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Ifrån Rutefjållet til Haldefjållen hafva Land-
och Fjäll -ryggarne varit tilfamman , fom
uti förra ftycket vill år, men åfven fom

A z de



4 typt* Jan. Febr, Mart.

de Söder om Rutefjållet varit fkilde åt, fa at

Fjäll-ryggens fträckning folgt närmare Vålter-

hafvets itrandcr, och Land-ryggtn mera rättat

iig efter Landets låge, få fter ock i Halde*
f jällen en fkilnad for deras Norra delar, få at

Fjäll-ryggen fortfattcr titt ftrykasde, åfvenfom
förur, nog nära intil Vältra eller Norra hafvet,

men Land-ryggen viker af åt Öiter ifrån Hal-
tianitu ofver Rapifhiidi, Haldc-Hornatfch, So*

mas-Ojvi, Ketkc-Ojvi, Ward-Ojvi, Sidoos*

Oj vi, Bierte-eller Skjcrtevara til Tenomodka,
fom är et Eed

ö
eller fmak land , vid pafs zfo

alnar, imellan Aen Lettas-Eno, fom rinner åt

Enontåkis, och et Kjårn, fom rinner i Rei*
fens Alf ät Våfter-hafvet.

Ifrån Tenomodka gar Land -ryggen ofver

Walliwarafch , Korfewara, Akiewara, Udno-
kårro til Nirjijaure, fom gifver vatten få vål

at Enontåkis-Älfvcn, fom åt Alati-Älf, h v ilken
rinner förbi Kautokejno til Våfter-hafvet. Vi-
dare at Nerrewara, Pofaswara, Urtewara, Mar-
felkorre, Pitfiskiolma , Kieldewaddo

, Kuolpoj-
vi , få imellan det Kjårnet, fom rinner åt Sal-

vaslopel, och et annat Kjårn fom rinner i A-
Jati Alf, ofver Salvasvado , Kcriswara , Kerke-
wsra, Kjojriswara, Termeswara, Bewersmodka
imellan Pajasjaure och Bewersjaure til Rauwoj-
wi D

Maderojvi, Saltojvi, Aletwara, Motasoj-

vi, Kalkovado, Rauda* Autzi, Wodgam Ojvi,

Autie- Supdach
,

Parsojvi
,
Porwojvi , imellan

Ga
j
ge temjaurerne til Gajgetemwarach , Rau*

dofvi, Sejdikårro, Mafålkautzi, Mafålkojvi, Kat?
fcbelwäri til Ladegenojvi eller Beldovaddo.

Vat-
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Vatnen, fom for detta ftycket af Land-
ryggen komma ifrån dels Södra fida alt ifrån

Haidefjållen til K6jriswara> flyta alla ät Lettas-

% Eno , fom vid Enontlkis fam man fogas med Kan-
gåmä-ålfven, och kallas fedan Enontåkis Älf9

til Muonionifka By, h vare feer hon heter Muo*-
nio-ålfven, t ils den en fjerdingsvåg nedan om
Kengis Bruk faller in i Torne-Al fven , och and-

teligen vid Torne i Bothnifka viken. Vatnen,
öllan for Kojriswara , rinna alla a t Aunisjock »

fom år en gren til Rimi-Älfven, hviiken vid

Kimi>. i& mil ifrän Torne, faller i Bothnifka

Viken och öfterfjöru

De vatten, fom ifrån Haidefjållen til Kor-
fewara komma ifrån Landryggens Norra lida,

flyta alla ät Rajfi- eller Rej(ens-Älf: ifrän A-
kiewara til Maderojvi flyta de til Alati Älf;

och de, fom åro dår öftan före alt til Ladni-
olka, falla uti Taaa eller Teno*Älf och Norra
Hafvet,

Sedan man ifrån Halderjållen ofver Somas-
ojvi och Biertewara kommit ned från Fjäll-

ryggen , möter forft på fidorna en lag Fjäll-

mark , fedan få val imellan de i Land -ryggen
Upräknade hogder, hvilka icke åro fårdeles ito-

ra, fom på fidorna, år lag mark upfyld med
fanka Måflar och Myror, lamt defsimellan be-

växt med fmå Bjorkrfkog : ej eller åro nåra in-

til Land -ryggen några ftora och betydeliga hog-
der. Men vid Pofaswara begynner Land -ryg-
gen at boja Gg, fä at berörde Pofaswara med
de följande Urtewara, Termeswara, Rauwojvi 5

Motasojvj, Porwojvi och Raudojvi, åro vål ftörrc

horder och utan ikog, kunna dock icke råknaS

B 3 ibland



6 Jan. Febr. Mait.

iblanti dc ftorre Fjällen, utan allenaft fådane,
fora vid ftora Fjåll-ryggen komma under namn
af J^ågnar och Fjåll-våhlar,

Pa fidorne längre ifrån, åro dock hår och
dar anfenliga Fjäll, fåfom Sierradaswari Nord-
oft ifrån Kautokejno uppå fido-ryggen imellan

Akti Alf och Karasjock : Edskorreswari eller

Ifchuraffi Fjällen imellan Karasjock och Teno-
Älfven : Gurbitsf jållen imellan Kåfejock och
Teno- eller ofre Tana-Älfven: Laurewari och
Scheckemwari på Öftra fidan om Scheckernjock

:

Aunisdunderi och -Pallasdunderi imellan Aunis-
jock och Enontåkis- Alfven : Tris - fjällen och
Gourmangi imellan Lajnio-och Enontåkis - Älf-

ven 6cc.

I ftod af dc vid Grånfe - Rörlåggningen
ftedde matningar, har Land-ryggen til Beldo-
waddo kunnat med fåkerhet både afteknas oeh
beftrifvas, derifrln gar han vidare i Öfler åt

Ladniolka, på hvars Norra fida år et Kjårn,
fcalladt Pachtjårwi , fom gifver vatten åt Enare-
Tråfk oeh Norra hafvet genom den iri berörde
Tråft flytande Paits-Älfven, På Södra (idan

om Ladniolka begynnes en back , fom rinner i

ct annat Pachtjårwi, hvarifrån vatnet flyter åt

Aunisjock, Kimi-Älfven och Öfterfjén. Och
churuvål Land -ryggens ytterligare ftråckning

icke kan med lika fåkerhet utfåttas, få Iårer

det dock vara nödigt at defs gång befkrifves

efter de fåkrafte underråttelfer, fom 'åro at til-

gå, på det få mycket båttre anledning må gif-

vas at antingen råtta det felaktiga, eller ..ftad-

fåfta riktigheten af det fom anföres.
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Ifrån Beldowaddo följer Land-ryggen ffeilr

naden imellan Enare'Och Sodankyla Socknar, qf-

ver befagde Ladniolka, Saidewara, Lofswara*
Kyriötwara, Swudwara, Kyla\yara, Windela-
wara. Vatnen på Norra fidan om detta ftyc-

ket flyta åt Enare Tråfk , men från Södra fi*

dan rinna de åt Kimi-Älfven, de forfta genotn
Aunisjock , och de mera i Öfter varande genom
Kitenajock och Tangajock åt Kimi Trafik, hyar-

ifrån vatnet vid Ravaniemi fammanfogad t med
Aunisjock faller i Qfterfjon vid Kimi. Hittils

har Land-ryggen gått mäft i Ofter, men viker

nu af, forft i Sydoft och fedan i Söder, ofver

Solawara, Hvomawara, Pärdewara, Kurdvswa*
ra, Padfewara , Tulpewara och Kåikewara» Vat-
nen på Norra och Oftra fidorne gå åt Is-haf-

vet, men pä Södra och Våftra fidorne genotn
Rurajock och Kimijock åt Kimi Tråflc*

Land-ryggens ftrack"ning fortfåttes vidare i

Söder ofver Jågehvara, Talnewara, Norra och
Södra Aggwara, Pårniwara ,

Rogiwara, Wil-
måwara, Saitswara, viker fedan omkring Kit-

kajårwi ofver Lappiwara, Råkumewara, Pofle-

wara, Parfanwara, Wijfewara. I denna Tra*

öen bruka Ryflarne , fom handla på Torne, at

draga Båtarna ofver Land-ryggen ifrån Kitka-
jårwi til Livojårwi och få Livojock utfore til

Jo-Alfven, fom vid Jo Kyrka falleri öfterfjon.

Sedan ofver Hejnewara , Mulkoswar^, Ajack.
tvära til Jowara. Hår år ock bruket, at draga.

Båtarne ofver Land - ryggen ifrån Kufamojånvl
til Jo-jårwi, och få jo-Älfven utfore til Both*
niflce Viken. Vatnen pä Våftra fidan flyr,a gc-v

nom K^uolajftck och Suolijock It Kimi Trå(k
A 4 mck
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•'och Kimi Älfven, farnt ifrån Livojårwi och Jo-
jårwi åt Jo-Älfven och ölterfjon.

Kulamo Kyrka ligger ftraxt vid Land-

.

ryggen på Öftra fidan vid Kulamo-eller Kufingo-
jårwi, hvarifrån vatnct genom Maujärwi eller

Mauringojårwi och Kufingojock flyter åt Ou-
langa-Älf, åfven fom vatnet från Kitkajårwi med
flere dar Nordan fore ifrån Land-ryggens Öftra

iida kommande vatten flyta ät berörde Oulanga-
Älf, fom ock kallas Kouda-Älf, efter den vid

Kouda eller Koveda faller i hvita Hafvet: och
fom ifrån Maujårwi jåmvål år utlopp åt Jou-
kama Traft, hvarutur Pilto- Älfven rinner, få

kommer Jåmvål en del af Kufamo-Tråfks vat-

ten at gl åt berörde Pifto-Älf, fom ock nam-
nes for Kerni-Älf, efter den vid Ryflca Kemi
faller i Hvita Hafvet.

- Ifrån Jowara går Land-ryggen åt Narran-
gowara och Sarvitajpal, få imellan Tormejår-
wi och Kalmojarwi , imellan Loutejocki och
Hojkajårwi, imellan Kuckasjårwi och Lapuka-
jårwi til Wokin-Latua imellan Korpejårvi och
Latuajårwi, få imellan Terfemejarwi och Kif-
wejårwi imellan Wokajårwi och Lijti- jårwi
til Åckonferke imellan jordanjårwi och Sari-

jårwi , få imellan Eneti jårwi och Ki jårwi til

Kifwejårwen Latua imellan Manfelke -Lambi
och Minajårwi. Hår fkai ock ifrån Ryfca Ke-
mi vara en brukelig fart, då Båtarne ifrån Mi-
na jårwi dragas ofver Land - ryggen, och fedan

ofver flere fmå Eed, innan de komma i Len-
du a jårwi , hvarifrån farten fler Uhle-Älfven ut-

fore. Land-ryggen går vidare til Rokolantaj-

pal imellan Wiximojärwi och Lilij|rwi
5

få til
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Kojfutajpal imellan Leppclambi och Fyrkelam-

bi. Vatnen på Våftra fidan om detta (tycket

af Land-ryggen gä alla åt Uhle-Äif och Both-

•nifka Viken* men på Öftra fidan gä de åt Hvi-

ta Hafvet. -
. .

Efter denna vatten- ftilnaden lårcr Granfen

raknäs for Paidamo och Sotkamo Soknar emot
Ryfsland, ifrån Jowara til Kojfutajpal. 1 neg-

den af det fenafe går Land-ryggen in i. Ryfs-

land och fkiljer de vatnen, fom flyta ät Onega-
fjon famt vidare genom Ladoga i"jon och Ne-
wa-ftrommen i Ö iterfjon , från dem fom flyta

åt Hvita Hafvet.

Ifrån Kojfutajpal går ofver Saunajårwen-

tajpal, Lohi-Måki, Paafitajpal, Kofwafenwara-,

Somenfootajpal &c. en anfenlig Sido - rygg ,

fom (kiljer de vatnen, fom rinna åt BothnHka
viken från dem, fom falla i Fin (k a viken.

Om Fjäll -ryggen.

Ifrån Haldefjållen fortfättcr Fjäll-ryggen
defs ftråckning ofver Pirtawara, Kapperus -och
Jaurojvi - fjällen , hvareft han blir genomP-; li-

ren af en dal deruti Rej fens- eller Rajfi-

Af Älf-

(*) Aldeles , fom Herr ProfelTor Kalm uti Ameri-
canfk.a Refans Andra.Tom. p. 24Q. befkrifver Blå-
Bergen , fom ikilja Ängelika Colonierne från In-
dianerne , och hvilka Berg åro an fen ligen höga

,

farnc gå uti en continuerlig ftråckning från N. til

S. eller frän Canada til Carolina, endaft at det år

pi et eller annat ftålle en öpning, likafom den med
flit vore gråfven, hvarigenom de

i

flora floder, fom
flyta ned åt hafvet, rinna från öfra delen af landet

ofvan för Bergen. Äfven fådant berättas i Tredje
Delen p. 162 om Hudfons Flod, fom pä fl ere (tal-

len imellan Nya Yorck. .och Albany Igenomfkår
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Älfven framflyter, uti hvilken år fortfen Myl*
lojoinkofki, fom tilforene varic hållen for Grånfc-
punft imellan Kautokejno och Norrige, och
nedan for hvilken Älfven år flor och djup, at

med båtar kan refas alt til Hafvet til Raisbot-
ten eller Kofjorden, hvilket raknäs for f mil.

Straxt på andra fidan om Älfven mota Talowari
höga Fjåll, Moraflifjållen, Haldif jållcn , Stat-

tirafii, Haldiraffi, Kotkorafli, Tjockaraffi och
K ufurwari- Fjällen. Vatnen pä Vadra fidan om
Fjåll-ryggcn flyta flraxt ned til Våfter-hafvet,

men de fom åro uti *eller på defia Fjällens Ö*
ftra fida, fåfom Mollis jaure vid Tjockaraffi med
flere

, flyta vål ned på Öftra fidan , men följa

fedan utmed eller omkring Fjåll- ftråckningen

til Rais-Älfven och fa åt Våfter- hafvet. Vi-
da re åt Påralojvi , Nabarfjållen , Nobiflojvi,

Woldojvi
,

Wardojvi , Raudabachti , Jottilis-

fjållen och Ruonapachta, Hår blir Fjåll -ryg-
gen andra gången genomflvuren af en mycket
djup dal , hvaruti framflyter Alatidler Altens

Alf, deråft år foffen Staggukofki, fom forr hållits

for Kautokejno Grans få vål mot Afviowara fom
Norrige. I denna Traften hafva ock de*Norfke
Mafi-Lappar haft fitt tilhäll, for hvilka Mafi
Capeli år 172,1 af de Norffce blef upbygdt. På
andra eller ofterliga fidan om Älfven mota flraxt

Fjällen Kamaswari, Ordojvi, Kolkokojvi, Tjåu-
nick-

ganflca höga Bergs-ryggar och det ofta få , at deras

fidor ftä vid och uti Floden lodråtta, dar leninas

en opning af den vidd, fom Floden gemenligen
ofver alt år , men flraxt på andra fidan om Floden
tager famma Rygg eller Kei af Berg emot , och
fullföljer i famma våderikek .orubbad fin kola.
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niekfjållen , Nutia Warafch , Kaudas Kelas,

Wuorjowari höga Fjåll, ifrån hvilket Gefajock

tager fin begynnelfe, fom ftraxt vid AfTapach-

ta faller i Kärasjock och på den fidan drager

lig ät Tana-Älfven och Norra Hafvet. Sedan

komma Kåronojvi, Skoanwari och Kaggas flo-

ra Fjåll 5 hvareft fkilnaden imellan Afviowara-
och Teno-Lappar förut varit råknad» Midtror
Skoanwari ftoter på Norra fidan Låromiwuota-
waggi med en Täll-fkog up i Fjällen, hvareft

Norfka Lappar fig uppehållit. Ifrån Kaggas
går Fjåll -ryggen åt Luortokajfa

,
Swangerkaj-

fa, Kujvikajfa, Raftikajfa höga Fjåll, wads-
jockkårro , Ulfvarkais

,
Koblaojvi

,
Birdnojvi *

Laisdunder, llisfjållen, Adasojvi, Kukieruswari»
Harafkajdi, Mafkowari, Njalla Warachs. Hår
blir åter Fjall-ryggen genomfkuren, for at fram*

flåppa Tana-Älfven, fom vid Gullholmen har

fitt utlopp i T-anafjorden, och Norra Hafvet.
På Öltra fidan om famma Älf mota ftraxt Ser-

pachts-fjållen, Polki-fjållen med flere ät Wa*
rangers-eller Waringeijords-fidan.

Ifrån Hafvet gå på flere ftållen defs Fjär-

dar eller Fjordar nog nåra intil Fjåll - ryggen

,

få at, efter Lapparnas råkning, fkal ,fran Mu-
fkokajfa til den midt fore infkjutande Hafs-fjor-
den vara allena fl ij mil, från Ingawaggikajfa
i mil, från Tjockaras z mil* Ruffawari ar fträx-t

vid Hafvet. Rappis- fjållen z mil från A kons
Fjord. Ifrån Sångolkolto råkna åc -z mal til

Porfangers Fjord.

Om Riks - Grånfen.

For Uhme-Pithe- Lule -och Tor-ne-Lapp-

marier följer Grånfen imellan Svtrige och No-
nge
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rige Land -och Fjäll -ryggen at; men då de
i Haldef jällen från h varandra ftiljas, hlifver Gran-
fen i följe med Land ryggen och g'lr ifrån Hal*
de-Rofet på Haltia-Nitu ofver Bojogoppi, So-
masojvi -Wardojvi - och Skjertewara - til Teno-
xnodka-Rofet , fedan ofver Walli Warafch-R6«
fet, Korfewara-Stenen , Akiewara-Rofet

, Myr-
itenen , Nerrcwara-Haukiwarafchmat-til Fofas~

wara-Rofet. Detta ftycket ar imelian de ber-

gen eller högre ftållen ,
hvarpå Rofernc åro fat-

ta, upfyldt ined Myror, fanka JM affär och fmå
Kjårn, derimellan år nårmaft Fjäll -ryggen lag

och (k oglos Fjall-mark, men fedan fmå Bjork-
fkog på iåg med Fjäll- mylla blandad fand-och
flenbunden mark , och fom ryggen fåledes har

icke år fä märkelig, har den ej eller tilforene

fa noga blifvit nyttjad til fkilnad imelian Enon-
tåkis och Kautokejno Socknar, utan hafva tim
gre Enontåkis Lappar haft flfke i åtfkilliga Kjärn

på Norra fidan, och fordenlkul räknat lin Grans
närmare åt Kautokejno.

Ifrån PoGswara går Grånfen ofver Urte-
wa ra-M a r felko rre - Pi t (is k jo 1m a -Kj eldevaddo- Sal-
vaslopel- Salvas vado - Spallo - K jöjriswardo - Ter*
ir»eswira - Beversmodka - Rauwojvi - Maderojvi-
Sa 1 to j

v i- A letwara- M otaso j v i - Kalkovado -R^uda-
Autzi-Raudajaure- Autiefupdach -Gaigetem- Ra-
nd o j v i - S ej d i k arro -M a fe i k a u t zi - Katfebel-til La-
degenojvi-eller Beldovaddo-Rofet. Såfom det-

ta ilycket år mera uphogdt och en mårkelig

Rygg af merendels fkoglofa Berg eller Fjäll

,

faft icke mycket boga, få har den jämvåi for-

Ht blifvit räknad for Enontåkis Ikilnad emot
Kautokejno och Afviowara.

Vid
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Vid Beldovaddo viker Grfatfen emot Ko*
frige ifrån Land -ryggen och gar Norr ut til

Scheckerrjocks-Rolet ^ fem Här ftraxt vid bor*

jan af liiia Scheckemjock , och följer få denna
lilla backen tils han faller in i flora Scheckem-
jock , fom kommer ifrån Scheckemjårwi, eller

närmare efter Lapparnes uttal, Sc h e tk: h emj årwi
Denna Scheckemjock följes fedäo tils Enarajock

faller deri. Enarajock lärer få varit kallad af

Afwiowara Lappar, efter han kommer ifrån tra~

ftcn af Nullas-Ojvi, fom förut varit en Gran-
fe-punék ^ dår Enontåkis, Enare och Afwiowa*
ra Hot t tilfamman. Älfven heter fedan Enare-
eller ofre Tana-Älf, fom vid Jorafta får af Rå*
fejock tilokning och blifver ftorre men ånnu
mårkeligare tilokning får hon af Karasjock,
fom famlar fitt vatten få val ifrån Land-ryggeit
vid Maderojvi och Motasojvi traSerne > fom
och ifrån Wuorjowara i Fj all-ryggen

5 famt å

bagge fidor tager med fig de i vågen nårbe*

lågna vatten. Efter Karasjockis inlopp kallas

Älfven Nedre Tana - eller Teno-Älf, och af

Gråns fmellan Sverige och Norige tils en ifrån

Fjåll-ryggen kommande Back, fom kallas Sko*
lajock 5 faller in, fom fker icke långt ifrån dår
Älfven nedanfore genomfkår Fjålh-ryggen. Vid
denna Skolajock år på Våftra fidan om Älfven.
upfatt et Rofe, hvarifrån Grånfe-linien går of*

ver Harimatfkajdi-Polmatjaure-Torvejockkolpa*
och Pitfusmaraffc - Rofet til Kolmisojvi- Mådda*
kjåtfa , i negden hvaraf formenes, at Ryfka Gran*
fen fkal mota,

I fruktbara Länder åro Hora Strömmar och
Vattu-drag beqvåma flilnader, men i öfrukt*

farna
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farna orter fåfom defle, åro de mindre fördel-

aktige, emedan de måfta tilfallen til upodlin-

gar finnas vid Strömmar, men merendels få fmå,

lamt af Berg och Klippor fä omfhitne, at en
Nybyggare icke kan berga (ig, om han icke

får tillfälle at nyttja det lilla , fom på andra fi-

dan om drömmen kan vara beläget: defsutom
år det ock i flera hånfeenden balt, at de, fom
bo nåra tilfamman, må hora til alt et famhålle*

Deremot åro de hår varande fterile Land -och
fido- ryggar til Grånfe-ftilnader mera tjenlige,

emedan på dem gifvas for Invånarne minda r il—

fålle at hafva något, fom til tvilt kan gifva an-

ledning.

