliga och ofta farliga oordningar

uti funftionibus vitalibus och naturalibus , i fyn-

nerhet i Secretioner och Excretionerj af hvilkas

föi-dårfvade tilftand, längfama .och ofta aldelcs

oboteliga fjukdomar följa, ehuru de ej llraxt vi-

ia fig.

Ser man nu tilbaka pä ofvanfore gifnc berat-

telfe om fjukdomen, lårer man finna, at omtaltc

fvimningar, convulfioner och blodllortning utur

lifmodren, m. m. varit verkan af de vid fkråmllen,

uti fhuden, magen, tarmarna och hela Nerv-
fyftemet upkomne convulfive fammandragnin-

garnej men at de federmera upkomne fjukdomar

efter hvarannan upmnnit af den uti kroppen och
inålfvorna efter nåmdc famraandragning qvar-

blefvc flapphet.

At
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At bårom få mycket mera ofvertyga Låfäfen,

vil jag karteligen vidröra defle fjukdomar, och
vifa^livad de egenreligen aro^ hvilka orfaker til

deras alllrande uti kroppen årfordras
, ochpahvad

fatt dc i!pkomma.
Kvad dårfore de forftnåmdc fjukdomar anr-

gär^ bedar däntng i en häftig miftning af lifs-kraf"-

teroch Gmsnmg, i högre eller iågrc grad, hvar-
af Auårorerne upgifva fyra farflvildte art-r, Ecly-
fis ,

Lipotbymia^ Syncope och Apfychia: CoH'

??j^^ö;7fr eller ryckningar, i häftiga, ojämna, och
emot yar vilja uti fcbrarne upkoinmande rorelfer,

hvaraf de nu fammandrågas', nu ater relacheras :

hlodftortning utur l,ifmodreni i en ftark forluft af
blod utur hanne eller utur moderflidan.

Deffc fjukdornar upkomma, fom bekant år,

den forftny fa) då hjertat efter d,efs ^ blodet for-

X or-

At S^nmningar ibland förorsakas , fa idl då högre
hjart^-crat , och hjdrt-kammaren tillika

, fom da högre
hjårt-orat enfamt ^ ^ffor mycket blod upfylies och ut'
danes ^ därom har jag genom i:ne Perfoners fjpnande

efter döden
,

blifvit ofvertygad,

y Den ena hade varit 'Trunsjlagare , hvilken
, fom jag

i minlnaugural-Difputation p. i6 har berättat^ dog
hafiigt om eu natt

^
da det lar ganjka kallt

\
-pä den*

nafannos få väl högre hjdrt-orat
^ fom hjärt-kamma'"

ren ^ få qmåtteligen af blod Hpdrifne ^ at ingendera

0fdem förmått draga fig tilfammans for at 4rifva
blodet ifrån fig.

Den andra var Hans Kongl. Maj:ts berömde^ nu ny-
ligen afiedne Hof-Muficus Qkotlxi ^ hvilken dagen
for defs dod gått ut på Jagt , kL 8 om aftonen , r/-

ler få en tid^ då han borde vänta jlg en ny fråfs-ac^
CCS ^ emedan hänt 46 timarfårtit dfvenhaft en fådan\

, och fqledes hellre bordt lara hemma ifm fäng , än
j^älU Jig pÅ en fnktig äng

, hvaräfi nu den »lyckan^
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orfakade ordenteliga vidgande, icke på vanlig tid

ater famraandrager fig och utdrifver det inkomne
B^krdet , utan tvärtom under famma tid forblifver

orörligt. Den andra fororfakas, da Nerv^^faftens

aflondring uti hjärnan, och diftribution i krop-
pen oordenteligcn och oiåmt for fig gar. Den
tredje 2Xtx^ eller blodilortningen utur lifmodren

,

upkommer, når blodrorcn uti denne delen fä våld-

famt fpånnas oeh ut^'idgas, at nagre grenar däri-

genom briila fonder, eller ock deras opningar

^ Pf
hände ^ at i det famyna han fkulle fkjuta affin Boffa^

fom likväl klickade , han föll baklänges dod til mar-
ken.

Frdffan hade Mtan tvifvel redan anfatt honom , och hlif-

vit af den kalla aftonlnften fu Jlark ^ e.t all (floden hlif-

vit tvingad från kroppens yttre delar ^ och drifvem
til de irtrefiora blod-karilen och hjärtat.

. Dä ofvannämde CrOZZI apnades, d 17 April iy6^,
kefants högre hjärt-kar/imare» hel och hallen famman-
dragen , men hjart-omt pd famvina fida däremot til

ovanlig florlek updrifvit, oeh defs hinnor ganjka fiap-

fa \
därjämte fugs et flört hal på ena fidan af bemäl-

te ora . hvari^enom blodet rufat in s hjärt-fäcken
,

och aldeles upfyllt den.

Som han ttlförene ^ lj6l om bofien . haft en dubbel
quartan , uti hvilken f/rkdom jag /lotte honom , och

nnder hvars f.r/l i Jiadiur^ han a't':d klagade ofver
mycken oro och äKgflan., fjmt huirtnts och pHlsädror-

nas rrrelfe var ovn^iligt liten.,
^'^'•'''.Ci

o^dmn och flad-
drande hvaraf jag df: redan fic^k anledning at tro

hjärtat hos den fjaka z^ara mycket fvjgt ^ jå kunde
ej annat fke ^ än at han fom redan dr fhre nsfs-

nämde olyckeliga händelfe , varit garfka jvag^ til hel-

fan ^ Jkullc fä en hajlig J'.>d hälft då en fråfs-acces

nfverkom honom i jr t.-i luften , och vid kall väderlek

och florm. En olscka fom i dslika omjländighcter

/kulle kuM?:a hända'folk af lårgt Jiarkurc kr»^ps-bsgg-

nåd.
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pa lifmodrens inre yta, ofver vanligheten dik-

teras.