Lapparnes egendom beftår f å^godt fom en-

daft: i Renar 9
och vårderas en Lappmans for-

niogenhet alt efter fom han åger myckenhet
deraf, men då en olyckelig fjukdom kommer
ibland Renarne, händer det ibland, at hela Hjor-

den kan do ut> och den formognafte Lapp i

haft blifva utfattig; har han dä intet Silfver

eller penningar at äter férflcarfa fig Renar fore,

få har hittils for dem varit den tilflykt , at de

undfått Tings -Rättens tilftånd at begifva fig

ned til de Norfisa Hafs-fjordarne, at med fifkan-

de forfkaffa fig lifs-uppehåiles dock fom det nu
mera icke fkal vara tillåtit, få vore hogft an-

geläget, om framdeles vid den fifta Grånfe-pun-

dens vidare reglerande, Sverige kunde få nå-

gon del i Waringe-fjorden eller Norra Hafvet,

hvareft få olyckelige Underfåtare kunde få til-

falle at berga lifvet med fifkeri , och fom det

förut ibland håndt, kunde fortjena fig något at

kopa
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kopa Renar fore, famt begifva - fig tilbaka til

Fjällen, fom de måftas åflundan gemenligen ar.

Om de til upodlingar i Norra Lappmar-
kérne tjenlige platfer fkulle blifva af Nybyg-
gare uptagne, och landet fåledes mera befol-

kade, om ock då fådan olycka fkulle hånda, at

flere år, fom det fkedde 1765, då mail: all Sad
inom Pol - cirkelen fros bort, fkulle följa på
hvarandra, få vore likaledes en Hafs-f jord o-

umgångelig for dem, at dit, til lifyets bergan-

de, taga fin tilflykt.

Längden af hela Sveriges Grins emot Nori-
ge år:

Mil, fjord, alnar,

for Bohus Lån ifrån Hafs - bandet
vid Svinefund til Hifon - - 6: - - -

for Dahls Land til Sahlholms-Rofet 3: 2: 4140.
for Wermeland til öitra Kållegrafs-

Rofet - - - 1$: o: 20f9-
for Dalarne til Wonfjoguften - 14: 2: 2003.
for Herjedalen til Skarfdoren •• 6: 3: 263 g.

for Jämtland och Jämtlands Lapp-
mark til Jadnems-Rofet - - 32: 2: 4130.

for Afele Lappmark til Wapft-ålfs-
Rofet - - - 3: 2: 191 3.

for Uhme Lappmark til Bonnås-
Rofet - ti: y f;o.

for Pithe Lappmark til Sulitjelma-

Rofet - - - 11: o: 2217.
for Lule Lappmark tilKajnawaggs-

Rnfet - ié: 1: 1437.
forTorneLappmarktilHalde-Rofet28: y 304^

til Beldpwaddo - - 20: 2: 3008.

til
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til Skolajock efter Tenö-Älfven^'

med rata linier imellan defs

på Special* Chartan utmärkte
florfta krokningar - * 23*. 2: 38^7.

til Kolmisojvi Maddakjåtfa - 3: o: 16 17.

Summa log; 1: 2924*

Under Rorlåggnings- förrättningen blefvo Pol-
hogder tagne på följande Hållen :

0 b t

Af 7765» Vid Énontåkis gamla Pråftegärd 68: i%\
Kuttane Nybygge - 68: z\\
Salvaslopel vid Grånfe-linien 68: 40J
Katfebeljaure vid dito - - 68:

3 j|
Aiitie-Supdach" vid dito 68: 43
Beldowuoma Nybygge - 68: 23
Niemis gärd i MuonioniOca By 67: 58
Tjenfu gård i Kohlare By - 67: 23J

Compaflens mifsvisning var:

%j6f d. 2 Jul. vid Enontlkis 7 grt i-o avtil Vafh
d. 4 Jul» vid Kuttane i

åfkevåder - - 9:

men d. j* och 6* dito* i

klart vader - - 7:

d. 1 3 Jul. i äftevåder

\ vid Salvaslopel - jtf

d. 19 Aug. vid Katfe-

beljare * * *• 7*

d. 4 Sep t. vid Autie-

Supdach * - 7;

NILS MARELXUS»
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Utdyag af en Befkrtfmng ofver Ku-

farno Socken i Ktmi Lappmark^
författad af

Magin-er ELIAS LAGUSf,
Adjunå. Paft. dårftådes.

Nar Lapparne ånnu cnfame bebodde denna
orten, voro hår tre Lappland : Maanfel-

kå, Kitka och Kuolajårwi. Om defTe hade ge*

rnenfamt namn, kunde det ej vara annat ån Kimi
Lappmark, hvartil dock utom dem hörde fem
andra Byar, nåmiige/n Kemikyiå , Sodankylå,

Kittilå, Sombio och Enare.

Namnet Ku famo kom då for fl i bruk, når

Kyrkan bygdes vid Kufarno 'Infjo, och betek-

nades dermed fom oftaft, i 70 ars tid, hela Ki*
jmi Lappmark -

9 men eker är 1747, aliena it nåm-
de Lappmarks trenne långft i Söder belågn©

Tings- lag.

Socknen år alt få benämnd af Kufarno Infjo,

men hvaraf den lä heter, år ovifstj' 'dock om
ordcc är Fin fl: t, kan Tråiket fäet iitt«namn an-

tingen af Kuufi (Gran), emedan det med Gran-
fl:og varit knngvuxit j eller af Kuufan (Try

,

Lonicera Xylokeum , få framt detta Tråd funnits

pa defs ltrander. I gamla Skrifter låfes må it

Kuufama: kanuVe det år åldre och rättare, men
blifvit med tiden derigenom förbytt td Kufa-
rno, at Finnarne häruppe utfåja a longum nåftan

fom oa. Somlige hafya fkrifvit Kuufamet : kan*

{ke Lappfika uttalet fororfakat denna variationen.

B I Norr
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I Norr floter til Kufamo (*) en kant é t

Sodankylå, i Våfter ligga Kimi och Pudasjår-! i

wi Socknar, i Söder möter Paldamo, pä Öltr.l

fidan har man Ry Island.

Allmogen vet nåmna vifla Räftallen, förr I

fkilia vår Bygd la val från Socknarne i Öfter

botten, fom från Ryfsland #

Grånfornc emot Paldamo, Pudasjårwi ocl

Kimi fkola i fordna tider blifvit utmärkte mec c

följande orter $ Sarvitaival, Hirta-Salmi, Kyn 1

fikofki, Kultamafalmi , Pundarinkero, joutien
:

falmi. Nu for tiden bo likväl åtfkillige Pudas
jårwi-Bondef Öfter om denna Rå-linien* ocl I

om den ifrån Joutfenfalmi droges vidare efte
i

Peurafaari , Tarfifelkå, Rewåjfenwirta , fäfon

hon fordom fåjes verkeligen hafvagätt, få Ocui

le hon innefluta naftan hela Kimi Tråfks Sa
cellanie af Kimi Socken. Huru Rået emot Öl

flerbotten framdeles kommer at faftftallas, ftå|

ånnu under afgorande. Emot Ryfsland* utnåmj

nes af Allmogen , Sarvitaival, Wiheldåmåjårwil

Maaningajårwi, Komettowara , Rufkiakallioj

Huckafalmi ,
Pajtitunduri , Korkiawara , Kan]

. fåniva, Saarikumbu, Leppitunduri, SawutunJ
duri : dock bo i vår tid inom denna Rå - linii

någre Ryfke underfåtare. Rå -gången lärer vå

;
vara i följe af Traäaten i Narwa år i$9f in

rattad, och börjas, hvad denna orten beträffa

i Sarwitaival uti Paldamo-gråns, hvarell pä ö
fin

(*) På hosfogade Charta 6fver FjåU-och Land-rygjl
garna, kan Socknens belägenhet fes, nådan i Torjl

ne Stads Paraliel, på fjelfve Öftra Land- ryggeni I

En fårfldld Charta öfver Socknen torde med en aj

de följande ftycken af Belkrifningen kunna meddelas!



fira fidan i en Hålla finnes et korfs 1 och til Va*
fter tre Kronor med Bokftafven S inhuggne j

men hvart han 'de ri från blifvit dragen, antingen

Norr ut efter Nårångå
, liwaray Petåjåfaari*

Kajavafalmi
,
Kurickaperå, KivefkoOvi, fornät*

tninftöne varit -projefteradc; eller åt Nord-Nord*
Oft til Rufkiakallio, fom hår måftadels for Rå*

! ft ilnad anfes : eller om ingen Ror* låggning Norr
i om Sarvitajval for Grånfe^Gommisiariernes a fre*

fa hunnit fke » fådant har ej med vifshet kunnat
inhämtas.

\

Ifrån Kufamo Kyrka räknas til Stapelftaden

Uhleborg i Sydvåu% fo Mil-, til Pudasjlrwi Kyr*
ka nåflan i Vafter .30 *, til Paldamo i Söder foj
til Ry{kä Köpingen Kemi i Ofter, litet ofver.

fo* til Rydca Slottet Kola i Nordoft 88 ^ til

ÄCimi Sockens Gapeli Kimi-Tråfk, i Nordnord*
vad. 2,0 $ til Kimi C.tpell Rouvaniemi i Nord*
våft 50 til Torne Stad i Våfter efter vågarne

f6 mjl (*).

Pol-hogden for Kufamo Kvrka åf* efter:

i

Hn Direct. Hellånts Öbfervation 6$ gr.

fl min. och fkiljer fåledes allenafl: 2 min* frätt

1 Torne Pol-hogd : tidsltdlnaden låret kunna tagas

! til 20 min» Öfter om Torne
I

' B z For

1 - (*) Når Mitårhé ej uttryckeltgéfl nårhne Svén&aj
fördas hår altid gamla Milar, hvaraf 2 raknäs på
en Svenik mil j men åro aldrig måtoe.

(**) Efter Uhlebörg och Ryika Kemi hafva nåftai

lika Pöl-högd, och ifrån bagge råkilas til tCufamo

iikå läng våg , få kan Kufamo hällas före Hggä

dår rnfdt imellan $ Otti då tids fki! nåden irr^e! lan T or-

ne och Kemi år 35* min. 26 fee* ImelVån Torne pcij

tJhle $ min., fä "blir iraellan UhU och Rylka K#*.
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For ofrigt ligger Kufamo Socken pä omfc
lidor om Land-ryggen

5
hvilken i Norra hälf-

ten af Socknen går mäftadels från Nordoit til

Sydvårt , men fedan ät Söder och Sydolt. Af
denna Socknens belägenhet på Land- ryggen kan
man gora Mg någorlunda begrep om ortens hogd
i luften, nar man betraktar de många Itupandc

fall och forffar, fom rinnas i Älfvarne, hvilka

hår taga fin begynnelfe. Socknens långd från

Norr til Söder, år efter vagarne ^f, och bred-

den trån ÖlTer til Våiler merendels 10 ä 15
milj men om man icke tager längden for me-
ra ån 30, och bredden allenaft for 10 mil, blir

likvål rymden 500 gamla eller jf SvenJka qua-

drat-miL
Inom denna rymden komma forft at an-

märkas Infjoar, af Hvilka famc af de utur dem
flytande Bäckar och Aar landet är ofveral^ge-

nomfkuret , få at det , frän högåa bergen be-

fkadadt, nog liknar en Skargård , i fynnerhet Sö-

der i Socknen, Infjoarne intaga vid pafs fem-
te delen af Socknens utftråckning. Lång fl: i

Norr åro vål många, men icke Hora: Kuolajår-

wi, Tennijårwi och Ongama, den forfta af 3,
de fenarc af 1 mils långd hvardera , anfes dar

for de fiörfta : dock fkola i den lto ra Träfk-
klafan , fom ligger mot Ryfka Lappmarken och
kallas Soanjårwet, finnas några, fom i vidd -of-

verträffa dem. 1 Södra Tracten af Socknen,
fom innehåller flera och {torre Vattu-famlingar,

tagas följande i akt : Suolijårwi, 4 mil lång, år

for

mi 30 min 26 fec. , fmellan Uhle och Kufamo 1 jr

min. 13 fec, och fälunda imellan Torne och Ku-
i%mo 20 min. 13 fec»
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1

for fina många Holmar och langa uddar [fä vill-

jfam, at en obekant icke gårna dar kan leda fig

fram. S>mo fäjes vara 6 mil lång och genom
tvånne Sund dela fig i 3 lika langa Fjärdar,

ligger alknaft til någon del inom Kolarno Gran-
for. Livo är 4, Kurkijårwi 3, Naamanga z 5

i Jijårwi 3, Kero g, Irni 4, Jiojårwi z mil lån-

!

ga. DefTe alla ligga på Väft ra fidan om Land-
ryggen. Öiler om den famma märkas, Kitka,
ftörft af alla, in (k rankes få af flere uddar och
holmar, at han pä en gång ej kan ofverfes, defs

långd räknas icke mer ån 9 milj men omkret-
fen efter alla Vikar (kulle blifva ofver 30 Paa-

najårwi, 4 mil lång
s
men mycket fm al Kufa-

nio
5
fom har Kyrkan i Nordvåflre ändan, råk-

näs 4 j Muojårwi 3 s Joukamo t y Kirpiilo, Ku-
tämå

,
Suiningi, Tavajårwi, ungetår z mil långa

hvardcra* Nä fl: an alle deffe flräcka fig från Vä-
ller til Öfler, innehålla mer eller mindre, ftor-

re eller fmårre, men rå hobårande Holmar, och
hafva til ilränder gemen! igen Mo-hedar, Kärr
eller fleniga berg. En eller en half mil lån-

ga infjoar förekomma flere ån man hår kan up-
råkna, och de fmå årc» nåftan otaliga.

En del fmårre Tråfk hafva uti Jord-brynet
intet utlopp, men de fiefle ledas genom bäckar
til de florre, deffe åter genom Åar uti flora

Alfverne. Väder om Land-ryggen falla de, i

Norra andan af Socknen beiågne, genom Kemi-
jocki och Kåsmåjoki -

y men Suölijårwi med en
hop andre, genom Jumifkojoki, uti Kemi Tråfk,
fom utflyter efter Kemi-Älf, til hvilken Alf
ånnu något antal dragés genom Åutnjoki.

Simo
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Simo Tråfk utledes af Simo Älf. Liwo
faller uti Livojoki, Kurkijärvi och några andra

uti Koftonjoki, hvilka bägge åar inom Fudas-
järwi Socken förenas med den frän Naamanga
och Iijårwi utfallne, famt genom Kero och Ir-

ni flytande Jiå-Älfven. Jiojårwi jämte ta andra

uti Paldamo-Grånfen, foras af Kiandojoki uti Uh^
le-Alf, Således förlora Hg alla på denna fidan

genom fyra Hufvud-Älfver uti Bottnifka Viken
af Öfterfjon* öfter om Land-ryggen dragas al-

la längd i Norr befintliga Tråfk genom fmå
Aar uti Oulanga-Älf-, uti den faller ock Kitka
genom Kitkajoki -

9 Krpifto, Kiitåmå och Sui-

ningi genom KuuMngojoki , famt Tavajårwi ge-

nom Kuoringijoki. Kufamo förenas med Muo-
jarwi, hvilken meddelar iitt vatten både med Kir-

pifto och då utlöper efter Kunfingijoki, famt

Hied Joukamo, på hvilket fått hon äfven utrin-

ner genom Pilto-Älf. Oulanga-* och Pifto-Älf-

ver emottaga altfå defle infjoars vatten och fora

dem genom Ryfsland til Hvita Hafvet. Vid
utloppet i Sjon förbi Kouda-By, namnes den föi>

ra Kouda-Älf. Pifto-Älf flyter i Hafvet vid

Ryfka fläcken Kemi, hvarfore hori ock där kal*

las Kemi-Alf...

Aarne och Älfverne åro i fin början fmala.,

fom ofta 11 inom höga bräddar influtne , mycket
itrommige och forfrige. Igenom några fiipper

man aldrig fram med båt s efter fomliga kan man
väl färdas, men man måfle draga båtarne förbi

branta fall fFenn, KomkåhåO, af hvilka likväl

intet kan liknas vid Auttinkongås uti Aiittijo*

ki, fom (kal vara ofver 10 fam?nar högt och få

Mfugt j at ftranderne deraf åro i en ftåndig {kak*
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ning. Kuufingi-S år få fl rid , at man vårtiden

der kan på en timas tid fara 4 mil neder åt.

Oulanga och Pifro Älfver plåga handlande
RyfTar färdas. Uhle-Älf kunna icke flere ån
tvenne, och Simo-Älf kan ingen af denna Sock-
nens Inbyggare refa* Pä Kimi- Alf kunde val

Kuolajårvi boarne anftålla fart, men vågens längd

förbjuder det j for dem fom bo vid Kitkä, fbul-

|je det jåmvål fvårligen Inta fig göra; men om
Jiå-Älf blefve 11 p ren fad, .(kulle det vara Kufamo-
boarne til ftorfta gagn 5 ty faft minfta delen af

Sockne-månnen bor vid defs ränder, få kun-
na dock de flefte fig deraf betjena, fedan gods

och båtar bllfvit flåpade en haif rnil ofver Land-
ryggen, ifrån Kufamo fjo til Jiå Tråflc , och
ifrån Kitka til Livo infjo. Ibland forflarna i

denna Älf, fom til antalet åro flere ån 60, nagre

hela milen långe, finnas åtfkillige få. grunde , at

man hoftetiden fållan kan ro, utan mäfte ned-

åt draga båtarne, ånftont defTe vanligen icke

inneharva mera ån f å 6 Skeppunds lali : et par

åro få brante och trånge, at måfta laften made
baras förbi, om man med den ofriga fö al kun-
na trånga Gg igenom.

Kårr och Myror Iro otaligt många, åt Ovil-

lige ganflia vid (b ack ta, de intaga nog få ftor

vidd fom infjoarne, om icke florre : några få

nyttjas til Äng, de flefte åro hitintil obruke-
lige , en del åro fkoglola , en del med någon
fiog betåckte; fomlige fanke, fomlige torrare;

några hafva lerbotten , de flelle gyttjog, gru-

fig eller fandig grund. Mohedar och Sandåfar

åro i fådan myckenhet > at de ock fä tyckas haf-

va tilågnat fig inemot en femtedel af Socknens
B 4 rymd,
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rymd. Det ofriga utgör någon mark af Ler-

grund , dälder och backar af mull -och Sand-

botten, itenige backar, o, f. v., hvilka dels re-

dan t 1 åker, äng och ivedjcland blifvit nyttja-

de, dels kunna nyttjas, dels ock af fin lutur ;

åro elUr genom eldar blifvit til, vidare bruk
otjenligc.

H^pa Berg och FjåP-kullar åro altfor mån-
ga, men har mårk as endaft följande: Iiwara i

Sycfoft frän Kyrka : under detta tager Jiå*Älf
lin begynnelfe. Pyhatunduri (Heliga Fjällen)

icke långt ifrån Kitka infjons öltra anda, har

under Lapparnes hedendom varit et offerftålle.

RuuViakallio (Roda Klippan) år icke ju fl for

lin hogd ^ men derfore märkvärdigt, at det på
Cdan, fom (loter til Paannjårwi, beftär af en brant

rodaktig Hälla, och emedan det hålles for er Rå-
ftalle"' emot Ryfsland. Sallatunduri i Knolajårwi
år et af de hdgfta: efter en gammal beråttelfe

fl: al derpä en Skepps-kol fordom blifvit funnen.

En del berg åro med karta tråd bevaxte, en

del aldeles fkatfötc. Några beftå af ilen och
klippor, andra af grus y land och mo, hvarfore

de ock med Ren-maOa ofvertåckte fordom t jen-

te Renarne til Betes-orter. Snon blir på defTe

hogder om v intre ni få fammanpackad af köld

och bl"{l, at han tåflar med ifen i hårdhet: i-

från fomliga forfvinner fnon aldrig.

Uti Kufamo åro nu for tiden vid pafs 180
hushåll, nybyggare och inhyfes .inberäknade * de

Jiafva fattat lina bo
p

'ikr vid de här befintelige i

infjoarne -eller åarne och utgöra
3

Tingslag el-,
j

ler Härader , efter hvilka landet kan indelas i

följande } deiai%

i:mo.
I
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i:mo. Kuolajårwi innefattar ofra delen af
Socknen på Norra fidan om Oula.iga-och Ju-
mifko-aar , har til Valter Kirni Tråfks Capell-

gåld , men ät Örter Ryika Lappmarken,! Hår
åro 40 hushåll

5
af h vilka denj aflågsnare half-

p iiten bor vid Tennijårwi, Kuolajårwi och å-

arne fom utur dem flyta; en fjerdedel vid Kh-
måjoki; de ofrige vid Ongaroa eller mindre in-

fjoar där i negden*

2:do. Kitka intager Socknens medlerfta del

och bebos af éo hushåll, fom til hälften lagrat

Gg vid Kitka infjo \ men den andra hälften vid

mindre där omkring liggande Trade. Eljeft år

Tingslaget fordelt i 3 lika flora Byar: i:mo.

Wafaraperå, 2:0. Polio, 5:0. Akkitka : af hvilka

den fortta ligger åt Pudasjårwi , den andra mot
Kimi, och den fifta mot Ryfsland.

3!tio* Maanfelka eller Kufamo egenteligen,

begriper under /ig den ofriga Södra tratten af

Socknen. De 80 hår befintelige hushåll tro i

följande lika flora Byalag indelte : 1:0. Heic-
kilå, 2. Låmfå, 3* Poufu, 4. Kyrckjoby. De
tvånnc förda ftota til Ryfsland och ligga vid

infj3a'rnö,fom utflyta genom Kuufingi-och Kuo-
ringi-Aar famt Pifto-Älf: de två fenare dels om-
kring Kufamo Tråfk, men til ftorre delen vid

infjoar, fom Jiå Älf drager til fig : grånfaåt Pal-

damo och Pudasjårwi»

Såfom Socknens rymd fkal vara 300 gamla
quadrat mil, och på denna utflråckning icke bo"

flere ån 180 hushåll, få år lått ät finma, huru
gleft landet måtte vara bebodt, och at, da fom-*

ligftades f a 6 grannar finnas inom en mil , de

åter annerftådes med f å 6 mils afiland kunna
B f vara
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vara från hvarannan fkilde, och at ödemarker
mångdubbelt i vidd ofvertråffa bebodda orter»

Om folket framdeles Skes i lika mon fom hit-

tils, få år något hopp, at Socknen i framtiden

blir tätare bebodd > men fådant hopp förfrågas

anfenlige.n derigenom, at til åker och äng hår

finnas få få tjenlige lågenheter.