Som nu berörde omftåndigheter, hvilka med
naturen aldcles icke kunna ofverenskomma, främ-

re de nårmAlle oi-faker til de tre anförde fjukdo-

mavy fä fa ock defla tilfalle at brifta ut, ge-

nom de förändringar , fom fkråmflcnäftadkommit,

föriffiedelft den d^iraf upkomne Spafrnodifke fam--

mandragningen uti huden och inäfvorna,. h vilkas

fibrer icke kunna pa detta fåttet famniandragas

och förkortas , utan at därjämte alt det blodet, fom
finnes uti dc imellan dem liggande råren, måfle
präiHis d^trifran til de ftorre och inre blodkånlen,
liimt bogra hjårt-k-^imaren > hvaraf hånder, at den-

ne 5 eller defs ora , icke förmår emotftå en få o-

vaniig myckenhet tilflytande och i haftigafle ro-

relfe forfatt blod hvifket ock årfarenheten ver-

keligen vifar icke kunna fke uti fvaga kroppar.

Fordenflail mafle en ovanlig ftark och långe pä-

ftiende utfpånning och utvidgning håraf upkom-
ma, hvarigenom äter hiårtat hindras at pa van-
lig tid fammandraga fig, och utdrifva det dåruti

famhide blodet. Når fåledes hjärtat få ovanli^

gen och långe af blod upfylies, hindras ock til-

lika det blcÄlet, fom från hjärnan och inålfvorne

kommer tilbaka, at fortfåtta defsvåg, utannod-
gas qvarblifva, och likafom ftadna i fine ådror,

til defs åndteligen hjärtat ^or nåfta fammandrag-
ning. Håraf blir en valdfam rörens utfpån-

ning. Hvilken fer icke fåledes, at hjärnans fub-

ftance vid båda ofvannåmde tilfållen af fkråmfla

måft lida en ovanlig tryckning af de omåtteligen

upfyllde ådrornej och ar fordenfkul/ a långe den-
X t ne-



1/6^, Oct. Nov. Dcc.

na tryckning påftätt, ingen ordcntelig affondnng
och diflribution af Ncrv-lattcn genom nervcrnc

kunnat gä for fig? Hvilken kan cck tvifla, at

vid denfenarefkrämflcn, lifmcdrent. blodror, hvil-

ka redan fornt til vanlig rening voro ymnigt iip-

fyllde, mäfte hafva undergått et ej mindre vald-

famt utvidgande
5
hvarigcnom nSgra af de finafce

grenarnc aldeles blifvit fonderrifne, eller ock
deras uti fjelfva lifmodrcns inra vta, cilcr uti mo-
derfl idan , befinteliga opningar, blifvit ofvxrmat-

tan utdånde, fä fnart hjärtat ånyo Cim mandragit

fig, och blodet, fom genom puls-.idroma ym-
nigt, och med m^^cken häftighet tilflutit, hvii-

ket vid dylika tilfällcn år vanligt, börjat tränga

fig in uti dem?

Jlmedan man fordenflcul ingalunda kan tvifla,

at ju anförde tre fjukdomar hdrrort af de genom
fkrämflen upvakte fpasmerne uti Nerverne, i

fynncrhet uti huden och inälfvorna, atci'ltär nu
atbevifa, det de ofriga närvarande ljukdomar va-

rit en päfolgd af den, uti delTc delar, efter fpas-

merne qvarblefnc llapphet, hvilket kan fä myc-
ket lättare fl:c, fom nämde fjukdomar fjclfvc

bäll vittna om de orfiikcr, ];ivai-afde fa tydéligen

härroni.

IngcnLäkarelärcr neka, at ju den tröghet och
ovanliga tyngd, fom känts i kroppen Ibwxt efter

forilra Ikrämilen, bor tillkrifvas Krafternas totala

aftagande-, likafa hafva ock den fViIorade matlu-

ilcn, foriloppningarnc
,

olägenheten aflväder^

de tata anilocar af oro och ängilan, urinens ringa

afgäng, tiUika med de pä alt detta följande ref,

hvarpli gu hoten, och ändtcHgen vädcr-och vat-
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tufoten fig infunno, allefammans varit nödvän-

diga pafolgder, af magens och de ofriga inälfvor-

nas forminfkade ^yrka och formogenhet, hvaraf

blodet därjämte dageligcn förvärrades, och i fyn-

nerhct de til rastens fmältning, och andra natur-

liga funå:ioner nödiga våtflcor.

De trånga grånfor innom hvilka jag bor hällt

mig , tillåta icke , at utforligen tala om hvar och
en af defTa fjukdomar^ jag vil fordenfkul endaft

kårteligen vila, at gulfoten, våder-och vattufo-

ten uprunnit efter det nu belkrefna kroppens for-

dårfvade tilftänd.

Den forfta af de nu nåmde fjukdomar yppar
fig, genom en ^ul farg j)å hvit-ogat, anfigtet,

och ofta hela huden, ja, fjelfva naglarna pä hin-

der och fötter* ^ Den (amma upkommer,da gallan

cj får en fri och obehindrad mgång i Duodeno

,

hvilket fkcr dä gallgängarne tilfnorpas genom fpas*

mer, och dä de på något fått forftoppas, hvilket

fenarc jåmvål ofta händer i Lefren. Hos denna
vår fjuka hårrörde Gulfoten af en Spasme , hvil-

ket den kart fornt gående varken i underlifvet

tilkånna gifverj men denbleffä långe underhäll

len genom den efterhand i defla dclai- tiltagande

forftoppning. Som vidlöftiga bevis i en fä tyde-

1ig fak icke behofvas, vil jag nu gä til vådcr-fo-

! Denna är en jämn fvuUnad ofvcr hela under-

lifvet, altifrän defs ncderfta del, up tilbroftet,

3ch hvilken, dä man med hapden flär därpå, gif-

irer ljud , fom på en trumma. Denne upkom-
ncr, när tarmarna förlorat deras ftyrka och na-

turliga krällande rorelfe, hvaraf Iker, at de icke

^3 be-
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behorigcn kunna emotfta den uti tarmarnas canal

altid närvarande luften, utan oraatteligen utvidgas
daraf, och .icke forma at efterhand framfiappa,
och fäledes bartfkafFa den utur kroppen. Boer-
haave (a) och andra hafva anm.arkt, at vå-

der-fotoftäoch ganfta lått följer p! gul-foten, och
den håndelfe Fredrich Hoffman (b) utur
Angelfke TransaÖ:ionerne anfört, om en fom få-

radens på gallbllfan , vifar tydeligen , at fådant
händer gallans uteftångandé fran tarmarna. Hos
var fjukavar redan grunden lagd til vader-foten
uti den lj:'ngvariga f .rfcoppningen, och de dår-

med förknippade olrgenheter af vader > men kom
liu, férmedelil gul-foten, at brifla ut. De ofriga

bevifen hartil kan en uprnårkfam Låfare af det för-

ut anförde inhämta, hvarföre ia<^ ock au gar dem

Den fifta och fvårafle fiukdomcn var åndteli-

gen vattu-foten i buken , hvarmed betcknas den
Ivullnad i underlifvet , fom hårrorer af en myc-
kenhet i defs cåvitét famladt vatten ; denne dä man
med handen flår pä bukeii, gifver fig tilkånna

medelft vattnets fqvalpande. Sjukdomen upkom-
nier, dä blodet år ofverlafcadt med ofverflodigt

vatten^ och då de våtfkor, hvilka vanligen, til

bekanta ändamål, affondras innom buken, antin-

gen aldcles icke, eller åtminftone otilrackeligen

därifrån åter upfugas. Hos merbem.^lte fjuka var

ct fådant ofverflod på våtikor oundvikeligt , eme-
dan dcHa ej blifvit på lir'ng tid bintférde, hvarken
genom huden, ftol-eller urin-gången, då hon lik-

väl

(a) Inllicut. med : §.817.
(b) Med. rat. fyll. Tom. 4 pars 4 cap. is ;

pag. 4S9.
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val druckit tilråckeligen 5 ja, mer ån hon bordt.

Som nu blodet hos hanne, for Icfrens forftopp-»

ning fkul, hindrades at ga fran underlifvets in-

nanmåten, genom lefren, måfleocketfådantvåt-
fkornas ovanliga utlöpande inuti buJccn flce. Vi-
dare, efter de ror, fom borde återföra dem efter-

hand , förlorat deras ftyrka och formogenhet , Ij-

ka fom dc ofriga fafta delarne i kroppen, ty fam-
lades vattnet efterhand , och fororfakade aen förr

omtalte fvullnaden.

Sedan jag bevift, at alla de plågor, hvilka

uti ofvanfkrefne beråttelfe om hela fjukdomen
åro anförde, ågt deras grund , dels i Nervernesoch
de ofriga fenfible delärnes , i fynnerhet magens och
tarmarnes onaturliga , af (krånlflan härrörande fam-
mandragningj dels uti den flapphet, fom qvar-

blifvit 1 de^^e delar > åligger mig nu at berätta

fjelfva Curen , och at upgifva dc medel hvarigc-

nom den blifvit verkMld.

Jag tililåi garna , at forfta åfyn af denne Pa*

ga defs botande , men vid noga ofvervågande af alla

uti hiftorien om fjukdomen anförde omftåndig-

heter, började jag dock fatta något hopp, at

mitt bemödande ej torde blifva aldeles fruktloftj

hvartil jag lliyrktes af den forhoppning , at hvar-

ken några ror fkulle hår vara bruflnc, ej eller In-

ålfvorne Ikåmdc. Som härjämte den fjuka var

ännu ung, och villig at på det nogafte följa alla

forefkrifter ,
började jag med alfvare tanka pä defs

räddande.

Härvid borde efter närvarande omftåndighc-

ter alt bemödande gå dårpå ut : at bäitfkaffa , i :o

;anfka liten upmuntran, at företa'

X 4 - vatt-
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vattnet utur kroppens 2:0 dé ofriga uti afForan-

de rören famlade och genom långvarigt ftockandc

til förruttnelfe bragte vättfkor 3:0 löfa icrllopp-

ningarneuti ådror och inalfvorj 4:0 förbättra blo-
det och våtfkornaj f:o författa de fafta delame
och inålfvorne i deras förra f:yrka och förmögen-
het , at äter forråtta fina vanliga och riktiga fun-

élioner*

Den forftnåmde af defTc Indicationer tycktes

val fnaraft kunna upfyllas genom vattnets aftap-

pande, eller med flarkapurgerande famt urin-dnf-

vande medel; men emcdjn alle forfarne Läkare,
med vår berömde Herr FrofefTor ACRfeL (a) fritt

tiiftl, at de aldrig fett buk-vattufot med punfte-

rande blifva botad, utan fall: mera> at mänga fju-

ka därigenom blifvit til graFven befordrade, blcf

denne operation åfven hår forkaftad. Purgantia

och llarka Diuretica äter ville man ej eller betjä-

na fig af5 efter de ej, utan llarka retningar och
fammandragning i magen och tarmame, kunnat

gora deras verkan, hvarpa altid följer en propor-

tionerad flapphct, igenom hvilken faledes fjuk-

domens orfaker hår fkolat endaft blifvit rrtera un-
derftodde och forokte. A t fordcnncul båttre tjä-

na den fjuka, och därjämte vinna mitt pafyftadc

åndatnål at bärt(kfl(fa vattnet, famt fä laga, at alt

det ofriga mitte landa tildefs formort, blefvo dc
medel, forii vid flutet, frän N:o i til N:o f an-

foras, forordnade, fäfom dc, hvaraf nian, utaf

det fom fkedt vid flere dylika tilfållen^ borde lof-

va fig en god verkan , och nu efter 5 dagai*s bruk

(a) Utidcfj Chirurgiika hindelfcr, pa£. 15-4.
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afven viMe fig hår, i det den fjuk^a fick en ftark

opning, och friades ifrän en myckenhet väder.