Ehuruval inga IVIeteorologifke Obfervatio-

ner blifvit anftålde i Kufamo, at Climatet der-

af kunde jämföras med andra orter, fä torde dock
luftens befkaffenhet i anfeende til. kold och var-

ma, famt torka och våta, af följande omftåndig-

heter någorlunda ftå at inhämtas* En och an-

nan gäng har det val håndt, at töväder infallit

uti April månad, men bar mark och öppet vat*

ten fås ganfka fållan for medlet af Maji, utan

gemenligen i flutet af berörde eller i början af

Junii manad. Ar 176 \
låg i fen ännu d. i f Jun»

ofver de ftorfta fjoarne»' Ar 1764 började han
icke forrån i Solftånds-dagarna at vraka uti dem t

det år dock allenaft andra gången i manna-min-
ne, fom islofsningen varit få fen. Sommaren år

härlig och få varm, at hufen fållan ifrån Junii

månads början til Septembris flut behofva eldas:

ibland kan det någon dag blifva få hett , at man
knapt tål at vara klådd : ibland kan ock infalia,

fä kulen väderlek , at han mera liknar höft och
vår, ån fommar på andre orter.

Sedan dag- jåmningen om höften år förbi,

blifver omväxlingen af kold och varma icke

långfam , utan fjoarne islopa merendels, och mar-

ken betåckes med fno, på förra hälften af O-
ftober. Ar 1763 voro de fmå infjoar, jåmte

vikarne af de ftorre, i Septembris flut tilfrus-

ne.
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»c. Hår år altfå ärligen vinter uti 8 och ibland

pä nionde månaden, [från den i December vi
den i Martii händer fållan , at taken drypa, och
ibland år det fa kallt? at ortens infödde Inbyg-
gare utom hus ej vål kunna berga fig.

Nått-frofter infalla de fl eftc åren både ti-'

digt och ofta, i fynnerhet blir årsväxten den-'

genom flcadd på många ftållen , hv are 11 grunda
Tråfk och Moras osngifva åkrar och fvedjeland;

Ar F751 år i Kyrko-Protocollerne upteknadt, at

årsväxten blifvit fkadad af Honungs- dagg. Är
1757 med de fem följande, åro an tek n ad e for

mifsvåxt-år af raft, Ar 1730 den f Jul. föllo

hagel, florre ån Sval-ågg, i fådan myckenhet, at

det forderfvade grodan pä åkrarnej men de (ift

forflutne åren har hvarken ofta eller mycket hag-
lat. Våder-folar blifva ofta fedde, dock af van-
ligt utfeende.

Såfom Socknen år belågen viT^Pol-Cirke-

len, få år, i fynnerhet i defs Norra del, Se-
len fynlig hela natten vid Solftånds- tiden, och
nätterna den ofriga delen af Sommaren hek lju-

fa , deremot åro dagarne om vintren kårta och
mörka, fom dock någorlunda årlåttes af de lan-

ga gryningar och fkymningar, famt at natteme
blifva uplyfte af de blåffande Norrfken

, pä h vil-

ka, dä de vidga fig til den Södra Horizonten,
plågar följa nederbörd. Åt åffca eller ljungeld

dödat månnifkor eller fånad, har man har nå itan
intet exempel) men. oftare åro torra Mallar och
Trän deraf antände, få at Skogs-eldar up kom mit,

Öftan >- Vader tyckes blåfa oftare ån andra

vader, och det i allahanda väderlek famt Jrsti-

der«
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der. Hvar ho (t och var infalla (lärka ftormar,

bål (t med Öftlig eller VetHig vind.

Lindriga jordens Rakningar åro oftare for-,

fporde, men hafva, Gud i Ära, ån ingen fkada

tilflcyndat. Af dem, fom biifvit upteknade, har

den for (ta tildragit (ig år 1731 d, 10 Decemb.
fedan 1730'd. 17 Oftob. i7fo cL 21 Jul., 1752.

d* 2,9 Maji
, i7f3 d. 14 Decemb. 175*4 d. 6

Decemb. 1703 d. 20 Maji.

Fortfättning häraf en annan gång*

FÖRSÖK
Med Terra pouzzolana och Cement ,

gjorda af

BENGT QV1ST, Andersson,
Bergmåftare och Direct* vid Jårn-Manufaåur- verken.

§. j éTbknd Terra pouzzolana, fådan fom den

JL kommer ifrån Italien och Civita Vec-
chia, oberedd eller omalen, hvaraf en hel ki-

(la
,
igenom Herr Hof- Marfkalken och Ridda-

ren Jennings förforg och koftnad , biifvit an-

(kaffad, åro följande förändringar utfokte, hvil-

ka gemenligen fås uti klumpar af olika ftorlek,

ifrån Äggs til HafTel-notters, och dar under.

N:o 1. Rödbrun, alt igenom pipug fom
€n Pimpften el^er Svamp, med inblandade hvita

körtlar, ftöi re och mindre, liknande til alla de-

lar opac Quarts, men utan {tinande yta, famt

ilundom med fynbara delar af hvit Skimmer och
fmå
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fmå körtlar af grå farg t denne forten linnes of-

ta med fmå Drashål, merendels torna, a) Är
nog (kor och kännes ganfka fkarp emot fingren,,

b) Ar någorlunda tung, af grofre texture, fä at

den pipuga eller drufiga femman få 1 1n i ngen åtr

tåmmeligen grof. c) Gäfer icke med fura Spi-

ritus. d) Rå
5
har tåmmeligen ilark attraclrioh

til Magneten, hvilken kraft icke fynes vinna

någon tilökning igenom calcination. e) Brånd 9

förlorar något af rödbruna färgen och varder

mörkare* f) Smaker lått nog per fe til fvart

flagg; med Borax fm alter helt lått til et matt
gulgrönt glas 3 men lemnar gemenligen någon
liten particle ofm alt : med fal fuhbile microcos-

micum uplofes icke få lått, gar likväl dermed
i ilark hetta til en hvit opac glas-mafla. g ) Fo-
rcnåmndc hvita körtlar, fom åro alt igenom in-

blandade uti Terra pouzzolana, likna fina land-

korn , fom gått igenom elden och åro af åt-

flnllig ftorlek, ifrån finafle fand - particlars , til

ordinaira hagels, kannas fkarpa, men åro tillika

helt Hora, gåfaicke med Acidis, fmålta hvar-

ken per fe eller med Borax, men glaslopa litet

til ytan uti häftig eld.

NB. Igenom liten påblåsning i elden, var-

da nyfsnåmde hvita körtlar klara fom vanliga

hvita och klara Qyarts-korn: derigenorn', at de
förut åro li kfom calcinerade och alt igenom til

finafle mjöl fondefdelte, famt uti behörig het-

ta fnart lodas tillämmans igen, händer der, Ét

©pariteten férfvinner, och de (Te fmå körtlar tyc-

kas hårdna i elden, h vilket lik vål allenaft år en
fammanfmåltning af de finafte delar, fom raka

hvarannan: federmera låta de icke uplofa fig 1

Bo»
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Borax 9
om de icke malas til finafte pulver, åt

.glaiet varder hvitt ofårgadt.

N:o z* Hårdare och litet tyngre, ån fore- I

gående i
men af famma fårg och pipugn fam-

manfåttning : vifar i brättet och inuti drushål

fnaå fvarta knaggliga flagg-hinnor, liknande en

bekant fort Biodlien, hyfer ganfka fa af före?

nåmde körtlar (N:o i, p)> men år i ofrigt af i

enahanda forhållande til alla omftåndigheter.

N:o 3. Violett, ån hårdare och tyngre, med
ganfka jämn pipiig grainure, nog lika med den
iamma hos Pierre d Agde ^ fom längre fram kom-
mer at befkrifvas: hyfer famm a inblanning af

hvita körtlar med cN:o i) af olika ftorlek > och
j i

år dermed til alla ofriga omftåndigheter lika.

N:o 4. Brun tegelfårgad, litet lofare an

alla föregående, med famma texture och få hvi*

,ta körtlar, a) Dragés rå nåftan hel och hål-

len af Magnetem b) Får mörkare fårg i el-

den* c) Smälter utan någon tilfats ganfka lått
I

_til fvart flagg 9 fom åfven dragés af Magneten,
oeh uplofes med Borax lättare, ån foregående

i

men tingerar ej glafet med annan, fårg, ån matt
gulgrön, d) Tyckas hårdna litet i elden, e)

, Gåfer ej med Acidis.

N:"o $ Grå, af lofare fammanlåttning, ån

alla fortgående och af famma otäta famt fvamp-
lika texture* med drushål och fa inftrodde kört-

lar af grågul fårg: ä) gafer icke med Acidis.

b) Dragés rå af Magnetert tåmmeligen ftarkt.

i) Får rödbrun fårg i elden och tyckes hårdna

litet, d) Smaker per fe til fvart hård flagga

fom icke fullkomligen fmålter med Borax * men;

tmgeraf glafet med matt gulgrön fårg»
. .
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N:o 6. Blek, rödbrun, med ljufäre flac-

kar, af famrna pipuga larnmanfattning fem alla

foregående/ icke fårdeles härd. d) Gåfer icke

ftied fura våtfkor, b) Dragés af Magneten, u-

tan föregången calcination. c) Hådnar mårke-
ligen i elden och far en mörkare brun fårg.

d) Smälter per fe til fvart flagg, fom dragés af

..Magneten: är i ofrigt lik med de forr omrörde-

förändringar.

N:o 7« Mörkgrå, litet pa brunt (fotande

,

härd och af grofre famraianfåttning, ån de före-

gående: liknar måft en pipug flagg: vill falla i

concava och convexa ftycken, når den kroHas

med hammare: dragés ra af Magneten : får ftar-

kare brun fårg i calcinations hetta: fmålter for

fig fjelf til fvart flagg och med Borax til gul-

grönt glas.

N:o 8. Måft fvart, lofare ån nåftforegå-

cnde och af litet finare texture, år emot ytan
gråaktig, men inuti fvart: rifven, gifver grått

pulver: dragés rå ifark a fl: ibland alla af Ma-
gneten 5 men likfom förlorar litet af ätträciion

dertil uti elden: bränner fig rödbrun: fmälter

lått til fvart flagg, och med Borax til 'gulgrönt

glas.

N:o 9. Svart, hårdare och tyngre famt
med tätare fammanfåttning , an naft foregående:

år åfvetl emot ytan gråaktig på brunt ftotände,

och fvart inuti: hyfer några få körtlar af of-

vanbeflcrefhå- a) Rifven
^

gifver grått pulver.

b) Dragés rå af Magneten. c) Är til dfrigä for-

hållandet lik de foregående.

N:"o 10. Mork, fallande litet i brunt, gän«

{ka hård, liknar vid häftigt påfeende en Blod-

. ftens-
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flens . malm : är likfom alla föregående , af otit

fvarrplik fammanlättning, brunaktig och fkrof^

Ugi ytan 3 men inuti mörk, luktat mårke-
ligen af r«tt Ler. a) Pulvenferad, blifver grå-

aktig, b) Dragés af Magnetrn. cj Smaker per
fe til fvart härd flagg, d) Tingerar Borax gla-

fct, fom alla föregående, med gulgrön fårg.

N:o, ii. Rödbrun, ganfka mycket liknan-

de Jaspis ? af famma färg: beirår af någorlunda

tåt fammanlättning med drushal. ^Luktar,
fom rad t Ler. b) Dragés af Magneten. ^Smäl-
ter for {ig fjelf til fvart härd. flagg $ oeh med

x

Borax til gulgrönt glas,

N:o 12. Svart, med rödbrun yta rundt om-
kring, men inuti fvart, tåt, hardaft af alla och
tåmmeligen tung : år i brottet icke olik en mork
Agat, med fä fjälliga particlar hår och dar, famt

fina fkingrade drushal. a) Låter fvårligen rif-

va fig af ftål, men rifver fjelf verkeligen glas:

ger likväl icke eld mot fläl. b) Pulveriferad

,

varder gråaktig, c) Dragés af Magneten. d)
Defs gråvitas fpecif. til vatten : : i.f70 : 1 .000. e)

Smälter til flagg utan någon tilfats, och för-

håller lig i ofrigt lika med föregående.

N:o 13. Svart, hård och tåmmeli^n tung,

men icke fä tåt , fom nåft foregående, utan

mera drufig eller pipug, fall icke få jåmn-pi-

pug fom de måfla af förut omrörde förändrin-

gar: faller under hammaren i concava och con-

vexa flycken : luktar fom rådt Ler, och år el-

jeftaf enahanda forhållande med de ofriga.

N:o I4> Ljusgrå af flere variationer med
Jjufare grå, på brunt Hotande yta: faller i brot-

tet fjällig och hyfer inblandade hvita , maft
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klara körtlar, ftérre och mindre, liknande Qyarts-
korn* a) Luktar fom rätt Ler. b) Gäfer icke

med Acidis. • c) Hårdnar i elden och blifver

fprodare. d) Dragés rå af Magneten. e) Smäl-
ter per fe til (vart flagg, f) uplofes i Borax
til, gulgrönt glas. g) nyfsnåmnda hvita körtlar

förhålla iig i elden aldeles lika rned de förr be-
ftrifne (N;o i. jfj.

N:o ij\ Af tätare och finare gry, nog hår-

dare, men eljefl til forhållandet lik och med
dylik yta: defs grav. fpecif. år til vatten fom
£,785 til I5O00.

N:o 16. Åf fandigt gry, pä brunt (totan-

de , faller fkalig i concava och convexa ftyc-

ken, med brunaktig ljufire yta: har inblandade

hvita körtlar, opaca och härda, a) Är icke

fårdeles härd. b) Dragés ilark t nog" af Magne-
ten , obrånd. c) Luktar fom rått Ler. d) Smäl-
ter per fe til (vart flagg och med Borax til gul-

grönt glas. é) Defs grav. fpecif.'år til vatten

: : 2,689 : 1,000.

N:o 17. Dito af fandigt gry, litet Ijufa-

re, faller fkalig forn nåftföregående , och* for-

I håller flg i ofrigt lika med N:o 14,

N:o 18. Brunaktig, fingrytig, hård och
tåt, faller fkalig fom flere foregående, med in-

blandade hvita korn (N:o 14); luktar fom rätt

Ler: dragés nåftan hel och hållen af Magne-
ten > och år i ofrigt lika med föregående.

N:o jp. Lofare grå, med matt brunaktig

fkorpa och en myckenhet inftrodde korn af det

flaget , fom förut ofta åro omnämnde men des-

fe äro lote och opaca, fä fe icke få lofe fom
uti N:o 1, £) 5

dock til flor män lofare
5
än hos

G N:o
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N:o 4, dar de åro klara och måft oforftorde:

luktar fom rått Ler> dragés af Magneten, famc

förhåller (ig i ofrigt fom de foregående.

N:o 20. Änlofare, fvartgrä, med en myc-
kenhet dylika körtlar, fom äro lofare , ån hos

nåftforegående : luktar fom rått Ler, och for-

håller (ig eljeft lika med de ofriga (lagen.

N:o ii» Än lofare, grågul, mycket (kor,

med en myckenhet inblandade hylla körtlar af

matt hvit fårg, ojpaca och lofa: denne luktar

af rått Ler, och ar eljeft aldeles lik de ofriga.

N:o 22. Grågul af fandigt gry, nagorlun

da hård, faller (kalig i concava och convexa
itycken, med inblandning at förenämnde hvita

korn, luktar af rått Ler, dragés af Magneten
år til texturen må fl: lik N:o 18, och i ofrigt

af famma forhållande fom alla förr nämnda.

N:o 23. Mera grå, gulaktig, lofa fl: af al

la, kännes icke heller få itråf, hyfer en myc
kenhet af forberorde hvita korn och flere fand

particlar: år tåmmeligen lått. a) Diages rå

måft hel och hällen af Magneten* b) Luktar
fom Lera» c) Hårdnar anfenligt i elden , var-

der i blåshetta utanpå gråblå til fårgen, men
inuti kärnan mörkbrun, d) Smålter per fe ti

fvart dagg, och ger Borax -glafet en gulgrön
fårg, åfvenfom alla föregående.

§. 2. Uti (lämning har Terra pouzzolana
forhållit (ig på följande fått:

A. Valda ftycken af hår frammanfore be-

fkrefna förändringar, ifrån och med N:o 1, ti

och med N:o 6, kroflades och flammades med
kokhett vatten, då ftrax i början afhåldes

[ • N:o ij
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N:o 1 . En ganfka fin damm, fom a) luk-

tade fom brand Lera eller Tegclftens-mjöl. b)

Torkad, behok formen, utan at falla fonder.

c) Brand , hårdnade något och kändes ftarparc

i mellan fingren ; var benägen at {pricka i tår*

ningar. d) Hade attraction til Magneten. e)

Smalte per fe til fvart flagg och gick med Bo-
rax til matt gulgrönt glas, fa it trögare ån Terr
ra pouzzolana o il ammad. NB. fårgen låt icke

igenom {torre inblandning concentrera ii g, f)
jMed Sal fuiib» fmålter tåmmeligen lått til hvitt

©pa£fc glas.

N:o a; En grofre flamm, hvilken a) hade
famma lukt med foregående, b) Förlorade for-

men efter torkningen och föll fonder til mjöl.

f) Hade mörkare brun fårg, ån foregående, d)
Drogs itark are af Magneten och fmälte litet

lättare 5 ågde for ofrigt enahanda förhållande med
den finare (lammen*

N;o Refiduum, beftaende af ftorre och
mindre delar, hvaribland inga andra kunde fkon-

jas, ån af de i §. i. befkretna forändringarne

ifrån N:o i til N:o 6, {torleken altid rättad

efter de fårflrildta Hagens hårdhet. Skimmer-
delar kunde nu märkas flere , ån i de hela klum-
parna.

B. Tagen ofver hufvud, fåfom den kom-
mer ifrån Italien, pulveriferad och flammad , gaf
enahanda flamm med foregående , men ReuV
duurn af flere variationer, fafom hårda och fvar-

ta bitar, fom lång It emotitodo föndcrmalningen.

§. 3. Pulveriferad och fiktad T. ponzzo-

låna kokades i rent vatten § unuua, ocii forio-

C % rade
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rade dervid af tyngden pro-cent: hade el*

jeft ingen förändring undergått.

Vatnct diluerades litet och filtrerades tvån-

ne gänger, men hade, likafullt en mjölkakng
fårg, och (lod få i två dygn, innan nngot kun-
de märkas precspitera fig, fom likväl o ro lider

ftedde, då precipitatet beftod af en ganftra fin

jord, af det förhållande, fom Terra pouzzoluna

i gemen tilhorer.

Detta vatnet hade ingen fmak ,
grumlades

icke af Bly-fockers Solution, förändrade intet

fårgen uppä Solution af Succus Heliotropii, el-

ler Coccionell, icke heller af Syrup. Violarum.

§. 4. Med Oleo Vitrioli förföktes 1:0 pul-

veriferad och fiktad T. pouzzolana, fom der-

med kokades J timma, och a) dervid forl©rade.

af vigten inemot 42, pro-cent. b) Äfvenvål attra-

ktion til Magneten helt och hållet* c i\ftvät-

tad , fmålte ej fullkomligeii per fe, utan (intra-

de allenaff. ihop til en ljus fkorpa; med Borax
fmålte lått til et klart glas af matt pä grönt

flötande fårg. d) Hade helt och hållet förlo-

rat rödbruna fårgen, fom förändrat fig til ljusgul.

2:0. Slammen (§. 1. A. N:o 1) kokad i O-
leo Vitrioli J timma, a ) Förlorade rödbruna
fårgen , fom förändrades til hvitgul, b) Förlo-

rade fi£j af vigten, och c) helt och hållet at-

traction til Magneten. d) Smälte icke per fe,

men ganfka lått med Borax til ett ofårgadt glas.

t) Med Sal fufib. microcofm. uplöfes icke fä

lått i elden: d ert il behöfves tåmmeligen ftark

hetta.

3:0. Refiduum (f. 1. A. N:o 3) iyz p, ko-
kades med Oleo Vitrioli något öfver £ timma*

och



177*0 Jan. Febr. Mait, 37

och förlorade i vigten 30^% procent., fa ro t blef

til fårgen blekröd, nied delar deribiand , fom vo-
ro måfb bvita: calcinerad, drogs til någon del

af Magneren : kokades åter igen med ny tilfla-

gen Oleum Vitrioli , fom diluerades med rent

vatten, och förlorade då allenaft 6 pro-cent af

vigten: blef ljufare til fårgen, och förlorade

mera af attraétionen til Magneren : kokades ån
vidare och förlorade i vigten fxi6 pro-cent,
famt alt mer och mer af den rödbruna fårgen:

hade få vida ånnu attra&ion til Magneten, at

några få particlar funnos dels hvita och dels

ljusgrå, fom drogos med fårdeles häftighet: des-

fe liknade polyedrifk Jårn-malm, vid påfeendc
med Micrpfcop, varandes de hvita kornen al-

lenaft til någon del ofverkiadde med vanliga

pouzzolanifka jorden, fom nu igenom kokning
med Oleo Vitrioli blifvit hvit: de hade attra-

érion til hvarannan a få at de ftorre particlarne

drogo de mindre, fmålte icke per fe, men med
Borax ganfka lått til fvart Hagg: nåmde Järn-
korn voro ganfta få.

Efter flere uprepade kokningar med Oleo
Vitrioli, fom altid diluerades med vatten, blef

detta Refiduum til fårgen fielt hvitt 5 ftorre

fvarta delar, fom voro de hårdafte, hade äfven

fått en hvit fårg och anfen ligen blifvit for-

minfkade til deras volume. Af vigten voro in

allés 42-3^: förlorade, hvarvid år til märkandes,
at famma farluft vid forfta kokningen altid var

ftorft, då ock folutionen hade ftarkafte fmaken 9

hvarom hår efteråt mera kommer at nämnas.

Nyfsnämnde ftorre delar voro altigenom

bvita och kunde lått fondermalas : deribiand, ut-

G 3 om
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om beflcrefna Jårnmalm-particlar, kunde icke mår- , f

k is några flerc förändringar, än fä hvita och I

gula Skimmer-delar, fom fmålte med Borax:
och var förhållandet af meranåmnde Reiiduum
i elden utomdefs lika med forr befkrefne flarn* I

J

mer N:o 1 och 2 {§. 2) fedan de i Oleo Vi-
1

trioli pä famma fått blifvit kokade.