Öpningarnes antal tiltog de följande dagarne få

anfenligen, at d. 17 Maji, eller pa 7:de dagen
fcdan medicamenterne börjat nyttjas, räknades

atta, fpm affordé ymnigt vatten. Ehuru helfo-

fam denne afgäng varfordenfjuka, fick hon dock
ånnu ingen märkelig lindring for den tuilga ande-

dragten, emedan buken flod ftändigt lika hog,
och var af vader, fom en trumma, utfpånd, hvil-

ket mycket oroade hånne j men hon gaf lig dock
fnarttilfrcdsi, dä man foreftålde hanne , at det här-

rörde af magens och tarmarnas flapphet, famtncr-
vernes forfvagande, hvilket alt vid medicamen-
ternes ytterliga brukande flaille forfvinna» Eme-
dan ockfä urinen åmiuvar alt forfparfam, gjordes

til N:6 3 en tilfots, fom N:o 6 utvhar^ i den for-

hoppnings at fegheten i blodet , och uti inålfvor-

na, fkulle dåraf båttre uplofas, odi faledes uri-

nen komma lättare och ymnigare i gang. Detta
fenare ifkeddé dock ej 5 meft däremot blefvo op-
ningarne mera^ flytande och ymnige. Som nu
HippocRATEs (a; redan i fin tid afErfarenhet lårdt,

at flytande och ymnig fbolgang botat vattu-fotj

tviflade man ej eller, det ju fådant hos vår fjuka
åfven fkuHe fke. Dårfore fortfors med de redan
brukade medicamenter, cly{liren undantagne, fom
nu ej vidare behofdes. Päfolgdeh fvarade emot
min onfi^anj ty fvullnaden ^ttog fä ogonflvcnli-

gen , ät redan d. 17 Junii alla bukens delar fig dragit

innom deras råtta graafor tilbaka. Denne goda
Sndrmg gjorde dårfore den fjuka fa mycket ftor-

reforg, dåj innom några dagar därefter, buken

^
X f på

' (a) Aph. XIV. Sea. v>
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pä nägra timmar åter fä högt upfvall, at hon med
llorfla moda förmådde draga andan j at förtiga den
or© och ångfian, hvaraf hon tillika anfattes.

Emedan man ej kunde tilfkrifva delTc obeha-
geliga och farligt utfeende omftåndigheter någon
annan orfak , hn Solgångens uteblifvande vid pafs

II titnar, forordnides llraxt et Lavement ; men
dä detta (kulle appliceras, fants, at en rodaktig,

genomikinande och eftergifvande; fvulUl: , af et

dufvo-aggs ftorlek, fatt hg for opningen och al-

deles tilffutit denj at afhjälpa denne olågenhc^:,

fyntes ingenting vara tjänligare , ån at opna IvuU-

Itcn^ därfore fattes en llor blod-igel pä ftållet,

hvilken fop fig halligt ftinn och fedan föll af. I-

genom den at honom gjorde opningen utflöt pä
7 eller 8 timar efterät en rodaktig våtfka, hvar-

med 6 Hora fen'ietter blefvo aldeles u^blotte.

Härigenom befriades den fjuka innan kärt frän

alla berörde befvårligheter j oah fick hon ännu
famma afton, utan at bruka Lavement, nägra

ilarka oyningar urinen afgick jämväl fom oftail

,

och altid ymnigt-, hvilket federmera dageligen

fl:edde, ända til fjukdomens Hut.

Pä det en fä ymnig, och for drn fjuka nyt-

tig vattnets afg^ng ej ikuUe ådraga hanne nägon
{kada, gäfvos hanne fä väl fbyrkande foppor,

fom mcdicamentcr j tillika lades en bred bindel

omkring kroppen, och följande dagen en fma-

lare omkring de nedre delarne. DelTc bindlar

b.\r hon federmera, forderas bekanta i^yttas fkul,

til (jukdomens dut, och åfven n.^.gra månader ef-

teråt.

Säfom ock fliitcligen de falla delames (bvrkl

och förra förmögenhet borde fullkomligen ätcr-



176^. Oét. Nov. Dec. 313

Mlks , forordriades Dccoélen N:o 7, hvilkeii be-

kom den fjuka de forfta f ä 6 dagarna fä illa, at

den icke allenall altid gafs tilbaka dä hon tagit

däraf, utan hon fickåfvenen ftor matthet , utom
andra ölägenheter. Hon bad fordenflvul at dår*

med blifva forfkonad j men fom man , til det forefat-

tc ändamåls vinnande, icke hade lig något fåkrare

medel bekant, låt ändteligen deii fjuke med ftor

moda, men ock med dcfs ftora fordel, ofvertala

fig, at därmed fortfara. Efter il dagars brulc

bJefock hannes feber aldeles Ute, hvilketl feder-

mera ej vidare återkommit^ och krafterne, fä Val

i allmänhet , fom i fynnerhet uti inälfvorne , til-

togo efter onflian. Som nu vid detta tilfälle, fä

val forn under hela Curen af fjukdorrien, ifrån

början til Out, Hippocratis regelblifvitiaktta-

en: at en Läkare, fedan han pä fåk ra grunder
ygt fina foreftrifter, ehurii verkan ej ftraxt föl-

jer efter onfkan, icke bor tåga fin tilflVgt til an-

draHags medel, utan heldre^blifva via det, fom
han från början funnit vara nyttigt,, (a); få blef

denne regel ock nu genoni den lyckeliga utgån-
gen aldelés ftadfåft, faftån den Spanfka Polyhi-
ftorn Don BenIto Geronimo Feyoo (b) aldeles

velat kuUilädén. Denne fkai-pfynte man kallar an-

förde aphörisme Ex terminador^ emedan , efter def?

utråkping, redan i hans tid , ätminftone hundra-
de millioner märtnifkor i fortid dårigenom blifvit

til grafveii bräkte, cndäftémcdan j efter hans tan-

ka, defs riktiga användande är nåftan omojeligt.