§. f. Som förut anmärkt år (§. 3), inneholt er

vatnet, fom kokat med Terra pouzzolana och
j

,

holt (Ig grumligt, mjolkaktigt, äfven efter tvän-

!

ne uprepade filtreringar , en ganfka fin jord af!
|j

famma förhållande, fom Terra pouzzolana i ge- jr

men tilkommer: til detta vatnet häldes derfore \

Oleum Vitrioli , hvaraf vatnet ftrax klarnade:

derps kokades det nägot ofver en timma, och! |

fattes fedm i lindrig varma at afdunlta: lemna- g

dr p° tungan en fotaktig adft ringerande fmak,
c

och fedan det liått t kallt rum, behörig tid,|
(

fants p° botnen af kårilet en hvit Salt-mafla,!

fom icke då ville flrjuta an i ordenteliga cry-

ftaller, men ågde likafullt enahanda förhållande!
|

med Alun.
ti

§. 6. Solution^rne af T. pouzzolana med i£

Oleum Vitrioli (§ 4* 1:0. 2:0. ik 5:0.) gåf-| 1

vo allefammans på tungan famma f:nak fom A-
\

lun och de forfta kokningarne pä rå Terra pouz-
zolana, altid den ftirkafte, fom redan beråttadt

ar: defle upfpådetes "idare med rent vatten, fil-

trerades och inkokades, famt.fatt.es deruppå i
jjj

kölden at anOVjuta, dai, efter flere uprepide o-;

pfrationer, arholts Alun och felenitiflrt Salt , al-!

deles af en ihanda figurer och egenflcaper med:

famma Salter, producerade af Trafs och VM
ftriisj
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Ärils Spiritus (fe Kongl. Vetenfk. Acad. Handl.
for År 1770 i:fta Quart. pag# fo\ 57. B.)*

Anmärk. Når en tilråckelig del af T. pouz-
zolana togs emot förenämnde hår brukade up-
losnings medel > hånde, at icke allenaft. uti glas-

kolfven,' utan åfvenvål uti fjelfva Silen, innan

fölutionen val kallnat, famlade fig en hop (torre

och mindre delar af en ljusgrå Salt-mafla och
en myckenhet Selenit - Cry Haller* Förenämn-
de Salt-maffa gaf , efter ny uplosning i rent vat-

ten ,
inkokning, filtrering, afdunftning och an-

ftjutning > ftora ordenteliga Alun - Cryftaller,

fom vid underfokande befunnos ånnu vara litet

jårnhaltige.

§. 7* AF hår frammanförc (§. i.) befkref-

ne förändringar af T4 pouzzolana> valdes, få-

fom til general prof, tvånne forteringar , den
ena (N:o 1.) ifrån och med N:o 1. til och med
N:o 6. och den andra (N:o 2..) ifrån och med
N:o 7. til och med N:o 23* hvilka bagge
forteringar fårfkildc fondermaldes och (iktades,

famt forfok tes fårfkildt emot Saltpeter, fom u-

ti en Diegel ofver elden var uploft. Bagge for-

terne voro af lika forhållande, detonerade icke

med Saltpetern eller gåfvo några märkbara eld-

gniftror , fom gcmenligen plågar hånda, orn

blandningen hyfer några infiammabia delar, u-

tan förorfakade i defs Mlle en (lags fråsning el-

ler fjudning, juft lika med den, fom af Gips
eller Kalk, åfvenvål Trafs med Saltpeter, denna
vågen upkommer.

Anm år kn ingår.
1:0 Af föregående Befkrifningar om Terra

pouzzolana ocb derå anllålde forfok, finnes tyd-

C 4 ligt.
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ligt, at grund -ämnet år en jårnhaltig 'forftcnad
:

I

Lera, fom fynes vara tåmmeligen fri ifrån an- I

dra främmande inblandningar , ån nägre fä, hvil- '

ii

ka icke kunna anfes annorlunda, ån tilfållige, och

Hå utomdefs i fådant forhållande, hvad myc- i

kenheten beträffar, at på dem ingen annan up- i

mårkfamhet göras bor, ån i anfeende til villa

fmå förändringar uti forfokens utflag, fom åfven

bora anfes for tilfåliige. Således, når förhållan-

det i elden af de i §, i. och fiereftådes omrör-

da hvita körtlar, fom finnas inblandade med T*
pouzzolana, år bekant, enligt befkrifningen (§.

i. N:o i. g)9
får man icke undra derpå, at T.

pouzzolana, med Borax i elden forfokt, ofta läm-

nar någon liten partikel ofmält (fe N:o i» /. fam-

ma §.). Imedlertid, om alla ofriga Ginftån-

digherer, yppade igenom forfoken, laggas til—

fammans, fåfom at hårdna i elden (§ i. N:o 4.

d N:o f\ e N:o 6. c Scc.) at gifva lika lukt

med ratt eller brand t Ler (§» i. N:o 10 . N:o
11. m y §. 2* N:o 1. a &c.) och at med Vi-
fibrils Spiritus tjena til generation af Ålun (§.

§. f, 6é j fä varder grund -åmnet, hvaraf Pouz-
fcolana år fammanfatt, tilfylleft bekant.

1:0 Järnets nårvarelfe , fåfom uploft uti

grund-jorden af T. pouzzolana, yppar Mg hela

vågen få tydligt, at deruti intet rum gifves for

tvifvelsmål. Som en nog oförväntad och fåll-

fynt omftåndighet tjenar likväl den Anmärknin-
gen, fom forfoken §. 4. 3:0 gifva vid hand, at

jnagnetiferad Järnmalm följer med. Af forhål-

landet , fom den 8:de forändringen vi fat (§. i*|

N:o 8.) flvulle man fluta, at den magnetifka kraf-1

ten gått in med järnet uti denna fammanfätt-l

nin-l
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ningen, hvilket, ehuru oformodadt det kunde fö-

refalla, i aofeende dertil, at Terra pouzzolana

icke annat år, ån en järn ilen
,
nog bekant och

allmän, hvarom mera råttnu, likväl icke år få

jlridande emot gjorda obfervationer, rörande- den
magnetifka kraften, fom det, at berörde kraft

icke aldeles forfvunnit under de forftordfer Pouz-
zolana efter all anledning undergått igenom eld,

3:0 At kalk-jord til , någon del följer med
pouzzolana, bevifes af felenitifka Saltets gene-
ration af nysnåmnde jord och oleum Vitrioli

(§. 6.) famt deraf, at en (lags fjudning upkom-
mer, når pulveriferad Pouzzolana flås til Salt-

peter, fom éfver elden blifvit uplöfl: (§. 7*) I

men at famma kalk-jord icke eijeit röjer fig i-

genom gåsning med fura Spiritus på vanligt fått,

kunde lått förklaras , om deruppä någon huf-

vudfakelig omftåndighet berodde*

4:0 Det i allmänhet, lika forhållande i el-

den , fom alla får (k i Ida förändringar af Terra
pouzzolana vifat, och utfeendet hos några fa,

fom undergått minda forftorelfen, fåfom (N:o
-14» 6cc. § 1.)) gifva vid handen, at förenämn-

de jord år af det flaget, fom hos en del Au-
ftorer får namn af Bafaltes, men hår i Sverige

kallas Trapp , Svart- el ler Tegel- (k ol med mera,
och finnes hår i Riket til flört nederlag, t fyn-

nerhet i Huneberg och Kinnakulfe, famt i ut-

rikes orter på flere Hållen til anfenlig ymnig-
het, fåfom vid Winterkaften i Gaffel, vid Stol-

pen i Meiflen, vid Giants' Caufeway i Irland

6tc* och eljeft kommer nåra ofverens med villa

JårnhaUiga Ler-fkifrar , famt flere förändringar,

fammanfatt utaf ett och famma grund -åmne.
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f:o Ändteligen förekommer en anmärkning
om den forftorelfe Terra pouzzolana undergått,

|

bvilken år fä ogonfkenlig, at ingen, fom med
upmårkfamhet betraktar fammaniåttningen der-

nf, eller med någon liten eftertänka anftäller be-

hörig underfokning och fedan lägger tilhopa al-

Ja anledningar, kan draga i tvifvelsmäl, det ju

Pouzzolana, fom, i fitt naturliga lynne betrak-

tad, år en forftenad Jårnhaltig Lera, ungergått.

Stfkilliga forflaggnings -och calcinations- grader

af underjordifk eld, åfvenfom mänga flere läm-

ningar efter Volcaner. Den pipuga och pims-

flens-lika fammanfåttningen, fom hos en del varia-

tioner af Pouzzolana aldeles liknar vhTa {lägger,

de hvita kortlarne, fom åtfölja de flefhi förän-

dringarna, och finnas hos en del i fådant lynne

fom endaft plågar tilfkapas igenom vifla våld-

lamheter både af eld och vatten, famt den om-
ilåndigheten, at allefammans, få oberedde fotti

de tagas up utur jorden och komma ifrån Ita-

lien, ha fulkomlig attraclion til magneten (§.

då man likväl vet , at ingen prd-eller ften-art

af detta ilaget roreslaf magneten, utan fore-

gången calcination, vitna fulkomligen , at den-

na jord undergått förändring af underjordifk eld.

De flere fårftilda och til utfeendet något olika

variationer af Pouzzolana hårrora af olika Cal-

cinations-eller Smältnings- grader , til åfventyrs

ockfå af olika vittrings-fått efteråt, eller af den
olika verkan, fom vatten federmera på dem å-

iladkomrait, med mera, fom icke egenteligen

horer til åmnet denna gången.

Det ofriga af detta Ron befpares til nafia Qvartal.

ron
;
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RÖN och FÖRSÖK
med

QFINNO -MJ 0 L K,
hämtade och framgifne

af

PETER JONAS BERGTUS.

§. 1. åkarne hafva ofta åfven få brydfam-
" ^ ma Patienter i de fpåda Barnen, fom

någonfin i det fullvuxna och gamla folket. De-
ras eftertänka måiie, vid de förras fkotande, fä

mycket mera fkårpas, fom de af dem fjelfva

ingen uplysning kunna fä om hvad dem egen-
teligen våller, utan målte ofta fkaffa fig ljus

och begrep om råtta fammanhanget utaf nog
mörka tecken och anvisningar. Hos fl klena

och ömtåliga fubje&er kan en enda inträffande

omftåndighet , hvilken annars vore foga bety-
dande, medföra ledfam, ja ock åfventyrlig, på-

folgd, om ej kunfkap och upmarkfamhet far i

tid råda bot. Så liten artikel, fom en fked mjölk
Ir, den man gifver ett Dågge-barn til fin fö-

da, och få likgiltigt det kan tyckas vara, hvad
for Mjölk -fort man dertil vil vålja* har dock
fådant nog mågtigt inflytande på Barnets väl-

mående* få at man torde få igenfoka orfaken

til många Barnens plågor uti fjelfva Mjölkens
olåmpelighet til deras natur, ålder och Sfriga

tilftånd.

§. 2. Jag fåfter mig vid denna omllåndig-

heten , for at få närmare tråda til det åmne,
fom denna gången blir mitt foremål. Jag an-

märker dä gen-aft, at altfor många. Barn komma
al-
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aldrig at njuta den hålfofamma Modcrs-mjolkcn,
utan måfte antingen di Ammor, fom underti-

den få länge förut ^ifvit di, at deras mjölk
tjocknat, och år altfa mindre lampelig til Barn
af fpåd ålder, fäfom den ock annars kan o t ta

blifva otjenlig medelft Ammornas paffioner, af-

fc&er och mera dylikt 3 eller ock få de åtnöja

fig med mjölk af Bofkaps-kreatur , hvilken de
flefte ibland ofs plåga an fe endaft efter fårgen

och namnet, och hålla for lika tjenlig til ända-

målet fom fjelfva Qyinno-mjolken. Men allmän-

na hopen far harutinnan mycket vilfé, och har

ingen grund til det antagna ordfpråket, Mjölk

fom Mjölk, eller at den ena mjölken år få god
fom den andra, ty beflcaffenheten år verkeligen

ofvermåtton fkiljaktig. Olika {lags Kreatur gifV

va olika Mjolk-forter , uti mer och mindre grad,

hvaraf likväl (tilnaden blir hufvudfakclig och
mycket betydande, imellan de Kreatur, fom åta

grås och annan vegetabiliffe foda, och dem, fom
njuta kott och åmnen af Diur-riket til uppe-
hälle. Hos de förra blir Mjölken fallen for löp-

ning och yftning, och benågen til fyra; hos de
lenare artar (ig mjölken helt annorlunda, och
a-ojer en alkaliik natur.

§. Det år ej få fynnerligen långefedan

fom Natur-forfkarne börjat vederbörligen gran-

fka och underfoka denna faken ; hvarefter en och
annan beromlig Man fokt at bidraga til åmnets

behöriga utredande; men, for at undgå vidlyf-

tighet, vil jag nu allena fr. nåmna Herr Thomas
Young, fom tyckes forgfålligrlt folgt Natu-
ren pä fpären, i defs Dffirt. dt* LaBe , fom ut-

köra i Edinburg Sr 176 1 , och ar inryckt i Herr
San-
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SanDiforts Thefmro Dijfertationum> VoL II. p.

j 2 j» fequ. Jag kan icke neka, at jag ju af den-

na afhandling hämtade mycket nöje, äfvenfom

jag ock deraf leddes på ådkilliga nya tankar, forn

jag fann til en del fluille blirva af tåmmelig
vigt i vår praftik med fjuka dägge - barns bo-

tande > men fåilfamheten af en och annan defs

upgift gjorde mig hugad, dels at repetera och
fornya de redan gjorda forfoken, dels at fjelf

anflålla flera och vånda faken på flera fidor, på

I

det jag måtte få mycket båttre både förvifTa

I

mig om förfökens fanfårdighet , iåfom ock flad-

ga for mig fjelf några ofvikeliga flut-folgder

och tillämpningar, jag menar, at det ej fkall

blifva obehageligt, om jag nu framgifver tii

Kongl. Academien hela kådjan af mina forfok s

i den ordning jag procederat, järnte några få

anmärkningar och conclufioner ,
jag mig til min-

nes antecknat* Det tyckes (kola intereflera män-
gen förnuftig och om fin t Mor, at man bjuder

til at mer och mer utröna det angelägna åm-
[net om Barns fkotfel iden fpådare åldren, eme*
. dan fådant år fåkrafte vågen, at råtta inkomna
oriktiga fordomar och någon illa fattad theorie,

Ihvaraf gerna hårrora felaktiga forefkrifter vid

I

infallande Barna-kråmpon
§. 4* I Januarii månads fl ut innevarande ar$

\ hämtade jag mjölk af en frodig Amma, fom
var i t jen fl: i ett hederligt hus , h va reA hon in-

gen britt hade på födande mat. Ars-tiden med-
gaf icke nu, at hon kunde få färfka gröflfaker ;'•

dock vankade hår, fom Vanligen fler i vålbeitål-

da hushåll, åfven vegetabilifka rätter i blandning

och ombyte med aninialifka* Denna Ammas-
mjölk
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mjölk forfoktes med hvarjehanda yftnings-am-

nen, åfvcnfom ock med andra Reagentia, pä
det fått ^ Ät deffa faker tilblandades, dels vid

den grad af varma mjölken äger da hon ur-

mjölkas, hvilket jag uti forfoken marquerar med
N:o i., dels ock vid fjudnings-graden, det jag

Utmärker med Nm a.

1. Spiritus Vitri&li. i. orörd > i. orörd. Mjöl-
ken blef nu, af tilflagna Vi&rils-fyran , .fä fur,

at jag vardt omtånd, endaft af det jag imaka-
de på några droppar deraf.

2. Spiritus Vim. 2. 2.. or6rde.

3. Succus Citrs. i. orörd. 2. gulaktigt men
cj yltad.

4. Ol. Tartari per deliq. 1, orörd, inbland-

ningen gulnade 1 famma mån den kom til kok-

ning, blef om lider gulgrön, fkinnade iig myc-
ket och luktade Sotoft.

f. tremor Tartari, I. 2. ororde. Saltet lag

til en ftor del ouploTe på bottnen af kånlet,

ehuru den tunna ofverilående mjölken fmakadé

helt futv

6. Bilis bovilL infpijf. lades hel Uti mjölken
och löftes efterhand, då färgen af denna blnnd-

ning blef til utfeende lik med N:o 4. til hvil-

ken Ol. Tart. p. deliq. blifvit Hagen, dock
utan (kinn.

7. Saliva humana. 1. 2. oförändrade.

g„ Albumen Ovi gallin. I. orörd, 2. Ägge-
hvitan coagulerades af kokningen, men mjöl-

ken var orörd.

9. ViteUus ovi, 1. orörd, 2. gulan coagu-

lerades åfven af kokningen > nijoiken ej yftad,

blef gul til fårgen.

10.
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10. Coagulum Vitulinurn. Ifrån Slagtarehufet

hämtades falta Löpe -lappar, h vilka ej åro an-

nat ån fjelfva magen af Kalfven , fom får (k

blifvit infaltad. Af defla Löpe- lappar gjordes

medel It kallt vatten 2,: ne kalla infulioner af 4
dygns Händande , af hvilka den ena beftod af

falta , men den andra af Lope-lappar, fom genom
utlakning blifvit falt fria. 1. 2. ororde. Ehuru
Spiritus Vitriöli omfider flögs bårtil, fä for-

blefvo ändock både 1. och 2. oförändrade»

1 1 . Spiritus Cornu Cervt, 1, 2. oförändrade,

il. Oleum Vitriöli. 1. 2. oförändrade* Man
anftålde ock ett annat forfok med Oleum Vi*

trioli > i det man tog Qyinno- mjölk , fom flått

ett dygn, och från hvilken gråddan var afta-

gen. 1. 2. oförändrade.

I 5. Sal fufibile microcofmicum* i. 2. oforån*

drade,

14. Spiritus Salis Ammoniacu r. orörd, 2»

yftades ej 3 blef helt grå och alkeiårgad*

15. Nitrum. 1. orörd, 2. gulnade något»

i<5. Sal commune. 1. 2* oförändrade*

I7# Spiritus Salis acidus. 1. orörd. 2. mjöl-

ken yftade (ig juft vid upkoknings * punften.

Mjölk, fom flått ett dygn, och från hviiken

gråddan var fråntagen, tycktes förhålla flg pä
lamma Tätt. Oden blef hvit och nog fa IL

x8,. Spiritus Nitri. i. orörd. 2. yftade flg

med gul oft, fom blef fkummig och los»

Alla defla forfok anftålde jag med ftorfta

noggranhet* i nårvaro af flere afMdare. Jag
har federmera flera gånger reitererat defla for-

fok med mjölk af fårfkilda Ammor, hvilkas diét

varit blandad af animaUfk och vegetabilifk fö-

da,
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da, och altid ront enahanda utilag. Nägon liten

variation har jag funnit uti y Ilningen med Spi-

ritus Salis, i det jag, undertiden rakat mjölk,
fom ej lätit yfta fig, förrän denfamroa någon
ilund tätt koka i blandning med denna fyra.

§. f . Ofvannämnde forfok ledde mig fedan

på en annan våg, nämligen at utröna oblandad

Qyinno - mjölks förhållande , nar hon ratt ftä

il i 11 a i ett varmt rum, for at fjelf decompone-
ra fig. Jag fann da, at ny -mjölkad Qyinno-
mjolk, ftåld i ett varmt rum, blir inom j tim-

mas tid på ofra ytan ofverklådd med tecken til

cn tunn Grådd-hinua, hviiken fedan beftåndigt

alt mer och mer efterhand tjocknar, fä at man
inom ett dygns forlopp finner denna gräddan

vara tåmmeligen tjock > fortfarandes denfamma
at ånnu ytterligare fladga (ig, få at den efter

några dagar blir ganfka ymnig, nåftan mer än

man pa någon annan Mjollofort finner. Ehuru
nu profver af fädan mjölk blifvit ftålde i flff

ftild varma, anda derintil, at jag uti ett varmt

rum ftålt ett Mjolk-prof på ett högt flvåp,fom

itått bfedevid en Kakelugn, hviiken under vin-

ter-kolden dageligen blifvit morgon och \ afton

eldad , få har dock vanlig Qyinno - mjölk , uti

alla de forfok jag dermed anftålt, aldrig furnat,

utan behållit ött vanliga tunna utfeende, med
den (kilnad likvål, at hon, i famma mån fom
gräddan tjocknat, blifvit mera tunn och fkåll>

och til fmaken ftådfe kants fot och ganfka mild.

De (Ta egenfkaper hafva aldrig
, genom längre

Händande, undergått någon förändring, utan,

fedan mjölken om lider i det må ila bortdunftat

,

har fifta droppen altid varit lika fot och mild»

fom i början. §. 6.
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§. 6. Derefter foll det mig in at forfoka,

hUrU Qyinno-mjolk (kulle förhålla ftg med Rea*
1
gentia, under det bon med dem någon tid fatt:

. teå, hvarföre jag icke underlåt at derroed an*

teälla följande' forfok , i det jag uti f dygn låt

1
Efterföljande läker fta bhndade med Qvinno*

I
jiijolk , hvilka blifvit tilflagne då hon vari C

[
js o k het i

i t'. Spirhus Cornu Cervi, bkfidad til Qyinno*

*

. iijolken, efter 5 dygns Itändande, hade inger*

. innan ändring undergått, än den vanliga , närn-6

1
igen at mjölken fått grtäda på Gg,

l. Spirhus Salis acidus, öftcn ändrade pä

i
ntet iått fårgen , utan fovblef hvit.

i 3. Spirhus Nitri acidui Blandningen, nåm*

1
igen Oilen, m, m. blånade, och b ler blagrå.

f| 4» Spirhus Salts ammoniasi. Blandningen^ fom
\

72Lt äfke-rårgad , hade grädda ofver fig.«

j \>x f • Nitrum purijf. cryft hade abforberät mjöl*

.[ten til en torraktig fnaöa, hvilken, uHpådd med
r:! vatten, gaf fatama farg fom mjölken hade haft,

Jlnfkont dubbel portion vatten emot mjölken nu
. olef tilllagen.

j

'
5 6. Sal cQTttmuni forbill ilg lika med Nitrum»

J. Albumen ovL Ingen grädda fyntcs vilja

dfa Cg på denna mjölka Efter 5 dygn var mjöl»

j
.ten e v ap orerad.

j
8» Spirhus Salis atidus blandades til helt ny-

; mjölkad och ljum Qyinnor mjölk, utan at den
)

fattes' ofver elden' at
,

kokas, då hon ej yfte {ig$

t
iiitan efter f dygn hade denna blandning biilvit

* ©Iverklådd med en tjock grädda.
' v,

'

p. Qkum Tartari p. Mia. gulgrönt»

& 'fr
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§. 7. Ehuru jag genom foregående forfok

redan tyckte mig vunnit några goda och nyt-

tiga underråtteifer, få foranlåts jag dock til ett

ånnu vidlyftigare forfoks anftållande, af det jag

påminte mig Herr Youngs mårkeliga Ron /.

c. Cap. 7. feSi. /. Han födde en Hynda några

dagar blott med kott, då hennes miolk aldeles

alcalefcerade, och yfte (ig intet eller lopnade;

•men deremot dl denna Hynda i en vecka med
vegetabilifk foda underholts, få blef mjölken be-

nägen til fyra, ganfka lik Get mjölk , och bå-

de lopnade och yfte fig med mycken ou\ Jag
ville nu veta, hvad fynnerlig ändring en idel

vegetabilifk diét (kulle fororfaka i Qyinno-mjol-

fcen« Men fom jag hade fatt mig fore, at vid

alla mina Qyinnomjoiks - forfok låta ingen ting

annat hos mig galla , ån rena och tydeliga Ron
cch Forfok, fa hade jag, om jag férviflb (kul-

le få fanningen utrönt, ingen annan utvåg, ån
at utfoka en befkedelig och redelig Huftru, fom
gaf di, och af eget forråd foda henne flera da-

garna bortåt uti eget hus, under trogen och
pålitelig tiifyn, at hon, alt medan forfoket pä-
ilod , blott kom at få vegetabilifk foda» Jag
fann ock fnart nog en lådan månnifka efter on-
ftan, fom var nogd at ingå i vilkoret , åt-

rninftone uti en vecka. Jag utftakade då hen-
nes nya mat- ordning, den hon ock upriktigt

boll , dels upmuntrad af en utlofvad belöning,
dels ock nodiakad utaf brift på något annat at

tilgå. Denna mat-ordning innehöll nu allenaft

Soppor af Gryn, fåfom Risgryn, Hafregryn»
Korngryn, m. m. men utan Smor och Mjölk >

Gröt af Gvyn eller Mjöl, doppad i Dricka med
Såc-
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Sacker, eller i Vin och Vatten ; Thé med Sac-

ker j Öl och Bröd fammankok ad t. Pannekakor
utan Ägg, gräddade i Olja 5 Potatoes och an-

dra Rötter, ilekte i afke-morja, eller kokte i

vatten, alt utan Smör och Mjölk j Äplen och
Påron, Svifkon och Ruflin, Gurkor och fådant

mer, jämte Salt, Rågbröd och Dricka. Alt-

få til läts henne ej på denna veckan at åta nå*

gon ting, fom pä mer eller mindre fått kunde
delt3ga af animalifk art.