At ändteligen bringa, berättelfen orri fjuk do-
mens botande til flut , bor ej obemält lämnas

, at,

,

fe-

(a) Aph.62. Sea.2.
(b) Theatr. Critic. Tom. 5'.Difcurs.7.
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fedan febrcn afftannat, bukens och de nedre de-

larnes fvulhiad dageligen aftog, hvaremot hela

kroppens, och i fynnerhet magens, tartnarnes och
alla inålfvornes flyrka märkeligen tiltogj hvar*

om matluftens aterMUande, rolig fomn, lätthet

i kroppen, och de på fin råtta tid fig infinnande

naturliga Evacuationer, jåmteanfigtetsfrifkafårg

gofvo de fåkrafte vedermålen. Safom imedlertid

manads-reningen , kvilken alt fedan ofvan formål-

te biodftortning uteblifvit, ej infant fig forrån

vid början af September 17(55, fortfattes imed*
lertid nyttjandet af Elixiret N:o z hela Augufti
niänad, tvä a tre gånger i Veckan, och pillcrne,

llåndigt tvånne gånger öm dagen til fram uti

Oftober, va. det alla qvarlefvor af fjukdomen där-

igenom matte fä mycket låttarc bärtfkaffas utur

kroppen.
iJnder all denna tid i aktto^ den fjuka den fo-

reftrefne Diéten i alla mål pa det aldranogafle,

och år hon innu, efter hannes egen utfago, fafull>

komlieen frifk, fom hon nagonfin varit.

N. I.

5o. Radie. Pctrofelin* Drachm. V.
Flor. Chamomill. vulgär.

Sambuci, Ana Manip. femis

Scm. Carvi,

Foeniculi> Ana Dr. J
Cont. coqv. in f. q. Aqvae font.

colatura; adde

01. Olivar. rec. Uns J
Salis Gcmmoc Dr. II.

M. f. cnema. D.S.
Lavement , hvilket hvar eller hvar annan mor-

con bor brukas.

N.
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N. z.

^. Radie. Polypodli contuf. Uns VIII.

Rhei opt. - Uns II.

Rvifurse GlycyrrhiziT? Uns IL
Pulv. Bacc. Junipcri Uns IV.

Sem. coriandr. Uns I-l-

Fol. Scrki^ f. f. Uns Vl,

Paffiftlar. major. rec. exac. Uns III.

Liqv,. terrce foliato: Tårtan Uns Ilf

.

Vini albi Portugall. libr. III|-

Digere per Nychthdrneron in loco calido^ 6c

dcin tinftlIr^E coLita; addeExtraftiRJieiUnsII.

pigere rurius, doncc folvatur.

D. S. Elixir Anticacbecticum.

Til III. Drachmer dåraf, gjutcs Ol. de Cedro
rec, Gutt. XV.
Haraf tages hvar rnorgon, klockan 7 5 fedan

Lavcmefit år applicerade 5 200 droppar, oqh
eftermidd. kl. 4, 100 til ifo droppar.

N. 3»

Tart. Vitriolati - ^ Dr. III.

Nitri depurati - Dr. IL
Borac. Venetsc - Scrup. IL
Millepedum exficc. - Dr. IL
Sacch. canaricnf. - Uns IL
M. f. Pulv. divide in XVIII partes a;qv. d. C
Håraf tages formidd. klockan 1 1 , fä ock ooi

aftonen kl. 65 8 och 10, hvar gäng et Pulver

uti et ftedblad Rhcafla Vin.

N. 4,

go. Extrafti cent. min.

Cafcariil. ana Dr. IL
Rhei - Dr. III.

Succi Glycyrrh. dep. - Dr. !§
Gum-
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Gummi Gaibani depur. - Dr. IL
01. ilill. Anifi Giitt. XX.

dc Ccdro rec. Giitt. XII.
CajcDiit. Gutt. Vin.

M. f. 1. a. P.lulx ex Ser. h N. X. Argeiuo vel
j

auro incrult.

D. S, Vifceral- Piller.

Haraf tages förmidd. inemot 1:1. 1 1 ,«och om 1

cftcrmidd. inemot kl. 6, hvar gäng 14 Piller.
'

N. f.

Empl. de baccis Lauri

,

Ammoniaco, ana Uns III.
|

Plaftcr, at llrykas pä fkinn, til j.t betacka -hela
!

underlif\xt.

N. 6.

5=. Tartari\Mtriolati - Dr, III.

Nitri depurati - - Dr. IL
Salis Ablinthii - - Dr. i

Borrcic. Venetse - - Dr. 1.
'

Millcpcdum exficcat. - Dr. IL
M. f. Pulv. divide in 18 partes ceqval. d. fe.

Håraf tages formiddagen kl. 11, fa ock om aft.

kl. 6, 8 och 10, hvar g-^mg e': Pulver, uti et ,

flcedblad Rhenfkt Vin.

N. T.

^L. Pulv. cortic. Peruv. elcJti Uns II,

Coqve fortifT. in aqva fluviat. libr.;IIJ

Ad Uns X\"III colat. addc

Syrupi hordcati q. f.

Häraf tages om morgonen klockan 8,fQremidd.

kl. 10, eftcrmidd. kl. 3, om aftonen y| och -i,

hvar gang en Tfac - kopp full.

BE-
I
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BERÄTTELSE
QmChmefifka Olje -fröet och defsTrefnad

i Sverige-,

At
CARL GUST. EKEBERG.

Under viftandet i China flera gånger, hadé jag

tilfålle, ibland annan af detta idoga foikila*

get brukad jordhandtering -,
gifva aktning på

det Olje-fro, fom nåftan hvar landtman med fä

jTiVcken nytta hade, jämte andra til hushållningen

nödiga krydder, utfått, hvilket de kalla Soyta

eller Söifapong, och år ej annat an en art Rätti-

kor, med hel Imala rötter, men med ymnige Iki-

dor och frodiga grenar. Raphams Chinenjts Olcife-

rus, Linn. Sp. PL
Denne våxt, fom dår uti November manad

utplanteras, pryder om Nyars-tiden de utmed
flod-ftrandernebelågne hogländtare åkrar, med ble-

ka och liffärgade blommor. Värman år dä näftan

fvarande emot vara forfta blidare var-dagar, dock
mer eller mindre blandad med frall-nåtter, hvi}-

ket gafmig anledning at iluca , det vårten pä vara ä-

krar torde fördraga famma fvala luft, och i fä~

dant afieende hemfördejag, år 1 7f4 ,
några fron där-

.af til prof.