Den if. Febr. innevarande år, började hon
hälla denna fafta* Hon hade den föregående

veckan dä och då åtit kött, men ganfka fpar-

famt. Alla eftermiddagar kl. f mjölkade hon
i ett glas , hvilket (tåldes pä en hylla utmed
en Kakelugn, fom eldades morgon och afton,

bredevid hvilket glas genaft ftåldes ett annat

med ny-mjolkad Ko- mjölk *, fortfarandes man fe-

dan några dagar at upfåtta på denna hylla Qyin-
no-mjolk och Ko- mjöl k , hvilka fårfkildt nurae»

rerades. N:o 1. Qyinno - mjölk. N:o 2.. Ko-
mjölk.

Den lj.Febr. N:o 3. Qyinno-mjolk. 4. Ko-
mjölk. I dag forföktes at yfta helt ny-mjolkad
Qyinno-mjolk med Ättika, h vilken ock verke-

ligen yftade lig. Denna yftning Ikedde dock
ej på, annat fått, ån at mjölken, medel fl: til—

flagna Ättikan och derpå följande upkokning,
blef tjock fom en välling , och då man noga
underfökte detta, fant man en myckenhet hek
fina Oft-partiklar, fom utgjorde hennes tjock-

lek. Således var detta i Sg fjelf en verkelig

yftning > annan yftning blef icke heller, under

hela denna vegetabilifta diét
, genom Ättika.

D z At



v

51 177 Jan. Febr. Mait,

At mjölken blcf ffcickelig gjord at yftas y re-

dan på andra dygnet af vcgetabilifka dieten, tiW P
fkrifver jag Huftruns ' fpariamma kolt - åtande j F
hela veckan förut > hvarigenom vegetabilifka F
dieten nu verkade fnarare pa henne > ån det (kul-

le ikedt på en annan 3 fom förut ätit ftarka Kött'- I i 11

rätter.

Den 28. $ebr. N:o f. Qyinno - mjölk. 6. W

Ko mjölk. Ny -mjölk ad mjölk yfte fig fom i

går med Ättika, Jag forfokte nu., om Spiritus to

Vitrioli {kulle yfta , men jag blef med forun- 1 1>

dran var(e> at den pa intet fått yrte > ehuru

den med mjölken blef kokad 5 behällandes mjöl-

ken anda lin vanliga tunnhet.

Den 1. Mart. N:o 7. Qyinno-mjolk» 8, Ko-
mjölk. Forhållandet med Ättika och Spiritus

Vitrioli likafom i går. N:o 2. befans nu vara

lopnad med fur vafsle och fur mjölk* N;o fy !

hade en ganfka tjock grädde pä lig, men utan

{yra, var helt fot, men började fmaka gammal 5 t

ijeltVa mjölken under denna grädde fåg tunn |

ut 5
blåaktig, ej fur, utan fmak ad e ock gammal.

;

i

Den n Mart, N:o p, Qyinno- mjoik» Yft- i

ningen med Ättika, fom torr» Spiritus Sal is

acidus yfte Ilark are ån Ättikan» Sal microcos-:

u

micum yfte intet. N:o 4* lopnad, men N:o i

I. och 3. ingalunda, utan voro fota.

Den 3. Mart. N:o 10. Qyinno-mjolk. Jag! K

lämnade bort Ko -mjölken, efter den altjåmnt

förhöll lig lika. N;o 6. lopnad. N:o 1. och
3. voro ej lopnade, men kändes nu fotfura.

Den 4. Mart. N:o i i. Qyinno* mjölk. P
dag tilftadde jag Huftrun at taga en fup Bran*
nevin, och efter måltiden drack hon CafFé u-l

tani
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:an mjölk. 'Kl. f. förfokte jag at yftå hennes
lymjolkade mjölk med Ättika och Spiritus Vi-

: :rioli, då utflagen 'blefvo fom förr (fe d. z/.

i bch 28. Febr.).

Do Mart, ii. Qyinno-mjolk^ I dag
it hon en god middag med Kött och Kott-fop-
ba m, 'm N:o i. var nu i dag lopnad och

. makade fyrlig.

I Den <f. Mart. N:o 1%. Qyirtno-mjolk." Hu-
5 jiréi åt åfven K6tt-mat i dag. Nu atbrots det-»

- a forföket. I dag var N:o 3. lopnad.

1 Den 7. ifcftfr/. I "dag var N:o y. lopnad.

j>*# il Mart. var N:o 7. lopnad.

Den j-. Mart. var jN;:o 9. lopnad.

- - io, A/iwv. var N:o 10» lopnad*

s Den 11. Mart. var N:o 11. lopnad*
'

a Den 12. Mart. var N:o 12. lopnad.

i, 1 3. Mart, var Nr-o 13. lopnad»

a . 8. Af föregående förfok (§. 7.) fer mani
} i Vcgetabilifka dieten på Qyinfolk, fom gifva

10 ii* verkar det , at mjölken afviker ifrån den

,

genfkap, hon annars
4

har., at icke löpna, blif-

[•
randes få acefcens , at ho*n både yiles med Ät-

is
ika , ock lopnar dä hon får ftå uti ett varmt
uti), och derjåmte förvandlar tig til fyrlighet.

;o )et hände val , fåfom ofvanfore (§v 7.) fades

,

f det huftrun hek* tiden förut hållit mager och

ig kåH diet, med nog fparfamt kött- ätande, at

ot
regetabiliföa dieten på hennes mjölk ftrax i hor-

an vilade verkan j men dä förfok et afbröts, hant

n; Kött -dieten i 2 dagar at verka på hennes

fnjolk, utan mjölken for bagge deffe dagar löp-

n«

:

iade nåftan lika fom den fom togs under Vege-

u- :abilifka dieten. Håraf fer man
5

at en fvag

u
D 1 föda
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föda och fpwfana kött-åtnmg mdå fvårighet for-
j

mar verka pä Qvinno-mjöik , at den blifver fri -i

ifrån fyra, och altfå åfven .lopnandej utan for-

dras dertil, at Amman far tilrackeligen utblanda

de vegttabilifka rätter, hon njuter, med anima-

li'la> äfv.nfom jag aldeles vil tro, at om hon
åter altrbr mycket Kött, utan at afkyla det

med vegetabihfk tilfats , mjölken dä låtteligen

{kulle kunna bli for mycket alcalefcens,- hvilket

man med tilråckelig fakerhet fär.fluta af Herr
Youngs ofvanberörde foriok på Hyndan, fom
han födde blott med Kött, dä hennes mjölk

blef aldeles alcali/k
,

ja fä, at hon fatte grön l

flack pä papper, fom blifvit fårgadt med Neg-
f

like-faft (fe /. c.}, t

§. 9. A t ViBrih-fyra ej yftade mjölken (§. ti

y.) 9 dä likväl Ättika det gjorde, bör vkb före- I

falla underligt, når -man vet, at denna fyra flår- (i

kare ytter Ko-mjölk, ån Ättika* Men flere ca-

1

fus analogi förekomma i Chemien 5 til exempel*}
Spiritus Vittioli löfer ej Guld, men val Aqua 1

regis , ånfkont Acidum Vitrioli, efter allmän-

1

na tankan
s

år Mörkare fyra. Vi ha ofvanföre I

fcdt, at Oicum Vitrioli ingen ting verkar på ii

vanlig Qyinno - mjölk , dä deremot en vanligt

Spiritus Saiis förrättar en fullkomlig y Ilning. I

§ io t Den löpning, fom uti forföket i

7) åkom 'Q\r inno"mjöi;sen , fer man af dagar-
|

nas data (tedde altid pu g;d« dygnet. Jag vil i

val tro, ål om detta förfök biifvit anftäldt ii

en varm årstid, få hade löpningen fnarare fiked 1 5 j
|;

men få fer jag dock af den jamförelfe jag gjor-ll

de med Ko-mjoik > at Qvinno - mjölk
,

ehuru] I

famlad under en idel vegetabililk diet, innehål-i

ler!
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r många refor mindre fyra, eller, rättare fag t,

enågenhet til fyra, ån Ko-mjolk ty da på fam-

ia gång til löpning i denna Qyinno-mjölk for-

rades 7 fulla dygn, la fkedde den i Ko- mjöl-

en redan på ^rdje dygnet ; fåiedes år Qyin-
D-mjölk, oaktadt den blifvit alftrad af den nva-

rade foda, åndå inemot i\ gång mindre fallen

r at furna, ån Ko-mjolk.

§. 11. Af det at Spiritus Vitrioli och Aci-
1 vegetabilia ej yfta vanlig Qyinno-mjolk , e-

iru, fom forfoken utvifat (^. 4»), de med mjöl-

en blifvit kokade, {tonjes nogfamt, at defTe

kcr , vid infallande behof, med all fåkerhet

inna ingifvas til Dågge-barn , åfvenfrvm Salt-

'ter, m. fl. Huru ofta förekommer icke ofs,

.fom Läkare, at fmå Barn få hvarjehanda flags

ebrar, åfven inflammatorifrca ? Huru har man
i icke balancerat vid at foréfkrifva Cremor
artan, Vin-attika, Citron-faft, fyrliga Syru-
*r och Bår - fafter

,
fyrlig Mjölk - valsle , och

era dylikt? Jag bekänner, at åfven jag tyckt
ig icke kunna förena fådana fyror med den i

arn-magen liggande mjölken. Men utflagen
* defla forfok hafva aldeles betagit mig den-

i farhuga, hvarfore jag ock federmera aldrig

ift betänkande vid , då omftåndigheterna iå

>rdrat , at forordna fyrliga medel, åfven for

i fpådafte Dågge-barn, hvilket ft ed t med god'

amgang.

§. 12. Det forfok, fom i §, 7, år anfordt,

rer ofs, at Vegetabilifka diéten, hos dåggan-
s Qvinfolk, ombyter naturen af deras mjölk,
i at denfamma ikläder fig en fyrlig natur, 3or
itet detta leda ofs til den practifta nyttans

D 4 häm-
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hämtande, at, då Dåggc-barn aniättas af Fe- i-

brar, och dä fjukdomens botande fordrar fyr- 1

liga medel, Ammorna da hora afitå irran alt;
f

t

kptt-äraiide., och llriéte binda fig vid vegeta* \

bihft diét ? Och tvärtom,' da Barnen fört oljas] c

af mage-lyra ,
gifva frän (ig fkurna och oilak-j

tiga excrementtr , fem lukta furt, fä tor (J*en,

m. m. 3 månne dä icke bålla bote-medlet biif-

v.er, at Modren eller Amman genafl ingår, i en i

fullkomlig animahfk diét? Det år nog likligtj i

at ljukdomarne i bagge fallen {kola pä detta

v
:
ifet aldrabe! åndigall kunna botas.

5. 13, Då Oleum Tartari per detiq. ilogs til

tokhera mjölken , få gulnade hon (§. 4.), ..ocfi

fenom det blandningen fick flä i flera dygn, ii

å förändrades fårgen til gulgrönt (§. ö\). Män- s

ne ej detta utflag vil forma, ofs at tro, det gu-

la excrementer hos Barn flundom kunna vara ;

fororfakade af något Alcali prsedominans , och
fåledes då med fyrliga medel bora råttas? Ja,
gröna excrementer kunna ju ockjfå anfes for en
p°fo!gd af en dylik orfak , och fäledes \ fnarare Ii

fordra fyr liga fak er, ån abforberande och andra

alcalelcerande medel. Men detta får dock låm-l l

nas til en ytterligare forfarenhet*

§. 14. At Löpe (§. .4;) intet yfle Qyinno-I
mimiken, Bil mig nog underligt fore, dä lik-j 1

val dageliga forfarenheten vi far , at Ammans J

iBjolk hos Daggebarn merendels gena il ylles \ c

magen v. h vilket man nog blir varfe, då Bar* i

nen kommit at di for mycket, och dengenomp \

bringas til upkaflning. Det år annars om.,So* i

mjölk utrönt, medel it ofvannåmnde Herr YoungsN I

förfök (/, cr C, fe®, 7. /» m. /33J 3 at magen,; q
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,'naftan af alla Djur, iå de grås-åtande., fom de

.J^pt t- Frätande,, y (ler denfamma, och at detta år

en egen fl ap , foÄi fp.ecifi.ee åtföljer magen fjelF,

:
utan at f.dant rnr fämmajnhang med den föda

d ; uret njutit , ihävics fom Herr Young ftin-

iv t, mig£.n 6& ny -'ödda djur, fom ännu aldrig

lr.it, ja äfven .<Mgcn hos rmTsfall , lika fullkorn -

ligt k^n.mn y ila mjölk , fom fjelfva Liquor ga-
;' ftricus, cch behåller Kalf-roagen denna egen*-

frap at vita ånfk ont han blifvit torkad. Af
det nu Qyr^no -mjölk hos Dågge-barn oforne-,

kehgcn yihs, '"i väntade jag, at Löpe-lappar-

ii i vi-< r:.-gen äfven ock firuile yfta. Men jag

har fy ärt vid at utreda råtta orfaken, hvartore

ingen yftning härigenom (kedde. Jag hade ger-

na velat förföka , om icke MånniQvO - magen,
fom troligt fynes, innehåller något mera fpeci-

ficum til denna effecls åftadkooimande , ån Kalf-

magen ågerj n en jag hade, vid mina förföks

anhållande
5

• »hgen tilgang til någon uttagen

Männiflo - mage. En annan . 'tid får .uppacka

detta.

§. ij. Den. egenfkap vanlig Qyinno-mjölk
har, at ej him* , ån (k ont jag låtit henne vin-

ter-tiden ftå i flera veckorna utmed en, eldad

I^ ."».kelugn, utan a t den... ilad fe, iåfom redan an-*,

märkt .h\ forHlifver fot, gör, at hon til fpåda

Barns föda har vida företräde- framför alla an-

dra jap.ii.ga, Miölk-flag* Späda
:
Ram, fom .fö-

das med Ko. mjölk, i brifb på Qyinno-mjölk,..
kunna naturligtvis aldrig hafva- den förmån af

4en förra, fom de fl: u.lie af den fenare ty all

K o- mjöl k , hvars natur åtföljer. -.at- fnart furna,

'

roåfte ofelbart- i en (pld Banx-qpage, hyars di-,

Öf ge-
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geftions-kraft gemenligen år fvag, förändra Mg
til mer eller mindre fyra, och i famma män hos

dem lågga grund til Syra i magen, Ref, Spritt-

ningar, Hjertfprång, Älta, och kanfke Engcl-
fka fjukan. Deremot år det troligt, at den y Il-

ning, fom Qvinno-mjolken i Barn-magen under-
går, i allmänhet icke fker genom någon dar

beflntelig fyrlighet, utan blott af Liquor ga-

ilricus, fom, efter all liklighet, hvarken år alca-

lefcens eller fur. Mojeligheten af en Mjölks

y Ilning til riktig o il, genom löpe, utan min-
Ila fyras tilhjelp, har Herr Young tilråckcli-

gen demonftrcrat, i det han med tillagd Stjnk-

fpiritus gjort Löpe c alcaliffct, och det likafullt

behållit fin . y Ilande egenfkap (fe l, c, Cap.

fift. 3. p. m. j3j)i hvilken nödvändigt fkulle

förgått, om denna Löpets ydar.de egenfkap ha-

de härrört af någon fyra. Således , då det nu
åtföljer Qvinno-mjolken, den af fjelfva Natu-
ren åt fpåda Barn ämnade födan, at vara helt

mild och fri ifrån fyra , få fkonjes nogfamt,
at Ko-mjolk ej kan annorlunda an fes, ån fom
pV vifst fått ftrjdande emot naturen af Barna-
fodan i allmänhet* Detta år dock endafl fagt

om fpåda Barn
y

ty helt annat blir det, fedan

ett Barn fått tänder, och blifvit i ftånd fatt

at åta kott och annat mera, fom altererar Ko-
mjölkens fyrliga egenfkap, och fedan magen ef-

terhand får mera ftyrka at motflå och arbeta i-

fmn flg fyran.

§. 16. Man fer, at ypperlige Läkare hö-

geligen berömma Mjölk af en fund Amma mot
cn del Chronifka fjukdomar, och i fynnerhet

emot Lungef$t. En fädan Mjölk-cur nåmna bå-

de
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de åldre och nyare Auftorer med mycket for-

troende. Den gamle Aret^us (Cur. acut. L 2.

€. 3.) berömmer, i tabes, mjölk af ett frifkt Qyin-
folk , fom nyfs kommit i Barnfång. Boer-
haave (Prakti, Ti 1. p. 42.) berättar, at Ca-
pivaccius botade en atrophifk Prins med Qvin-
no-mjölk. Andre anföra flera exempel. Och
i fanning at fåga, hvad kan vål vara mera ho-
mogent med Månnifko - natur och tjenligare di-

cts-och hålfo-medel for en ijuk månnifka, ån en
frifk mannifbas Mjölk? Når man befinnar, ac

Lungefot gemenligen hårrorer af ett Rot -får i

Lungan, hviiket beftåndigt- fander rutna våt-

fkor och purulent materia in til bloden, hvari-

genom den uplofes och förlorar fin limaktighet,

la kan vål foga något mera m.ildt gifVås, fom
oblinierar fåret > och tillika adoucerar och för-

bättrar bloden, ån Qyinno-mjolk. Den beftån-

diga fotma denna Mjölk behåller, åfven fedan

grädden fått feparera fig, ofvertygar ofs om defs

milda och adoucerande egenftap , hvilken ock
derigenom bibehålles, af det hon ej furnar i ett

varmt rum , f åledes fÖrmodeligen icke heller i

magen» Igenom denna mjölkens egenfkap at ej

furna, undgår man den flora befvårligheten, en
del Patienter mäfte utltå under Mjoik-curen me~
delft Ko - mjölk

, nämligen at mjölken ylles til

ilorre eller mindre Oit • gyttringar, hvilka dels

tynga den fjuka, dels upvåcka k rakningar m.
m. j ty ehuru Qyinno- mjölk vål yftes af mage-
fafterna , få år den y fin ingen dock af en annan
befkaffenhet, ån den Oft- gyttting Ko-mjolken
undergår af mage-fyra, hvilken y (In ing i Qvin-
no-mjolken ej kan vara af färdeles betydenhet

,
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jfcdan man med förfök utrönt, at Qyinno-mjolk
\
r

ganfka fparfamt innehåller Oft-änine (fe Herr I,

vA Hallers Elem. Phyftol* T. 7. part. 2. p. 32*
]

fequ.). Om ett får i Lungan nänfin fkall kun-
r

na läkas, få bor ju det fke fornämligaft pä det s

fått, at Blod-maflans fkårpa fortt blir adouce-
\

rad och mildrad, och bloden tillika blir four-
j

nerad med fädana åmnen , fom innehålla något
j,

mildt limaktigt våfende, hvilket vi igenfinne i L
Qvinno-mjolken, fom intet furnar. Jag vil der-

fore högeligen onfka, at denna Mj61k-cur« an- u

ilåld med en fund Qyinnas mjölk, biefve mera
j,

allmänt, ån nu (ker
,
vedertagen af dem, fom

j

kunna vara i behof, och det i fä god tid, at
(

någon folid hjelp med fannolikhet kan forvån-
^

tas» Jag vil ej nu ftråcka Qyinno - mjölkens
\

vcrkeliga nytta til flera fjukdomar, ehuru, af .

det fom anförd t år, nog kan intagas, at hon i

mångfaldiga andra fjukdomar måtte ha fin of-

vermåttan goda nytta ; utan jag indränker mig
nu blott inom Lungefot, fulleligen ofvertygad,

at intet kraftigare medel deremot ånnu hunnit

utfinnas, ån denna, ^flags Mjölk - cur , (om jag-

likval fer nu för tiden få mycket forfummas och
äudofåttas. Jag vil dock med ett par ord til- •

lägga, at Qyinno-mjolk, mot flera ihångfna fjuk-

domar, ftundom funnits vifa en oforvåntad god
verkan, där andra goda medel flagit feltj t. ex*,

mot p låg!amma Hickningar y åfven då de räckt

hela 11 dygnen (Commerc* litt. Norimb. 1741. p.

| j.) 3 ja ock når de antaftat 76 års gamla Gub-
Kar (/. c. tjij. p. ifj.

. §. 17. Til flut bor jag anmärka, at jag ock
forCékt at tilreda Smor.af Qyinno-mjolk , hvil-

ket
I
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1

ket gräddan genom fqvalpnirig gaf helt lått och

j

nog myckenhet, i proportion emot Ko-mjolk.
Detta Smör fag helt hvitt och kort ut. Den
Mia hälften af den århållna portionen tvättade

ljug vaislan ifrån, men icke den andra hälften

$

Dagge forterne hårftnade dock nog fnart. Det
boll rnig då in , at genom fmåltning på elden flnra

;

ietta Smor, då jag låt det under fmåltningeri

Lipfråfa* Härigenom prsecipiterade fig alt det

vifqueufa, hvarigenom Ijelfva Smöret blef mera
rent, och fedan det derefter fått ftelna, få luk-

tade det ej Vidare hårfket, åfvenfom det fedan

i 2 månader flått i ett varmt rum, gen t emot
en eldad Kakelugn, och likväl ej ådragit tig nå-

jgon hårfken lukt* Detta fkirda Qyinno - Smor
Ifer helt hvitt tit* och > ehuru fteInad t,

6

fmålter

I fnart, då man med fingrarna ftryker derpå, i

jiiågon likhet med Ifler.