> Hvarken ombyten af torka eller våta, hetta

'eller kéld, fom banda Under fa läuga refor, ej el-

i le'r tiden hade fkadat deffa fron ^ tv en imellankom-

i
mande refa hmdrade mig, de följande tvä åren,

' at utfå dem 5 dock i fruktan, at de förra fkulle mifs-

lyckas, hemförde jag til fåkcrhet något fårftarc

n'on vid näita refa.

Om
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Om varai ijfjj utfaddes af bada Hagen p a.

flera ftållen vid Gotheborg, bagge hade gifvitvifs

alkaftning, om icke Jord -läpporne, fomden lang-
fama torkan hade i följe med fig, oacktadt all «!-

vand moda och tilfyn, i grund fortärt det, fä at

fä ftänd hunno til blomma, innan de af denna o-
hyra firi^o lika ode.

Forfoket, ehuruvål det til en del mifslyckades,
gjorde mig likväl hugad , at näfta rcfa fkaffa mera
fro, jämte nödig underrättelfe om defs fkotfel,

pråfsning, fxmt modell til Oljo-präfTen t)ch dcfs

tiihorigheter , hvilket alt är 1760 var lyek eligen

förrättat , och följande fommar hade man vid Stocka
holm, i Upland och Roflagen prof af ortens växt,

och om holten af defs fulla mognad,
Den enfaldiga men til fitt åmne fullkomliga

präfTen
, {^) efter hvilken en eller flera åro fedan

utan färdeles koftnad gjorde, hade jag fixmma

gäng den äran at for Kongl. Academien upvifa,

tilliJca med modellen pä en behändig qvarn til

fröets kräffning. Jag gjorde ock , i riägra förnäma

Herrars närvaro, ct forfök pä 16 lod af detta fro,

fem gaf 8 J lod klar olja j man ftekte uti hännc
nägra^^briSdikifvor, fom hade näftan fä god fmak,
fom de uti fmor (lekte.

Rcfan ät China detta är, gjorde uti vidare ut-

ofning af mitt forfok nägot upfkäf , men gaf til-

falle at fkaffa nytt forräd af fron , hvaraf i är , jäm-

te nägot af det gamla, vid pafs |- kanna, den 11

Maji*^ pä en upgrafvcn fidland linda, af ungefär

80 Gvacfrat fi^t, utfäddes och nedharfvades : den-

na äkcr, ehuruvålej tilräckeligen redig och for gräs

(*) Bffjlriffjing dar^å /kål em annangangmcddcUi
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friad
,
tyktes i låge iiårmail komma 6fverens med

de i Chma brukade olje-fros fångar.

Efter nägra dagar når det tätt upkommit
^

fölgde ogråfet med, och kunde 5 utan at fkada ol-

jö-plantorne, ej Upryckas, hvarfc-re det fedan til

'en del qvafde och jämte torkan nä^ot hindrad'e

deras våxt , få at fömt blef nägot kart och tunt >

men de fron fom hade fått redigare ftållen, buro
60 til 70 frofkidor: altfammans mognade i flutet

af Augufto, och gaf z|: kanna fro.

Häraf hade ja^ nogiarat prof, at det utan får-^

deles flcotfcl kan hos ofs hinna til mognad, atfräft-

nåtter ej få mycket fkada det, fom torcka: at det

ålfkade ftug^a : at las lerblandad och fidlånd iord

år tjånligarean fetoch ny-godd ,lbm ofelbart ikul-

_lc i denna torkan framalftrat jord-loppor, denna
växtens fiender, hvarforc ock Chineferne for-

nämligall: betjäna (ig af afka
,
lagd ofVer de utfat-

te fron 5 i ftåilet for gödnings men at det bor utfås

gleft,pä länga cn alns breda fångar, renfas, och
defs frodiga Dufkar , fom de fmala rotterne ej for-

må upbåra , med länga ftånger ,\ aln ifrån j orden
uphållas, for jämnare mognad och redigare up-
hämtnings fkul.

Chineferne hofta gemenligen löo.-de til 1 20:de
kornet häraf, och taga. därefter i pråfsningeii fa
procent olja. Kakorne, ehuruvål åteligc af krea-

tur, nyttjas af dem fonderflagne^ til gödning uti

kryddgårdar.

De bruka oljan til matlagning, och til de i

d^tta landet oräkneliga lampor : röken, fom fam-
las uti vida trattar ofver lamporne , gifver åmnet
til det bekanta Tufchet. Igenom ftark arbetning

inpd tilblandad pflåkt kalk
3 gora de ock af den-

y m
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na olja det kittet^fom de kalla Chinam, hvarmed
de betacka alla fogor på fma fartyg, fom når det

hårdnat, iitehåller i flera tider fjo-nrafken.

Sä mycken, om icke mer nytta, kan man åfven

vånta af detta fr6 hos ofs : defs fkotfel år hvarken

rä^om, fä langfam eller granlaga fom Tobakens,
men defs fördelar åro ofelbart ftorre : fädant bor-

de upmuntra våra landtmån,at fpara ät denna nyt-

tiga våxt et litet rum i' fina kryddgårdar.

FÖRTEKNING
Pade Ron, fom åro införde i detta Q\'artals
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REGISTER
På de fornånifkåmnen, fom forekouma uti det-

ta Arets Handlingai*.

mhl^ hvit, huru den med ftor fårdel planteras i Flan-

rt dern, zi5'-22i.

2 Ammor ^ fom på flera är ej gifvit di, kunna fa mjålk

ibröftcn, 34-30.
Anatom, obf. på et vanfkapeligt fofter, 77. På en Man,

fom blef häftigt död , 314.
Aflro.nomie\ om Solens Formörkelfer i gemen 161-173*

Obfervationer pä tvånne, 3-1 a, 173-184. Utråk-
ningar pä Solens Parallaxis, 139-142.