I Forfok til en ny PérfpeBiv-Micröme*

I Ier, hvarmed de Objefåer
, fom fes uti

Tub och Microfcop > kunna afritasi
af

JOHAN CARL WXLCKE.

Som fjelfva inrättningen af vårt oga icke til*

låter, at på en gäng lika tydeligt fe två o-

j
lika långt derifrån belägne tings fä upkömmef

f
ock deraf, vid alla få kallade -Perfpcefciv - Rit*
nings-machiner, den betydeiiga olågenheten, at

ryft-
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fyftningen til något långt ifrån ftålde kroppar
blir befvarlig, ofåker, och omfidcr aldeles o* I

mojelig, når Hår-korfTets fcymliga bild i ögat

aldeles bttåcker hela Objé&et. Vid eftertån- I

kandet, huru detta genom Tuber kunde for- I

bättras, kom jag ibland annat pä den idéen: I

at
3

få vida man uti Tuber pä cngmg^ på fam-
|

ma ftålle, och lika tydeligt fer objrcterne^och
|

de til deras utmatning brukelige Micrometcr-
|

trådarne, kunna defla trådar lampas til ett litet
|

Copier-Initrument , och bilden uti Tubens fo-

cus tagas for en liten målning, hvilken fåledes

utom Tuben til bchagelig ftorlek a fri tas kan

,

når Hår - korflet inom Tuben ledes efter defs

puncter och grånfor.

Formanernej fom denna nya inrättning tyck-

tes medföra, foranlåto mig , at genom Herr
Rosenberg låta verkftålla ett litet prof>hvil-

ket ock fkäligen vål lyckats, famt bäd forkla-

rar befkaftenheten
, nyttan och ytterligare för-

bättringarna af detta påfund.

Eahcdef (Fig. 2. Tab. II.) år ett, af

fex Linialer, til två parallelogrammer a b, de
ihopfatt Copiér-eller få kalladt Tranfporterings- !

lnuTumentj fom år rörligt ikring en faft axel

vid Ej och vid nedra hornet / har (in ritande

ffift
7

. {mellan ofre parallelogrammens ab fidor,

åro tvånne fina hår utfpånde, h vilka vid x for-

mera ett här-korfs, fom med punclerne E och

/ altid år och forblifver uti råt linia; fåledes,
j

efter dylika parallelogrammers bekanta egen-

fkap, trenar, at ledas efter någon bild eller fi-

gur , hvarvid ftiftet / följer och upritar en der-

med aldeles likformig figur j dock fä mycket
I

flor-
!
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ftorre, fom afftåndet fE år til xE^ hvilket i

detta forfok år endaft fom 4 til 1 , men utan

fvårighet kan göras flera refor {torre.

For at lampa detta In nrument til en Tub,
år en två fots Tub AB ( Fig. 1.) hvars Obje-
cliv-glas kan flyttas ut och in, a fik uren vid 1?,

där bilden uti glafens gemenfamma focus afmalas

,

och dårftådcs det rörliga Hår-korfTet x Fig. z.

jåmte defs Tranfporteur infatt. Til den andan
år uti framflycket af Tuben A B vid B faftfkruf-

vad en oval Måffings- tafla E F (Fig. 2,.), fom
midtfor Tubens axel har en rund opning hvil-

ken tillika utgör betäckningen uti Tubens cam-
pusj längre ned åter har taflan vid F en ftorre

opning, uti hvilken, formedelft ett bakifrån in-

pallande lock, et fint papper infpånnes> hvar-

på bilden, hvilken fes uti x, formedelft trans-

porteuren afritas. Randen af denna ovala bot-
ten år ornpifven af en upftående kant, hvaru-

ti åter, fafom l©ck på en aflc, inpafTar en an-

nan lika (tor botten G H (Fig. 3.), hvilken åf-

ven midtfor Tubens axel har en rund opning,
med et kort utgående Ror CZ), for Oculår-
glafet, fom uti egen fattning dar infkjutas och
flvttas kan. Längre ned åter* midtfor Rit-taflan

pa efrerfta bottnen, år denna frambotten utfku-

ren med ftorre opning, hvarigenom fa vål Rit-
taflan fes , och det vid tranfporteurens ned ra

horn f utgående Rit-ftiftet fritt ikring foras

kan, få vidt ritningens florlek fordrar» Sjelf-

va Ritftiftet år inråttadt på följande behändiga
fått (fe Fig. 4t).

Igenom centrum af linialerne g b år en med
anfats förfedd ihålig cylinder i k upfkuten, hvil-

ken
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ken upifran genom cn pafatt bricka /> och dcn>

na med (krufven m qvarhälles til lagom trog
gång* Uti denna Cylinder * X: löper fjelfva Rit*

pennan no
y

eller ett fint ror med ifatt rit -bly

/?, ledigt up och ned, foto med fpetfen p törcr?
'

papperet, men ofvantil tryckes vid o af en Ii*
|

ten Spiral-Fjäder \ fom håller den jämnt ät Rit-
taflan. Denua fjäder år ofva-ntil fållad vid fkrtif*

ven ^, foni vrides med knappen r och lopér uti v

eller infkrufvas uti röret \r, fom åter genom
fkrufven t häftar vid upgaende cylindern / k.

Hvarfore ock nt-fpetfei p endaft genom knap-
pen r kan tryckas härdare, lofare eller aldeies

intet emot rit-taflans plan, hvilken den otvun*
get och jämnt efterföljer.

På detta fått utgör hela Perfpé&iv - Mi- I

crometern ett for fig iamoianhångande Inftru-
!

nient, beMende af förenämnde två bottnar, om*
gifne med fin rand, imellan och inom hvilka I

hår-korflet och tranfportetiren åro täckte, men IL

rit-taflan och ftiftec til fri Itkomft ledige. Och
i

kan denna Microraeter dofa lampas til hvad Tub
eller Microfcop man vil , når Oclilar - glafen i

|

dertil afpaffas, och Tuben får något tjenligt

ftativ, fom Fig* t 4 jåmte hela fammanfåttnin-

gen utvifar. Hela operationen dermed år ej

Tvärare j, ån at Tuben ftalles på objektet 5 Obje**

äiv-öch Öculåf-glafen pallas få^ at man tiili-* !

ka fer öbjeftet och hår*korffet tydelige. Da
fattar man uti rit - fliftet , och genom defs fty-»

j

fande leder hår*körfTet uti Tuben , efter obje*

clets puncler och linier , hviika« i det famma I

pa irit-taflan blifva afteknade^ och fker detta

med fä mycket ilorre både lätthet och vifshety*

fom I
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örfl bilden (Iddas igenom Oculår-Microfcopet $

tanden åger foga tyngd at fora $ och defs rnv

*a darrande äger hår en fyrdubbelt mindre ver-

un pä fyftningem

Nyttan och formonerne af denna inrättning,

)m den blifver ytterligare val gjord, åro

1:0. At afiågsne ting, fom ej med blotta

!>gon eller andra Intlrumenter kunna val fes,

. härmed kunna noga afritas Således kunna Må*
i liens och Solens flackar, Phafes

, Formorkelfer,

åmte Sjernors och Cometers configurationerj

Kulters förtoningar, aflågine Hus, Torn ro» m.
: hår Tuben lampas til tjenligt ftativ

,
flcynd*

amt afritas. Ned ra rit- planens ytterligare af-

lelning leder til en ny och fnåll Micrometer-
nrättning.

2:o Brukas karta Tuber med flor cam*
>us, (torre tranfpörteur och rit-tafla, få tje-

|iar inrättningen lika fl vål och båttre at afta-

*a närmare kroppar och profpeéter, ån andra

lårtil brukelige initrumenter*

5:0* Omedelbarligaile nyttan tyckes dock
)lifva vid Microfcopifkä objeéters afritande

,

ivartil den framfor Solar- Microfcopet åger fo*

'etråde deruti, at fjelfva få Val mörka fom ge-

iorofk inliga kröpparné, och ej blotta ikuggoi*

fllermed aftagasj ej eller hindras af handens fiug-

ija, utan vifar både tekfting och original bre*

silevid hvarandra til jämförande, H vårföre jag

ijj heller tviflar, ät, når fnälle Inftrtiment-maka-

•Ire komma at ytterligare förbättra' tillämpningen

il if denna Micrometer, den ju Ckal bidraga til

i Naturkunnighetens nytta och forkofran*

!! . ~ev Tp.
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Ttterltgar e Ånmårbwigar om Lju$«

jiralars fpridnmg
(*J,

FREDRIC
1

MALLET,

S*
fiintt jag hade ingifvit til Kongl Acade-*j

mien min förra Anmärkning, gaf jag Hcrf
d'Alembert del deraf igenom bivf: dels Svan
derp/i lyder fälunda :

- - - ^y.^ trotive nmf
moment pour examiner di nouveau le Theorcme dm I

feu M:r K L I GE N ST I É R N A , & j
' ai reconnu qu "e4 i

efet ce theoreme n entraine pas la fuppofetwn , que!„ fc

^ cröyois, Mats malgre cela-, lé theoreme ne m ertw

faroit pas plus concluant j il feroit trop long & trofm
fatiguant pour moi de voas en dire la raiforr, f alm
fåit lå dejfus un memoire , que je donnerai a l Acade* p
miej ($ ou je rn explique plus au long far cc fujefjMl

Herr d' Alembert lofvar har c t nytt inkafljÉI

emot Herr Klingenstiérna , hvilkci frarude*

les torde mera uplyfa detta ämne, och imecMf
lertid reta de lårgirigas fa väl fom min nyJ
fikenhet- Sjelfva faken tyckes mig fortjen^fc

mycken upmårkfamhet
i

hvarfore jag, utur ei>P
vidloftigare underfokning om detta ämi e, fanwjjlc

mandragit de angetågnafte puhfter , fom fiiigj

dervid ledan förekommit,

(*) Se Kongl. Vetcnifc* Acad. HandI, for Apr. Maj»
Jun» 1771. hvaruti Tåhande fel böra råttas. ,

,j

Sid. 14?, rad. 15", ftär R:j lås iiR.
- - - - - 31, (lår G /,

- - 143 *< b™ ft å (FL) HOZZINH.
- - 147 - bör ftåj derfåse år FK s\«Fl£
FK



i 77 ti Jän* Febr. Mari 6?

§. f i. Uti 10 §. år deii frågan lemriad ohe-
(vaf.-d > sm uti Refrncfioner

,
jom fké utur tvdnné

Medel uti et och famma tredje Medel , fkillnäden

''meitän Sinus for Anfalls - och Brytnings ^ vinkelen'
, af

*i fdrgadt* fträia?-3. dr til fammä fkillnad af et

j>mat .Jl.agi färgade jlrålar > uti beftdndigt och lika

%rhdllcmdé , vid alla anfalls - vinklar t Det år$ orn

Newton s RefraÄions-läg år fann och ailriiån

^

it nämligen R— i i f— t : i V— i : v— t , då

^ ,
r, 55 * Betyda det famma j fäfbrb uti §. 6\

ir förklarad t. Jag har federmera järn fort den-
ia lag med dé nyafte förfolc, och vil hår ari-
:
6iå räkningarries tijflagi. x:ö* Héfr Döllonö
ah^5 at for EngeluVä Spegel- glafet* fora all -

liänneligeit kallas Kron -glas
b

år R : 1 : : i : i & 5 3 j

ammaleäes $ at Éngelfka Criftällen, föm kal-

as Fiint*gläs$ gifVer r : i : i i i i
j f 83 j håraf år

il t få i : r— i : : f 30: 583 > men efter New-
! roNs lag år i : ^— i : : F— i i i

.tt:r*—w.$ och Herr Döllönös förföll gäfvö
1$—* V : r*-*vi: z; 3 j hväräf borde afveri Vara

. ^— 1 : r— i : : i : 3 : : f 30 : 7pf > om NkWföns

1
ag aljtid hade rum. j fåledes åf Upbéribättj ät deii-1

Ilä lag icke träffat inuti Herr Döllönös för-

,

%

6k. ijo* Herr Beguéltn har i Öerlirl répe-

0 iérat forfoken med famrna flags glas, och fun«*
3

lit faforn följer * at £ U : : i : t§ f262. °, V\\:i
i : i)f$jp j åfvenledes at f:i::\i t$f$if$ och

mtl ii i i : ijfpoj. Detta forfok g i iver fåle-

ies R— i :r-~i ::fi6ti fji*fi öcli- R— V\f-~>

v : : 117: 1 86 i hvaraf fyn.es
i

at ratiönefné M^*
t i $ ,

^:r— ^>'årö icke lika,, tltars ät

FoYfoket fhider emot Néwtons Reffalticns-lag.;

. 3:00 Herr Zeihér har an ft alt forfok tttké 6
1 E % k-
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åtfltilliga (lags glas, hvilka han fjelf låtit för-

färdiga genom olika blanningar af Mlnium och
flinta, fom jag for karthet vil betekna rned pro-

portionen M:F. Defla forfok upråknas uti föl-

jande Tabell, Btireft jäg efter Herr Dollonö
antager, at R i i : : t : I,,f 3> och at r\t vilar,

J;

huru Hor refraftionen år uti Herr ZfiiHERS
glas , hvaraf låtteligen uträknas den ii Ila co-

lumncn* Herr ZEiriERS forlok åro följande:

l

x

É\

4!

S
6

r : t R— F: r v:

i : 2,028
i : 1,850
i t 1,787

1 : 1,7*4
1 : 1 5664

1 14,80
1 :2, f tf

1 : 2,107
1 : i,8

R-\:r 1:

m
1:1,487
1:1,28
1 : 1,366
1:1,25-3

i

upgaf fitt fqrflag

ifrån Strll-fnrid-

Har fynes, at Newtons lag felar emot Na
turen uti upråknade forfok, och at den inga-

lunda bor antagas for allmän.

§ 1 2. Då Herr Euler
til Optifka glafens befriande irran ötrai-ipr

ning (§. 2.) , ogillade han Newtons Refra-
clions-lag och antog en annan: nämligen, da
man fåtter V=.R a

^ få mente Herr EuléRi
at v -zr a

. Låt ofs jämföra detta fordag med
anförda forfok. Ibland dem åro Herr Dol-
londs och Herr Beguélins gjorde med fam-
ma (lags glas, och fkiljas icke mycket uti ut-
flagen, altla är nog at gora uträkningen efter

Herr Beguelin : han fann at R : 1 :': 1 i,f 262,
och V\ 1 : : 1 :

. i,f 279 , hvaraf azz 1,018063 ,

och emedan han tillika fann r : i 1 : 1,5-717 ,

bår
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. )6r r*zzv: i : :i ; 1^846, enligt Herr Eulers
t

liypothes , men forföket gaf z/ : t : : 1 M , f00 3

,

, cm år altfor flor fkilnad ifrån den foreflagna

, iefra&ions-lagen. Lika eller ån mera ftridighet

1
'not Naturen yppar fig uti Herr Zeihers Ron;

}

låmligen, om man antager R : 1 : : 1 : r, 5-262 och
^; 1 : : 1 : i 5 f 379, få finnes uti ofvan anförda

orfok , at genom Herr Eulers nya lag borde
nan få genom det

r i:fta at R— F:r— v:: 1:2,131

;
v z:dra - - - - - 1 : 1,718

3:dje - - ™ - - 1: l,6\6
. . • « . !• 1,479

f :tc 1 : 1,461
6:te - - - - - 1 * 1,316"

)efTa proportioner åro vida fkilde ifrån dem,
bm verkeligen blifvit obferverade, och uti fö-

rgående §. redan upråknadc. Således fkonjes,

It Ev lers och Newtons R.efrac~fcions - lagar

afv a lika ode»

\ $* 13, Herr Klingenstiernas problem
j*), fom uti §. 3. år anförd t, foder af fig ec

inat , fom år mycket lättare: låt en Ljus-dra-
s ABCD (Tab. 11, Fig. f.) gå igenom Pris-

et BFCj och brytas vid B och €«, få at dia

tterogem ftrdlar dra fimimeUan parallela
, efter de*

E 3 r^i!

Uti Berlmfka Handlingarne får 1762 har Herr
Euler underfökt Ljus-ftrålarsrefraöion och fprid-

ning både for et enkelt och för et dubbelt Prtsin

;

men likväl icke råkat på Herr Klingenstiern as
Problem, Det vore lått at låmpa den Eui-ERfka
analyfis til famma Problem, hvilket man Ifven har

nådigt vid uträkningen uti tal , men detta befpares

til et .annat ti If alle, dä flera nyttiga tillämpningar

;

af denna Theorie ikala på en gång vilas.--
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ras utbrytande pä fidan F C , det faei-?åres at finna

<vinkelen AB a , 'när Prismets finkel BFC dr gifven,

tiliika med f6rhällandet imellan de heterogena fträ-

(ars fpridnings - krafter. Kalla. ABa—A^ b B C =2 B ,

BFCzzC, dCDzzE; dä år BCc^zC -¥B, och om
vinkelen bBC förändras utaf ftral- fpridningen,

få ftiai BCc hafva famma förändring : fåledes,

om (§\ 3.) R:i;; fin A: fin#, och r; 1;: (in

£: fin(C4-J5) men rfi?, föreftålla ftrålarnesr

(bridning och R -i-dR: 1 :: Cm A: fin(S ,

få måfte r-Wr:i:: fm£? Cm(C >j- B — dB ).

Låt forderdkul dR*.dr\\m\\, hvilken propor-

tion antages gifven , da år CinJzzR fin 5, (In

Ezzr finfC+J?) , och tmBzzRdB cof.£,

^/r fin(5 r*/£ cof.(J5+C)> ty vinklar-

ne och £ åro de fan?me for alla (]ags {Iraå

lar. Om nu fåttes mdr i ftållet for dR, få

århålles mrtMigBzzR tang(#+C), och ont
denne ./Equation conftrueras , varder B detei>

minerad j altfä finnes A utaf yEquationen fin A
~R CmB. Conftfuftionen for R ung 1' B +C)
zzmr tangJS år följande; på en linea GJ upri*

tas et Cirkel-Segment, få au GHIzzC^ Fig. Gy
juan tager en pund £, få at G L.\ IL: \m r : R,
pch drager LH normal emot GI, hvilken rå-

l?ar cirkelen uti B och f)r\ då måfte HG I och
1

h&I vara tvånne vården på vmkelen B i ty

tangHG/: tang///Z: IL:GL::R;mr^ eller

j«r tangi/G/rsÄ rang C-h HGI)< Sammaledes
fcevifes at^r tzngbQI— R cang (bGT^hC).

C&r> 1. Om normalen //£ icke råkar cirkelen

firi//, fä år fjelfva Problemet omojeligt.

t. Öm man gor LAfizzLlGZ^ fä år

den ftorfta Brytnings- vinkel, fom är m>
jeljg mi Prifmet gF&, Qor,
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Cor. 3. Om vinkelen BFC icke år gifven,

Utan i dels ftålle B ar bekant , fä fkal BFC fin-*

jias, når man gor HGl—B^ och utdrager (?// t

tils den (kår LH^ lamt binder tilhopa /jf och 1.

Är vinkelen ^ gifven, få bor £ for It Tokas ut-

af {in^:=£fin#

^^^^^^^<^^^$^^^^^
BESKRIFNING

P ort ativ a Chymifka Ugnar >

af

GUSTAF von ENGESTRÖM,
(Suardien vid Kongl, Myntet.

$. t. C må Portativa Ugnar til Chymifka ö-

v3 perationer, finnas på många dillen u-

ti böcker befkrifna. Sådana hafva åfven iånge

varit och åro årinu mycket brukelige , och
det i fynnerhét for vigheten at fa dem fnart up*
eldade, och at uti dem an {fålla forfok i fmått.

§, i. De nu for tiden måft brukeliga, å-

ro af fvart Järnbleck , inuti klådda med eld fa fl

Ler -bruk, men hafva den olågenheten, at de

åro nog befvårlige til fammanfåttn ingen , och
brännas tåmmeligen fnart ut, orn de hällas uti

jåmn gång,

§. 3, Herr Lewjs, uti defs Phiiofophkal

Commcrce of arts > puncten 1, beffcrifver atfkil-

liga artiga Portativa Ugnar, dem han, pa gif-

ven anledning, Éos en GulK arbetare, inven-

terat*

E 4
(

§. 3
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5 4 DefTa äro af Blyerts- diglar famman-
fatte, och hade jag tilfålle fielf at fe dem hos

Herr Lewis, dä jag var i England for några

år ledan.

§. f. De voro ganfka val fammanfatte och
fvarade aldeles til ändamålet, men fom defTa bl f-

ve nog dyra, emedan dels Blyerts-diglame äro

har uti varde, dels ock en hop fmide fordras der-

ril, fom med tiden brånncs ut, fä har jag uti

deflas fl alle componerat tvånne andra ilmplare

och mindre koltfama.

§. 6. DefTa äro en Probér och en Deftil-

Pgftj och fom jag genom ett ars forfaren-

nit dem af mycken nvrti , vU jag hår-

len åran at til Kongl. Academien
. korta befkrifning p« de famma.

§ - Ivar Ugn be (tår enda il af tvånne

pjaerriot hvarannan pnfTade Blyerts-äiglar.

Figuren blir lä>edes tvänne vid baiis hopfatte

inen for andan tvåra C mer, Häitil hora åfven

tvånne ringar af b red t fiång-jern, hvilkas inra

Piameter år nog mindre an den tfcorite af Di-
gelens yttra.

§. 8. Når defTa ringar f§. 7.) fattas en om-
kring hvardera Digelen , och med langa flruf-

var fammanfkrufvas få bårdt, at bågge D glar-

ne fluta v i tilhopa, fa åro arven defTa Diglar,

ftarkt fammanfältade* Ringarne tjeiaa äfven til

flyrka for Diglarne , at de ej af for häftig het-

ta expanderas och fpricka.

§. p. DefTa Ikrufvar (§. 2.) åro 3 til an-

talet 5 mindre kunna de ej vara, for at hälla rii7-

garne altid jåmnt 5 och flera vore onodige.

§. 10,
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§. io. Flera ån tre fötter for ugnen at ila

på, åro åfven onodige : deffa åro af fyrkantigt

ftång-jårn, nådade faft vid undra eller ncderfta

ringen.

§. 11. For at gifva en generelle idée om
fjelfva fammanfåttningen, år en Perfpectiv af

Probér-ugnen foreftåld Tab. III. Fig, i.

§. ii. Fig. 2 år Fasade och Fig. 3. Pro-
fil af Probér-ugnen»

a Är éfra Di gelén, b Den undra, c Öfra

ringen, d Den nedra. e De långa fkrufvarne,

hvilka medelft muttrarne / hålla ringarne til-

hopa. g Fotterne, faftnådade vid nedra ringen.

h Öpning for mufTFelen, hvarigenom den infät-

tes, och hvilar dels på kanten af nedra Dige-
len, dels ock på /, en jårn-ten, fom går tvårt

igenom ugnen, k Öpning for kolen at inlag-

gas, och for lagan at (liga up. / En ri it af

rund form, 16(1 inlagd, m Öpning uti nedra

Digelen^ fom tjenar til vindfång, n Profil af

fnuffelen.

De prickade linierne , fom följa yttra con-

touren af Diglarne, utvifa deffas eller, fom år

det famma, ugnens tjocklek.

§. 13. Vanligen brukas tvånne jårn-tenar

for muffelen at hvila på , hvilka gå tvårt ige-

nom ugnen, långs med muffelen

.

DefTa hindra naturligt-vis kolens nederfal-

lande bakom muffelen, n vilket uti denna ugn
Iker obehindradt. Den jårn-tén fom hår nyt-

tjas, år aflång fyrkantig, med det fmala uprått,

hvarigenom den ej få fnart kroknar. Når den-

na åndteligen blir utbränd, få at den under eld-

ningen böjer fig, kan den uttagas och en an-

E f nan
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nan infattas, eller ock den gamla vidare nyt-

tjas , om den bindes omkring med Ståltråd , <n:k

ofverfmetas med eldfalt Lera, Pä det man f|i

Jedes lätteligen kan byta om, (tär ockiä dennä

Ten hel los tvårt igenom ugnen,

§. 14. En rid år nödvändig, pä det kolen

må ftanna cjvar under muffelen, at ej kalla luf-

ten cHrefte mä fpela pä mätfelens botten , och
kyla den famma,

Denna rift ar hel rund ock lågges lod: uti

ugnen, på det den lått mä uttagas, i fall den
blefve utbränd eller det annars behofdes.

g. if. Öpn ingen for muffelen år altid nä-*

orfak fåftes ej muffelen medel ft mgot Mur-
bruk eller annars

y
utan flår héit los och ledig.

Härigenom vinnes ock den formorieii, ät en fpruc-

ken muffel kan lått uttagas och ofverfmetas med
Ler-blanning, hvarigenom den ännu längre kan
fta vid lag. .

/

§ 16. Ingen lucka brukas for muffelen,

fom annars vanligt år, til at regera hettan el*

kr draget uti den famma, under påitäende drif»

ning: det behofves ej heller, ty hetta och koid

{lyras hår med fmårre eller ftorre upeldade kol

Uti muffel^munnem
§. 17. Bottnen af ugnen ar hel, få at ert*

dafl opningen m tjenar til vindfång, och år fun-

nit vara aldeles tilräckeligt»

§. jS. Denna ugn år garifka lått och fnart.

11peldad , famt bragt tit hvitvarm, h vilket år den

itarkafte hetta man uti en Probcr-ugn behofver. ;
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5, ip. Kolen, at upejda med, kunna vara

Ungefår af z tums cubjflc rymd. Når ugnen
Jr i riktig gång, (lar altid en ftark låga af 6

til p tums längd up utur iigns/opningen k. For
pfrigt fkotes denna, ugn pä Iamma fatt fom an-

dra Prober-ugnar.

§. zo. Man behofver aldrig rora med fpi-

Jten uti denna ugn, undantagande om lågan fkui-

le minfta fig ? eller aldeles forqvåfvas af inbg-

de nya kol/ I den händelfen rårer man igenom
k med fpiken fakta kolen til fidan fa långe, til

defs man finner lågan åter få luft at (liga up.

Tvårtom , rorer' man ofta och mycket deruti

,

Jorqväfves draget, och ugnen får aldrig fin til-

börliga hetta.

§. zi. Finvprofver på Giill och Sitfvéf,

hvilka altid åro granlaga, göras ganfka beqvåm-
ligen uti denna ugn, då jag altid låter Capel-

lerna ftå långft inne uti rrmffel^n, och ilyrer

hettan med fmå kol (§. 16). FcVflaggningar

och rollningar, af de aldraftrångafte , forråttas

hår åfven.

§. zz. Fig. 4. år Profil af DefriHér-ug.-*

nen. a ofra Digelen. é Den undra, f, Bagge
ringarna, c Skrufvarna, / Fotterne, g öpning
for kolen at inläggas, h En rift af rund form,

16(1 in lagd t i Et råttvinkltgt rundt ror af fvart

Järnbleck, tjenar til vindfång, k Runda ho!

for lagan at ftigaut: deffa åro fern til antalet,

/ En Capeil af gutet Tackjärn, at déitillera cU
. ler fublimera uti.

De prickade linieme, forn {olja yttra con*

fouren af ugnen, vifa Diglarnes 'tjocklek

;

zi,
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§. i;. Capelien år af gutet Tackjärn, $• c

tum tjock p^ fidorna, men något tjockare uti |

botten. Detta tunna Capeller äro rått nytti-
\

ga, emedan de fnart taga hetta åt (ig, och \ \

god fet uti dem kan ganfka beqvåmligen blifva
\

glödgande» Jag nyttjar ofta vidare Capeller

ån denna uti Fig» 4. foretfålda, nämligen få,
-|

j

at den jämnt fyller up fjelfva opningen, dår
]

Capeilen nedfåttes: denna bar ändå fatt tjiråc-

fcelig hetta, emedan inre contouren af ugnen
vidgar lig utfore.

§. z'4. Öpivng^rnc k brukar jag f til anta*
,

lejt, til lika afiland ifrån hvarandra, undanta- i

gande tvånne , imellan h vilka lämnas 8 tums
aflland. Tmellan deOa dirigeras Retort -halfen

vid förefallande diflillcringar, på det lågan af

ugi en ej må fpelä for nåra, och fpracka Re-
tort- hal fen.

§. zf. Opningen g, hvarigenom kolen in-

r p s, behofver ej tiltåppas med någon lucka:

ni oppes) under operationerna, år dra-

get al tid ftärkare*

t i år en vader- trumma, fom
fr nod Indjg til denna ugn, emedan jagf for-

fokt, at man den förutan aldrig kunnat få til*

råckelig hetta. Det år loft inpalTadt, få at det

tan vridas uti hvad direftson man behagar, och
åfven uttagas, om man få vil. Medelit detta

i*or får man få ftark hetta, at en Retort eller

jfcolf uti Capellen på vanligt fått infott, med
j

fand under och omkring, blir glödgande.
Detta bar blifvit tydeligaft forfokr. med en

Koif, utom hvilken man, fedan ugnen blifvit

upeldad, fatt et långt ror af järnbleck, fom
tryck» I
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irvckres ned uti fanderi , och dymedel (I ute-

ftångt fkenet af lagan utur opningarne k, hvil-

ket annars reflecterat på Kolfven. Genom det-

ta ror har då Kolfven lyft helt glödgad uti

bottnen.

& 27. Draget uti denna ugn fkulle ån me-
ra kunna 6kas> genom tilokande uti längden af

röret /, hvilket dock torde Vara mindre nödigt.

§. ä8. Eldningen (ker uti denna på farorna

iatt 5
ungefar, fom uti Frobér- ugnen, §, io

5

zo, nämligen hvad kolens fforlek angår , ock
deras jämkning med fpiken: härvid år åfven at

mårka, at ugnen gifver aldrig få flark hetta,

når den år fä full af köl, at de röra vid Ca«
pellen, fom når dem imelian och den fiilnåm-

de år något afftänd* Tecken til en jåmn och
ftark eld år, at lågan ftlr flarkt och lika ut-

om alla opningarna k.

j>. ip DefTa ugnar låra finnas få fimpla,

at ej det ringa fte derifrän fkulle kunna tagas,

de (krymmä ej mycket, och åro lått flyttade

hvart man vil. Uti en kammare (kulle man u-

tan fara for eldsvåda beqvåniligen kunna nyttja

dem: då man , i den hånaelfen, for fåkerheten,

lägger Tegelff-enar under fotterne, och et litet

ftycke Järnbleck nedanför vindfånget at emot-*

taga afkan. De ofa ej, fom Jårn-ugnar gora

;

men Kol-ofet, fom aldrig åndå kan hindras, ut*

ledes til ftorfta delen, om icke helt och hållet,

medelft en Conifk huf, fom ftålles eller hånges

ofver Ugnen, och et ror upifrån Conens fpets

utigenom ert fonder- ruta, hvarefl: man har en
rund bleck*lucka i ftållet for glas*

Uti
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Uti den andan af jfcföta (o ni år urorri £<W
flret i Cåttés et knä - rår 16 11$ Hl at det kail

Vridas alt lbm Vädret {kulle tyckas hindra dra-

ger # v il man åt1 mera oka draget, .fl;er det

ffiedelft en vcntllarof uti rörets anda: hårige-*

nom dragés den hettan ioni annars fkultc ffan-

iia uti rummet j tit med fädaii håftighet.
5

at mail

ej har dör. olägenhet dera f öm fömmaVen: öäj

vintren gor denna ugn tjenil för Kakelugn.

$. 30* Blyerts - diglarne åro '

lått arbetade!

rhed vanliga Verktyg, fafom. Ved-jfågaf $ Stick-

fagar, Rafpar 5 Mej (lar och Hammare*, meii.at

borra hälen, har jag nyttjat borr, frän en pednaji

til. et fingers tjocklek, foraliga trekantiga^ och
andra fyrkantiga uti Jpctfarne.

§ iii De åro ganfka' tjenliga fafom ug-
nar, emedan de ej få fnarÉ (pricka af härlig het-

ta och köld j de åro ltrårigfmllte,$ och brän-

nas fåledes ej fa (hart tit . Når ock "detta" (kul-

le hånda^ åro tvånne andra Blyerts- diglar lått

tilredda och inparlade i riailet uti jåtn- ringar*

ne : och Jårn-frhidet kan aldrig förtåras.

§é Deftillér - ugnen* Fig^ 4$ Bar jag

titonidefs nyttjat fafom Smalt ° ugn ^ a t -fm-ål fa

Metaller uti Diglar, och äfveri at göra Mås-
iings-prof, livilket gått rått vål^

'.

§„ 33, Flera Ugnar af Blyerts-diglär har jag

ej cornpönerat, emédän jag uti mitt Labörato-
tio har våggfaffca ugnar til alla ilags- eld-grader

och operationer.

De åro dock ganfka lått upftåldé. af deri

fom roar flg med eld- (låders och ugnars byg-
gande* Då kommer det fornåmligauV an på> at

oka
1

eller minfika hettan medelfi 5rkg-ror^ dels
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under;, hvilka tjenä for vindfång, dels ofvan-?

pä ^ i ftållet for ftorften.

De af Herr Lewis (§« j,) upgifne idéer

nar han åfven verk ila] t efter de fin principer*

Han har mall nyttjat Diglar af den ftörlek forn

åro markte med N:o' öo , men N:o 70 och
hal 11 80 har jag funnit beqvåmligaft til mina
for i ok : dock kommer an pä hvars och ens god-
tycke, enda il man barr. viiiner and ama let.

Om Blyerts - digiarne ej hade for mycken
attraktion til Svafvel, fä at de afven deraf up-
frätas , (kulle man med fordel kunna nyttja dem
uti Malm-ffftåltningar i fmatt , pä farnraa fått

forn fker uti iiort , och vore dé då ån mera
nyttiga^

Men forn mycket Skåriléns^fmåkningar fö-

rekomma uti Hört, lä kan man ej imitera deffi*

aldeles uti fmätt* Defsutörrs har jag mårkt, at

Bly- flaggen äfven fråter Blyerts-diglarne.

ANMÄRKNINGAR
Vid

FISKET I HJELMAREN,
. af

OLOF STRANDBERG,
Kyrkoherde i Lånnås i Öftra Kerikc.

Hjeimareri, en af Svea Rikes fornåmfta och*?

torde hinda, Fiflc -rikade irifjoar, grän-
far til Södermanland och Ne-riket, famt under-'

häller ed betydande matigd af defla Lånsns In-

tyg-
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byggare, famt afgifver vintertiden Mora partiet

Fiik til Stockholms Stads förnödenhet. De-
flo angelägnare är det, at få inråtta och vårda

Fifket i denna fjo, at defs rikedomar icke mä
|

aftaga, utan fnarare forkofras.

Det kan ej med tilforlåtelig vifshet fågas,

ät Fifken i berörde fjo minlkats emot fordna

tider* Nog berättar gammalt folk, at man fot

5*0 och flera är tilbaka på denna orten uptagit
I

en naltan otrolig ymnighet deraf> men orfaken
j

år, utan tvifvel, den, at deras antal, fom nu II

fifka, anfeniigen förökat fig, la at icke få myc-
ket kan lopa på hvar. Om man altfå, åtmin-

j

ftoné hvad Hjelmaren beträfFar, antager for få-

kert, at Fiiken icke juft ännu blifvit formin*

fkad, få kråfver dock det en om eftertänka,
j

pä hvad fått han rnå kunna förökas, til tjenli
!

for flere munnar ån forr, och efter Polk-mång-
den, fom nyttjar honom, årligen tiltager. At

j

verkftålla några forflag til detta nödiga ända-

målet, torde vål , hälft i början, vara fvårti'

men bor dock icke anfes för omojeligt.

Det ryktbara Hjelmarens Gådd-fKke for-

tjenar aldraforft at granfkas. At Gäddorna, fom
i våra infjoar åro den gluplkafte Svalg- fl (k,

böra utodas, får man icke i gemen påftå* Gan*
fka flora (kål har det , når frågan år om de ftor-

re Gäddor, men de i ma bora ingalunda begri-

pas derund er. Saken blir oftridig, när man be-

tänker, at fä långe Gäddan år liten, fvåljer hon
ock fma Fifkar, nyttjande til tln näring Nors,
Gjers öch Löjor, hvilka aldrig blifva ftora,

fållan komma månnifkor til nytta, famt finnas

til otrolig myckenhet, hvarBre de fornämligaft

fynas
j
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fynäs rara ämnade til den växande Pifkens un-

derhäll. Det ar ock vårdt upmårkfamhet, och
kan frid ly la Gäddan fä långe hon år liten\ at

fållan någon Mort fäs imelian det han leker
^

ehuru icke juft kan fågas , ät den då for myc*
ket medtages > utan blir han af Skaparen til

Gäddans behof, den hon ock hälft åter, lik-

fom undangömd på fädanä Olagliga ftållen, hvar*

rnannilkor icke komma åt honom. I foljé

Mraf borde förbjudas, och på t j enligt fått fo-

rekcmmas , at ingen finge, fom oFta fkedt* uti

A-mynningar , hoftetiden, med Norfs-håf up-
£11: a de fma Gäddorna, fom om fcmmaren al-

ftrats på de ofvanfore och omkring under vat*

ten liggande ftörä Ängar. Man har bevis på,
at fmä Gäddor, ej (torre ån Strömming, haf*

Va til flere iåfs på det fåttet blifvit upofte,

hvilka, om ds fått kfva, efter några fä år,

hade kunnat upvåxa och foroka fig til mång-
dubbelt gagn.

Vid Gos-fiuVet år foga något åt årindrai

ty Göfen kan icke fångas under leken, fom in*

faller imelian EriksmäiTa och Midfömroåfen.
Vetterligen leker han icke annörftådes , ån vid

fcora Afen imelian Wiridoii och Liingersby, foiii

dock ligger 6 alnar under vatnet. Och (om
Noten pä det ftållet, i brift af ländfåfté^ ej

gärna kun dragas , få blifver ingen Lek - Gås
tiptageh. Når hårtil kommer, at både Norar'

och Nåt, med hvilka detta Fifl- -llaget fångas 5

åro af groft band , få finner man igen orfaken,

hvarfore få flor ymiloghet år af den ko flbarå

Gofen. Skada åf dock, at han, för fin kinkugå

natur (kull j fommaftiden mycket dor af värma.

F Der*
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Deremot år Braxen den Fiflc, fom til flor-

fta myckenhet fångas under leken ^ och når

defsutom de flora Vinter - Nourne uptaga ho-

nom til mänga lafs i fånder, få fynes likt, at

den fnaraft kan odas. Nu ehuruvål han , för fin

breda fkapnad (tull > icke få gärna fvaljes af an-

nan Fifk > fom de fmalare Hagen, hvilket ock
något fredar honom i Hora fjon; iä år dock
orakeligt at fe, huru hela kulbrne borttagas

llrax
o
de börjat leka och innan de falt råmmen»

Uti Åarna fäs val den målla Braxen, och kun-
de råmmen lått conferveras, om Fifken flåpteä

i Sumpar med granflcatar i hornen > flående från

bottnen och upåt, at dar gå hoglt i 2 dagar,

då granrifet fedan borde kaftas i vatnet vid lan-

den, at Sol - vårman fåmedelfl finge utkläcka
råm- kornen. Jag har forfokt fådana Sumpar
for M6rt> och funnit at det fåkert går an ; men

' kan icke anftålla prof med Braxen, emedan han
lektiden icke lefver i Sump i fli Ila flående vat-

ten, och rinnande ej finnes hos mig. I det
Hållet har jag brukat med Nåt inftånga Bra-
xen, fom gått til lands hos mig at leka, hvar-

på jag lämnat honom i flillhet några dagar, tils

hans forfok at åter komma ut til djupet rojt,

at han (lutat leken, och då har jag forfl fån-
gat honom. Äfvenfå kunde alla gora utan mö-
da, om god vilja funnes hos dem.

Pä Abborrar år Hjelmaren befynnerligen
rik, och kan med fåkerhet fågas, at af det Fifk*
flaget fås aldramåfl , utan at någon minfkning
mårkes* Abborren har mycket i vårt fore at mi-
Ha (in fega råm, derfore foker han icke efter

grås-botten vid tfrånderna, utan finner alleflå-

des
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des i fjan på djupet berg och ftenig botten,

fom år tjenligare for honom. I fådana djupa
och fteniga fund, dar Lek-Abborrar endaft fån-

gas, borde, fom förut blifvit anfordt * Sumpar in-

råttas for honom (*), hvari han ock den tiden

jpå året ganfka val lefver, med fmå flenar på
bottnen, at dar få gå, tils han flåpt rammen.

Hvad verkan, i ofrigt, det har, at Fifketi

rredas lektiden, har jag, under 10 års viftande

/id en liten fjo kallad Sala Dam, med upmårk-
amhet inhämtat. Uti denna fjo, fom år liten,

nycket grund och måft ofvervåxt med vafs

,

sunde ingen nyttja lekarna med forman, eme-
ian Filken dolde fig derigenom , at han alle-

lades kunde leka, och icke behofde, fom hår,

;
brift af lågliga platfer, i flora (kockar på de

:
å tjeniiga Milen gå til lands, at låta fånga
ig. Folgden var, at dar altid fans ymnig tilglng

5a Fifk, fall ån den da^eligen uptogs, til allas

orund ran hvarifrån en fadan myckenhet kom.

Et flört hinder for Fifk ens tilvåxt år det,

[it vatnet i Hjelmaren fliger fomliga år til for

lor hogd, få at, dä Fifken leker långt uppe på
Ängarna, blifva ungarne dels indångde af grås

lår vatnet faller, dels ock af Kråkor och Rof-
:oglar, fom flitigt palla efter dem, må(lade Is

rpåtne. Detta år en betydande fak, fom bor-

le hjelpas, hvaraf frukten efter några år nog
kulle fynas. Vid flrånderna år anda tilfålle for

lonom at alftra, utan at han behofver vandra

aågra mil omkring på ångarna»

F i Om

(*) Se K. Vet. Acad. Handl. för Jul. Ang. Sepr.

1 761.
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Om våren och höften, da måfta Fiften täs,p
hålfb i Seger fjo A , hinder, at den flora toång-fc

den hvarken kan bårgas eller forfåljas , utan myc- m
ket bortfkåmmes och dor af trångfel i deras l
Sumpar, och man har exempel, det utkallad dod;<i

Braxen gjort vatnet och ftrånderna få illa luk-
: a

tände, at man knapt kunnat fårdas dar förbi, ir

Och fom folket, defsutan, nodgas refa langas

vågar, at foryttra honom, och ofta få godt fc

fom truga bort honom for ringa varde nog i få

tyckes vara nödigt, at han den tiden på årfct,

då vatnet ånnu är fvalt
,
genom en eller annan •

Fifk - fump , afhåmtades til Stockholm, dar han

få ganflca vål behöfres.

Om Folkhopens forokelfe t Lånnås För*

famlmg t Ofra Nerikej
af Kyrkoherden

OLOF STRANDBERG,V~ _ ~-

id ofverfeendet af Ars-Summorna pa födde
och döde månnifkor i denna Socken > har

jag med fagnad funnit de förra i ovanlig flor

proportion emot de fenares t» ex. 177-9 födde

48, och dcde 18. 1760 födde 41, döde Zf.i

1 76 1 födde fo, döde 28. 1762 rodde fZ, dö-
de 39 y men det året grafferade Kopporna. 1765
födde fi, döde 1 f 1764 födde 39, döde 18.

Och äfvenfå de följande åren. Jag har icke
Kunnat undgå den tankan, at Fifken, fom i den-!

na Socken, flråckande flg i längden efter Hjel-

mare.
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mare flranden och åfven innefattande Winon, å-

tes mer ån i andra, måtte, fom en mycket fund

fpis^ nog bidraga hårtil. Dello mera varde bor

man fatta på honom, och genom goda anlbil-

;er få laga, at han aldrig minfkas, mindre (lik-

nas på de (Milen , hvareft GUD en gäng plan*

:erat honom,

BERÄTTELSE
Om ett Ax afAlopecurus , fom nedfvålg-

des , och 5 veckor derefter buinaåe

ut under högra Skulder-bladet
5

af

PEHR BIERCHÉN ,

M. D. Afleflbr i K. Collegio Medico.

For 6 år fedan blef jag kallad til en ung Her-
re, f år gammal, fom då redan varit illa

juk i 2 eller 3
dygn. Råtta orfaken til fj.uk*

Ifiomen kunde jag ej veta
5 emedan Barnet ej

ilkimde gova minda befted for Mg, och Forål-

t årarne berättade endaft, at han fjuknat om nac-

Jten, Sedan han dagen förut roat iig i en trägård
'. med andra Barn , och at de lekt med gräs och
•gröna blad, famt tagit något deraf i munnen,

I

hvarefter han en gång börjat harfka och ho (la

,

, famt klagat at det gjort ond t- i ha; fen, men
e at det ilrax gått ofver då han tuggat och ned*

fvalgt brod. Han hade vid hemkom ilen år it

• z ftycken brod , och ej kant fvårighet aefvi-d>

F 3 men
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men fom han famma natt fjuknat ganfka haf- |lr

tigt med Feber och upkaftning, få fruktade
|)

1

Föråldrarne , at han nedfvålgt något giftigt grås.