Badftuga\ huru ftor hetta man déri kan tola, 299.
Bergsburk,, om drag-och glödge-ugnars förbättring, til

veds bcfparing, ii5'-i24. Huru vatta-dammar kun-
na göras tåta med brånntorf, 262. ^or^Proher-konfi y

Mineralogie.
Bifiotfel\ om enfår Bien fkadclig fjåril , 12-18.

jB/o</^^j vårma i månnifkan, 30^.
Bo/kaps fjuka, den i Finland gåiigbara, fmittar jåmvil

månnilkor, 49. Bofkaps-fkötlelen i Skäne, 97.
Botamk^ Sc Natural-Hijioria.

Bruns-drickning ; rön om kroppens värmas förändringar

därvid, 305'-3oS.

BraMvh^f om det kyler eller värmer var kropp, 507.

C/^/rÄr^/V; anmärkning om Starr- ftickning, 211.

Chymie; anmärkn. om Salmiac fpiritus, 232.
Climatet , i S verige , hindrar ej folkets formering , i of

.

Coffe'e\ uphettar värt blod, 308.

Dammar \ Se Bergsbruk.

Dannemarks Naturliga ftyrka, 89.

jE;^^/^Wj folkmängd och Natur 1. ftyrka, 91, 94.

Folkets myckenhet i et land, år rätta grunden til dcfi na-

turliga, oeconomifka och Politifka ftyrka, 81-102.
Folknumern i Sverige, 84. 1 defs färfliildta Land-
Ikaper, 96. Medel at befordra folkhopens förökelfc,

113. Folk fom bor tätare tiliamman, äger mer ftyrka,

än cn lika myckenhet, mera fpridde, 91. 94.

Gry;/ af Patatoes , huru de tilrcdas, 284-287.
Gulfot, förorfakad af Alteration, 312.

Y 2 Hms-



REGISTER
Hashällning ; hvarfore den år bättre i Rikets födri delar

,

i 96 9.7. H^skulls-Rrm ; fQ aker^d?jg
^

^Viög-, Potatoes,

Ljus.

?orSäf'^ji}^gar \ Vtderhoncn, ar 1762, 23.
sland^ huruvida det år Danmark nyttigt, 90.

Kitt\ huru det Chinefiika tilredes, 330.
Kfjldens och jord-kålans iV.ada och nytta för växter , zo-24.
Ljur \ tajg år drygare, dä dåraf göras fmalare ljus,

om vekarne åro lika, 5'i-5'4. Ljus med Bomulls-ve-
kar brinnsi fortare ut, ån lika flora, med blargarns

vekar, 15'. Vax-ljus brinna fortare ut, ån lika tun-

ga tälg-lj-js, 5-6.

handers naturliga ftyrka, hvad därmed förflås, 86. Sve-
riges Nat. ilyrka^ i jämförelfe mot andra länders,

87-115-.

Malmöhus Lans folkmångd och Nat flyrka, S7.

Mechayiik\ ^efkr. på en ^jpfoidrings machine vid qvarnar,

2f . pa et nytt och lordelaktigt vind-fpcl
,
1S4-192.

Medi'.ine\ Rön orn Iglars bri^k
,

5'7*'62. x^riftolochia tri-

lobata be-, iles vara ivettdrifvande och Alexipharmaca

,

famt nyttig i medicine, 239-244. om Gul-tot, vat-

tu-fot och andra f lukdomar , förorfakadc af fkramfcl

,

och h iru de blifvit botade 309-32Ö.
M&teorol. Obferv. om '.7Ö3 års vinter i Veflerbotten ; 19^

24. fe kägn , KoryJlcT^,

Mi'^eralogie\ förfök med Platina di Pinto, zzi-tzS*. fc

Mjöl afPotatocs, huru dettilredes, 284-207.
M^divadar ; om den fkada dc göra , iTied anledning til de-

ras fördrifvande, 281.
Månnifkans kropps vårma, 290-309.

Nattiral-Hijlorte»-^ Befkrifning på en Phalctna tortrir,

X2-18. pä en liten mofla, 2S-34. Om Cimex o-
vatus, 41-47. Om Snäckors parning, 4":. om ma-
D:ar, fom göna ikada på fkogarna, 124-139. Be^
Ätrifiiing pa en Fifkmås, 149 På örten Arillolochia

trilobata, 240. Några rara växter, i Ncrike,2r49.
Om orchis morio och mafcula, 245-. Om en^våit,

' fom våxer i bottnar på dricks-glas, 264-270. Be-
ikrifning pa Soya-Bönan, 271-275-.

Nord'



REGISTER
iVörij^^i? ,^Obfervfltion pä et mårkvåfdigt, 61- 6y, tvåjö-

ne luförliga afhandlingar, om Nordfkenens h6gd i

luft-kretfar , med anmärkningar, 1 93-2.10. 249-
261.

Olja^ Om det Chinefi/ka oije-froet, defs nytta och tref-

nad i Sverige, 327.

Fhyfiologie\ om hiiftritr, fom fått mjölk i brofkn fe-

dan de på flera är ej haft barn, eller gifvit dr* 34-
38. Utförlig afhandling om vårmen i månni-
fkans kropp och uti defs fårfkilda delar, med defiJ

förändringar af allehanda orfaker, 29©-309.

pQtatoes^ Ron om deras nytta och fkåtfel, 275"-289'.

Proberkonft\ huru jårnhaltig kopparmalu båii kan pro-

beras, 228-239.
iJ^/^;^-vattnets myckenhet i Skåne på 1 1 år

,
jämförd med

den i Upfala och Abo, 15-3.

Salep ^ om. den Perlifka och Svenfka, 245'.

iS^ö^^rw^ i Norra America, 124. huru Ikogs-brift kan
min{k»as, genom hvit Ahls plantering, 21 5-221.

Skrar/ifei\ defs verkan på vår kropp, 298-312.
Sn6\ defs nytta at betäcka växter för froft, 19.

Soya], huru den Chinefilka tilredes, 38. om Soyi- bö-

nan, 271.
Staters Ayrka, hvaraf den kännes, 89.
Sveriges folknummer, Areal-vidd och naturliga ftyrka,

84-115-. Landsorternas ftyrka, jämförd 86-^6,
Om Sverige kan föda mer folk, ico. fe t<ilk.

Ltdnder,

Sömn. fvaikar värt blod, 299.
"Tahll-verkets^OXZ xqVL^^ ^i-ilS'
Torf^ defs nytta til Dambyggnad, 262.
Itouchc-^ huru det tilredes i China, 329.
Trägårds-Jkotfel\ om buxboms plantering af frön, 75'-^

Sandgångars nytta, 2Si. om mafkar, fom ikada

fruktråden, 124.
Vanen^ hvad den gör, at fördraga hetta och köld, 301.
Varu-mangden i et Land, hvarlgenom den förökes,84-

109.
Vattujkdrning ^ fe yf. Vattnets verkan på var ^ropp , 308»
IVeJlerbottens vintrar, 19. folkmängd octh Nat. ftyrka,

99^ ^ ;
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J; Vade-i i Helfingland, har utfkurit fig och tagit et

nytt lopp. 143.
yikey-hruk: mifsväxt, fom förorfakas af ».våta i Sänings-

tiden, torckömmes , om man då far djupare ån el-

jeft, yy-yf. Sinings-machiners nytta, 72. huru få-

dcns fpillning vid fkörden torde kunna förckom-
mas, och om marken til råtta /körde-tiden, 15-6-

Jyjgs-fkotfel : huru våpling, Saint-foin och Lucernc cul-

tivcras i Flandern, 111.

ÖJUrfjatt'^ et ikål at han forr varit lågre, 246.

FOR-



FORTEKNING
?å Auftorerne til de Ren, ibm åro införde uti

17(54 ars Handling-ar.

BERGius; Om Ariftolochiae trilobat^e nytta i

Medicinen - - 3 - 239
- - - Beikrifning pä Soja -Bönan ^ 4-^71'

Bergman; Om Nordikenens hogd, Förra Stycket 3 - 193
Senare Stycket - - „ 4 ^ 249

Bessing : Om en timad Vattu-fkårriingi Vade A 2 - 143
Blom; Om en Fjäril, fom utöder Billockar i - 12

Brandt; Om Koppars Ikiljande ifrän Jårn ge-

nom prof, dä de åro bländade i Malmer och

SkårftenÄt - - - 3-228
Cronstedt; a. F. Rön om Platina di Pinto 3 - 121
- - - Angående Potaters plantering - 4 - 275*

Dalman ; Om Brånn-torfs nytta til Vattu-dåm-

ningar ^ - - 4 - 262
Ekeberg; Om Chin^filka Sojan - i - 3S

Om Chinefifka Oljc-fröet - 4-32,7
Faxe ,

OmHnitrur, fom efter flera är$ förlopp,

födan de födt Barn, fåtjt mjölk i brööen x -
34

Gissler; Obfervationer på Sol-förmörkclfen d.

I Apr. 1764 - - - 3 - 17^
Haartman; Om Finlka Bofkaps-fjukans fmit-

tofamhet - - - 1-49
Hellant ; Obfervationer pä Sol-förmörkelfen

d. I Apr, 1764 - - °-
3 - 1^

HoF ; Rön angående Ljus och Ljus-vekar i -

Högström j Om 1763 års kalla vinter i Wefter-
botten - - - - I -

Kalm; Om Mafkar, fom fördårfva Skogarna i

America - - - 2-124
Knutberg ; En Upfordrings Machinc vid Qvar-

nar i - af
L ECHE ; Om Mifsvåxt, förorfakad af vsta i Sä-

nings-tiden - - -~ 1 -
6-f

- - - Om marken til råtta Skörde- tiden 2-1^6
LiDBECK

;
Befkriftiing pä cn Fi{k-Mäs - 2 - 140

Mallet ; Obf. på Sol-förmörk. d. 1 7 Oa. 1 762 i -
3

- - ^ Obfervat. pä et Nordfken , d. 1 7 061. 1 763 i - 62
- - - Pä Sol-förmörkelfen d, i Apr. 1764 3-177

Mar-



FöRTEKNING.
Qv. Sid.

Martin, A>iT. Om manniikans kropps varma 4 - 290
MoDEER ; Om Infcclet Cimex O vätas 1-41
- - - Om Snäckors parning - 1-47
Muller ;

Bcikrifning pä en mycket liten MciTa i - 28
Odehus; Om en m'årkvärd'g ög^nfkada 3 - 210
Osbeck; Om Buxboms Plantering af Frön i " 7f
Palmstjerka; H ruTrcffic, Saint-foin, Lu-

ccrne och hvit Ähi planteras och fkotas i Flan-
dern - - - 3-212

Peter SEN;Omfjckdomiar,f6rorrakadeaffkråmfci4 - 309
Plakman; Om Solens Parallaxi* - 2 - 139
- - - Obf. pä Sol-Förmörk. d. i Apr. 1764 3-1^2
Retzius; Forfok med Svenfk Salep - q - 245-

Rinman; Om Drag-ugnars förbättring vid Jårn-'

verken - - - 2-115'
Runeberg; Edw. Om Sveriges Folk-aumer

och ntturliga ftyrka - - - 2 - Si
Salomon; On» Iglars bruk i Medicine ~ i * 57
ScHENMARK ; Obf. om rägnvattnets myckenhet!

Lund pä II ar - - 2-1^3
Pä .Sol-förmörkclfen d. i Apr. 1764 - 3-183

Strömer ; Obf. pä famma Förm.örkelle 3 - 1S7
Strussenfelt , Obferv. pa famma Förmörkelfc 3 - 1 84
Wahlbom ; Om et märkvärdigt mirifoAer i - 77
Wargentin; Om Solens förmörkelfer i gemen 3 - i6r
^ - - Obfcrvationcr på denlirta - - 3-180
Ventura; Bcfkrifning pä et nytt vindfpel • 3 - 1S4
Wilcke : Om ea växt ut: Dricks-glas - 4 - 26^


