Det gråfet, fom de hade fedt honom käfta h
i munnen, och deraf hafva fro i hånderne , lik- jr

nade, efter deras beråttelfe, den flora Rumex*
men håraf kunde jag ej fatta nägon mifstanka.

Jag trodde låledes, at denna håndelfen hade med j

:

hans fjukdom alsingen gemenfkap, hålft den
i

famma liknade nu en häftig Mait-feber. Sym- I n

ptomerna voro ftark feber, med fomnaktighet, m

upkaftning, hetta och hufvudvårk, famt torr
]

)

hofta, hvilken jag anfåg for confenfual från ma-
j

0

gen, få mycket mera, fom buken var mycket C

hård och fpånd, och ganfka het vid påkånnan-
j

t

de, och tungan var mycket oren, med elak i o

fmak » hvilket han utan tilfrågan fjelf vifste at I

omtala och befvåra fig ofver.

Jag gaf honom kylande och fyrliga Laxér-
|

1

medel och fmå Emetica, fom fyntes gora lindring,
||

i

få mycket mera, fom han var härdt forftoppad, |

'

och excreta alvi , hvilka derigenom affordes i 1

;

Hor myckenhet, hade grufvelig ftank och få-

go fvarta ut, hvilket continuerade med ftind,

Mrd och het mage , ganlka långe , och gaf
fåledes all anledning at mifstro mafkar, och at

fortfara med famma medel. Mafk-kakan påla-

des afven, men utan minfta lindring: men af

gnidning med Althex-Salva, blandad med Ätti-

ka, blef magen mårkeligt mjukare. Efter 14
dagars fjukdom, lindrades ock alla mage-plå-i
gorne, och han började kunna åta litet los mat; !

men hoftan, fom hårtils fynts vara mindre be-;

tydande och fymptomatifk af magen, blef nu fvå-j

rare
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rare och fä våldfam , at han vidde påkomman-
de fkofven var aldeles utom fig af jämmer och
fkrik •> hvar gang hoibin kom, blef han blod-

röd i anfigtet , kom i en flytande fvett, och
pulfen var få låg och fnåll, at han knåpt kun-
de raknäs. Han klagade, at det gjorde fafeli-

gcn ondt i högra fidan , broftet och magen* Jag
ändrade nu medlen efter indicationerne , och gaf
honom lenande invårtes medel, fåfom Emullio-
nes oleofse och Serum laflis Hoffmanni til (tån-

dig drick, med ombyte af lenande fafter och
Mandel-Olja, Mandel- Sirap , Althex -Sirap*

Oxymel med mera, famt holt lifvet opet med
Clyflirer. Ändteligen vifade fig fakra tecken til

en b rullen Vornica i lungorne genom flinkan-

de andedrågt och uphoftning af tjockt gult

var, fom continuerade i 8 dagar* Dä detta lin-

drades och uphorde, började han klaga ofver

vårk i ryggen, och vifade fig under högra Skul-

der-bladet, tått in vid fp ina dorfi , en hvit

och mycket ömmande fvullnad , fom badades med
faturninfka omflag. Under all denna tiden kun-
de han aldrig ligga på fidorne, utan Händigt

på ryggen.

Plagorne vore altid fvårafl: om nåtterne

med fafelig oro och fornnloshet j men under
alt detta fick han likväl matluft och ren tun-

ga* Imedlertid tiltog fvullnaden anfenligen, och
då den började litet mjukna, pålades fuippure-

rande PISfter, for at bereda fvullften til opning.

Han rodnade deraf och brot up efter z:nc da-

gar, med lindring af alla plågor
?
få at han den

natten fick fullkomlig flillhet och djup lomn>

Dä jag morgonen derpå fkulle (kota fkadan,

F 4 . fann
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fann jag hela fången full med illaftinkande fvart-

brunt och tunt var, fvulften aldeles nedfallen

,

med nägot i 6pningen, fom kändes hvafst fom
cn nål, och fants, da det utdrogs, vara hvaffa,

halm-andan af detta Ax med alla defs tilhorig*-

heter. Det var betåckt med en brun, rutten

våtfka, fom luktade aldeles likt excrementa hu?

mana, och behöll famma lukt i ztne dagar.

Dä opningen fkullc underfokas, fyntes ty-

deligen vädret gå ut vid hvarje åndé-urågt , och
åfven fläckta pa et emotfatt ljus. Vådet-b]

tommo åfven fram, då man tryckte upifr^n

nedåt emot opningen, Barnet båttrades fedan

dag ifrån dag, under itåndtgt bruk af Hoffmans
Sot-vafsla med Korfvei, och var inom 3 ve c-,

kor fullkomligen lake , frifkt och muntert, lamt

lefver ännu utan *<>>><i:. Mulas^het.

Med denna hån del fen har en nyare från

G thlanda Socken i Nerike, fom finnes införd

under N:o 6 i Inrikes Tidningen For inneva-

rande år, mycken likhet. SV^ia är , ar den
beråtteFen år få kort och ingalunda fullftåndig:

den lyder, ord ifrån ord fom följer;

Den 22. Dccemb näflledet är beprofs en Goffe ,

4~ är gammalr

> fom ofvrvarandes tiedfvälgt et Halm*
ax , hvarefter hän flrax begyntl

e at grata och krä*

kas , men fom ingen vit te or[åken dertik^ den han ic*

he heller (jelf umäckte, fä bhf axet qvarfittjmde . Föl-

ja ide dagen kräktes han b/od, dä han gaf tilkänna

pn åkomma,, Sedermera gaf han de följande dagar

np blod- lefrar och likafom bitar eller lefrar af lun-

gan. På 4;de veckan derefter kom axet ur under

hågr& axel bladet , med hvaffa eller halm ändan for"

Ut? hvarefter mycken blod och materia utrann % ock

få
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• iä $:de dygnet derefter djgick [amma Gojfe med
\ måden.

Med tåmmelig vifshet kan man på flå, at

txen, i bagge håndelferna, |forlt kommit ned i

Mat-ftrupen eller magen, och barat fig derige-

lom in i Lungan, och få vidare imellan ref-.

ocnm ut genom ryggen, men ingalunda for 11

gcnotn Väder - ftrupen , fom likväl några med-
Följande Symptomer, i bagge håndelferne, kun-
le gjfya någon anledning a t tro.

) våfvande ho ila , ftorknande och aldeles

Förhindrad andedrågt hade då bordt följa ome-
Jelbarligeri pä håndelfen, hvilket hår ej fkedt.

VJan v-.t, til exempel, hvad fafelig vårk och
läftig plåga upvåckes enda 11 af en droppa Vat-
ten, Vin eller B rånvin, fom kommer at fal i a

ned i den få kallade vrång- ftrupen, och at de
alJraminfta främmande kroppar, fom kommit dit,

fororfakaf häftig dod. Den ryktbare Gneki-
QVe Poeten Anacreon fåges halva dod t af en

Ruffin-kårna, på (amma fått, och i Engelfke
TransacHonerne for år 1764, fer man en rar

håndelfe med et Fruntimmer, fom genom ande-

drågten , då hon (kulle på en gång ropa och
' fvålja, drog en bit af en brodfkorpa ned uti

luft- röret. Hon förlorade dervid for flere tim-

mar fansning och mal , och fyntes fom hon (kul-

le hvar ftund qvåfvas, til defs hon 2:ne timmar
derefter blef lindrad med en ftark åderlåtning.

Andedrågten blef derefter något lättare , men
hoftan varade åndå ouphorligt i 3 fulla timmar*
til defs hon vardt aldeles utmattad, ftoftals utan
all fansning och fkoftals pekande på broftet*

Hon blef några- timmar derefter andra gången
F f ~ åder-

mm, ' WSlmåmB
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åderläten, med nog lindring, och hoftan uphor-\

de, emedan brödbiten formodeligen fjunkit län-

gre ned ät ena loben af Lungan. Hon kunde
ändå med aldraftorfta moda ivålja något vätta
men återfick fitt mål, fom dock var heft, och
continuerade på detta fåttet i ftorfta elände fle-

re dagar. Sedermera foll hon i djup fömn, och
fof fedan fkoftals , men hade altid vaken g'uf-

veliga plågor. Efter några dagar började ande-

drågten ftinka, och på ritte dagen fick hon
kråkning och häftig hofta, dä bölden braft, och
brodfkorpan, af en flor Lambert -nots florlek,

jåmte mycken blod och materia, hoftades up,
och hon blef derefter frifk.

Når man jåmforer defTa håndelfer , fer man
tydeligen, genom olikheten af fymptoraerne, at

axet af Alopecurus ej gått omedelBarligen ned
genom luft -röret, utan måfte hafva bärat fig i-

genom magen eller oefophagus in i Lungan. En
håndelfe berättas i Medical Ejfays af Fåltfkåren

Thomas Arnot , fom beftyrker det famma. En
Skomakare af ftark heifa åt ftufvadt Kaltkott,

hvaraf et ben fafinad e nederft i mat-ftrupen.

Han fjuknade 2 dagar derefter > med kånfla af

en ftopp eller klimp i broftet, derpå folgde Fe-
ber med ftark värk i mag-munnen, hectifk puls

och åndteiigen ftygn i bada fidorne, afmagring,

hofta och ftinkande andedrågt, yrfel och fvett.

På f:te veckan kom benet up med våldfam ho-
fta, och var ftort fom en Hafiel-noc, blodigt,

fvampaktigt och illa ftinkande, hvarefter folg-

de fä mycket fom et fkedblad illa luktande

var, famt hofta fom varade någon tid»

Flerc
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Flere håndel fer hafva vi åfven om SveOcon
• och Korsbårs- ilenar, fom inveklat fig i tarmar-

:: ne och dar fororfakat bulningar; i fynnerhet år

en märkvärdig i Medicctl Obfervatiom , fom berät-

tas af Accoucheuren Co le, hvarvid ofver 20
Korsbårs - ftenar och ftenar af Cathrine- Plom-
mon evacuerades med en abfeefs vid nafvelen

,

ehuru den ijuke forfåkrade fig ej hafva åtit få-

dant på 2. års tid. Vid curen i denna cafu var

C h inans nytta ganfka roårkelig} fåret ville ej

låkas forrån han begynte med Chinan ; den fym-
jnomatifke Febern (tillades åfven dermed, men
återkom jåmte fårets förvirring få fnart man
uphorde med Chinan.

Uti Memoires de P Åcademie de Chirurgle T,

I /. anföras åfven några håndelfer om främmande

j

i kroppar, fom faftriat i luft- och mat - itrupen

,

mage och tarmar. Af alt detta, och i fynner-
het af den forrnåmnde beråttelfen i fingelile

Transaftionerne , vid hvilken handelfe den f ju-

ice fåkert lårer haft lika fymptomer, fom vid

den råtta Stryp-fjukan , fynes tydeligen, at man
ej utan aldraftorfta lifsfara kan herbergera fä

främmande faker uti luft- röret, och åfven or-

faken, hvarfore Stryp-ijukan år fä dödande, fe*

dan den fråmmande hinnan rätt formera fig, och

I

at ftarka och tidiga åderlåtningar år det enda
påliteliga medel vid fädane tilrållen.

PRO-
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PROBLEME,
Åt integrera TDijyerential-J&quationen d3ydy

•¥addyddy + bddydy* -¥cdy*—o , hvilkct

nyligen afnågon blifuit proponeradt %

inlämnade af

DANIEL MELANDER,

s
dz

att dyzz hvareft dz år beftåndig 5
och

»o jj dzdx , ddxdz ,
idx^-dz,

aula adjzz—- > och ^n»—— -4 ;

—

—
x 2 x z x 6

Då de (Ta vården infattas i den fram (tålde Djj>

fer^ntial- iEquationen
5
upkommer xddx—04-2,

dx 2+ bxdz-~cdz z ~Q
, hviiken år af andra

graden, hvaraf finnes, at, ehuru den foreftålde

jEquationen fynes vara af 4:de graden, den fam-

ma dock verkeligen år af };dje graden* Sått

vidare dxzzzpdz , och derfore ddx^dpdz^ få

upkommer, då delTa vården infattas i den fift

fundna yEquationen, Differential - jfcquationeti
"

^»—r- rv/ sr .. dx
dp+i>~a-r-l p —0> eller—, -

f r— r:-—

>

/ x a^2.p 2—bp^c x

hviiken år af 1 : ft.i graden, och uti hviiken in-

determinatse åro ftrax åtfkilde, H, F. S.

Då en Differential-^quation proponeras at

integrera, få räknar man Problemet uploft, når

denfamma år reducerad til en Differential - JE-
quation af i:fta graden, i hviiken indeterminatse

åro åtfkilde, ty den återftående reduftionen år

allenaft en tillämpning af Quadratura Curva-
rum 3

hviiken icke kan vara obekant for den
fora
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fom år van vid fadane Calculer > men tjenar

ti! ofnings-exeropel for dem , fom åro i begrep
at iåra lig den delen af Integral - Caiculen : i

anfeende h var til jag icke vidare fortfart redu-

clionen af den lilla af mig fundna iEquatio-
nen. Til Quadraturas curvarum räknar jag alla

integrationer, fom fte, nar indeterminat^e åro fe-

parerade, ehuru integralernc, fåfoni i detta ex-
empel, komma at inbegripa Hyperbolifta Lo*
garithmer, och deraf upkommande Analytifta

expreffioner.

BERÄTTELSE
om

Chmefernesfått at eftergöra Äkta Perlor%
ingifven af

JOHAN ABRAHAM GRILL
Abrahamsson»

De fom innehaft den konften at eftergöra"

åkta Perlor , hafva hållit den fåfom en
hemlighet; mig vetterligcn finnes icke något
derom til allmänhetens kunfkap utgifvet* Jag
får altfå den åran, at låmna Kongl. Academien
del af hvad jag om denna konften haft tilfåile

at inhämta , under den tid jag viftades i Canton.

Jag lämnar dårhån , om den konften låter

verkftålla fig på flere fått, och kan hånda til

florre fullkomlighet } men det i China bruke-

liga fåttet år ätminuone både behändigt och
mår-
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Om Snåm kyla yjid fmåltmngen*

Et mifstyckadt Forfok
i at genom fmåltning

uti hett vatten blifva af med den myck-
na Sno s fom i år fallit på en liten gårds*

G tomt*



98 177*- A pr. Maj. Jun.

tomt , och hvarmed emot formodan gick fa

långfarnt til, at ingen nytta dåraf dragas kun-
de, gaf mig anledning at gifTa, det någon obe-
kant omftåndighet var därunder förborgad, och
at Sno - fmåltningen icke lyder de lagar, fom
värmans fördelnings kroppar och i fynnerhet.

vanten imellan, plägar Följa. Efter Rjchmans

bekanta r,egél finnes Thcrmometer-

graden, uti blanningen af två olika varma vät-

te*"!, når ma/forne m 7 M> multipliceras med grad*

talen c, C, af dera c varma
, och fumman af dejjit

Fa Eta delas med fumman af ntaffärne. Nov* Com -

ntent. Pctropol. Tom. t-4 p. 1 6$. At detta, åfven

i den händt-lfen dä det ena vatnet år frys-kallt,

träffar in, hade jag vid alla prof noglamt år-

farit och trodde dåraf kunna ftuta} at (ho, fom
icke annat år än et frfifet vatten och vid fam-»

ma frys-puncl iitiaher til nå (lan lika kallt vat-

ten, fkuile förhålla hg- pu famma fatt, at näm-
ligen Val kyla et ydrmare vatten, men ock til-

lika dåraf antaga en proportionerad varma. Men
förlok et (log helt annorlunda ut. Det iskal-

la vattnet lemnade , uti blanning med lika

mycket varmare vatten af 68 grader, efter

regeln 34 grad» värma 3 men lika mycket fno

efter vig ten. ^ förtog ej allenaft all denna vår*

man , utan iladnade ock til en god del ofmålt

qvar uti blanningen hvaruti Thermometern ned-

föll til O eller frys- puncten. Som detta vid

flera prof altid träffade in, och vid alla pro-

portionernas ändringar af fnon til vatnet, al tid

en betydande del vårma gick forlorad, och den

upkornne blanningens re(l
5

rattade fig efter få

val
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Val myckenheten af fno , fem vatnets varma
hvaruti den kaftades få forfoktejag utröna la-

gen af detta forhållande, eller någon regel , h var-

efter blanningens varma eller Thermometer-gra-
den kunde i alla håndelfer vetas förut.

Forfedd med en qvick Vågbälk Och god
Thermometer, (kaffade jag mig til den andan
flera tunna och höga Cylindrifka do for af järn-

bleck, hvaruti fno och vatten kunde atvågas *

och fnon fedan pä en gäng uti vatnet ned itje l *

pas, hvarvid doian flåldes på 5 up Mående ilift

eller en tunn kant, for at fpilla få mycket min-
dre vårmaj i famma affigt brukades ock fållan

mindre ån et fkålpund
4

, men val 3 til f flc ål-

pund Sno-Vatten til Förfoken. All olikhet kaa
vid dylika prof ej undvikas , dar kårilens och
luftens temperatur, vatnets utdunftning, Ther-

mometerns up-och nedfattande, min Ila fp i Ilning,

tids utdrågt, men i fynnerhet fvårigheten a t al-

tid åga en lika kram fno, örn ej noga dårpå
akt gifves* kunna foranlåta mårkeliga irringar,

dem jag dock fållan funnit gå til t grader, och
då orfaken varit tydelig, gjort profvet Fårka*

Heligt, men endaft några få gånger håndt. jag
har uti följande Tabeller fatt delta Forfok i

den ordning * at fjelfva vågen, på hvilken jag

fokt och funnit fammanhanget dåraf, tillika ut-

tnårkes. De åro , efter fnons olika proportion

emot varma vatnet, afdelte uti vi (Ta ClafTer,

Uti h vilka Columnen A ; uivifar vatnets värmå
före blanningen. B \ blanningens värma fedan fnon

blifvit dltlagd och därmed omrörd* C > Värmen 9

fom iskallt vatten i ftätte for fno under famma om*

ftändigbeter gifver blanningen , efter ofvannämda re*

G Z gel
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gel och förfåk. D > JMlnaden imellan de under B
och C vpfårde grad-1aler) y cl lev värmans förluft ge~

nom fifåj alt etter grader på en Svenlk Ther-
itidnTeter, dar ö ilar vid frys-pun&en , och jämnt
ioo gr. raknäs upfore til hettan af kokande
vatten. Tabellérne kunna fordenfktil läfas pä
det iåttet. t. e. NJr til en del vatten blandas en

del fnå^ och vatnet äger y$ graders varma, femts

uti blanningen i ^ grad varma \ denna hade bordt

äga dp gr.\ fäledes dro jj
1 gr* värma förlorade ,

o. f. v. Såfom ock Forföken medgifvit, at den-

na forluÄ vid famma proportion af fno och vat-

ten , uti ftorre och mindre qvantitetcr, famt o-

lika grader af varma uti det varma vatnet, al-

tid v.int beftåndig, har jag af flere fundne for-

lulter tagit et Medium^ fpm nårmaft utvifar råt-

ta grad-talet for den famma proportion tiiho-

rande forluften.

Värnets pro- ^ g t C. D.
portion til

fno.

gr. gr. gr. gr.

I til I 98 «f- . I §4- 49 4- - 3ff -i

dito 89 - 7I - 44X - 37
- - - m -fi - 40i - Jfl
- - 84 6 - 42, - 36
- - 78 -3 - 39 - 36
• - 77 - ^ - 38I -

" "
' 7T - 1 - ^ - *tj

- - 70 o - Med. - 3ö~y

gr- gr. gr. Rr.

+ - 57 + - 6if + - 24}

2 til J
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X* ill \ • SJ

•

v. 7)

gr. ' gr. gf.

83 - 3 1 - f rf
-

7fl - 2<5f - Ff - 24
72. - 24 - 48 - 24

70 - 2lJ - 46} -

19 - 43f - 24
- AZ

s fl - ii - 34 *3

4f - 30
*3f

34 2 24 ' -~

20 - 4 . Med. - MA
Pr, 3

Pr. 4.

i

po 4»

69

62,

•f»

fl

47
40
3*
t$

-20

17

92, -+-

84
7?
63

S°
43
3f

fo 4-

z8 ..

2.t

iSi
*7|
ii

6
1

S
8i

S3

44
3f
2Ö
2

1

13

G i

6-71-

fi
47J
46i

3«i
Jfi
30
24.

»8*

I7i+

- 1 ? 1

f8

'7i
18

18
'

I7i

Med. - 18

<57f

40

34f
a8

»4*
uf

h

P.4: i.
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Pr.4: 1. a. b> c. D.
gr * gr. gr. gr.

20 - IO - 24 - 14
28 8 - Zlf - i 4f
26 - 7 - 2-f - l#
23J . 4$ - i«f - 14
zz 1 - *7f - Ht

10

J 7f ; of - 14 - 13!

lo : ? Med '

f6 -24 - 4<*t " l2f
41 - zz 24J •> 12*

5f - 17 asj -

2(5 * IO -
21-f

* Ilf
2-4 • g - 20 - 12
20 f - x<5f - nf

H l ? Med/ - l2i

Pr,é:i. p4+ - (57x4. . 8cf - 13^
f8 3 8§ - 4P^ - «*!
f6 - 37 -48-11
4* - 29 - 39% - itf
Yl - 21 - -7 icrf

3 i " 17 - 26f -

25 - 12 - 22f - IOf
22 8} - l8| - 10A
17 -

- 4f ~ Hf -

10 oi 8f
7 o - Med. - iof

-

Pr. 7:1. itfj + - f - 14^ - P|
Pr, 8:1. 24 - s j 4- - 2i| - 8*

For



Apr. Maj. Jun. 103

For at ytterligare med mindre béfvår nå-

gorlunda öfverfe förhållandet vid ån flera pro-

portioner , har jag til en och lamma Vatten-

rnafTa af i fkälpunds vigt, efterhand käfta t ned

4 lod fno, och anmärkt blanningens varma och
defs aftagande. Således

:

= 8:1 -

gr.

- 78 * 61 -

9: 1
•- 61 - 47 - « t_2_

j "t 10 / 1

0

10»; i
•
'

. 47 - r« -
42-TT

.< *

1 1 ; 1 i 26 - z6i - m - H
1 1 ; r *|§ . 1 8f - 24"xJ - fff

- 18I -it - T tX -f*
14: 1 - 1 i - öf

- -

If : 1 <a
- L -

- #1
16: 1 rX - T XX1 17 - 1 ti

På famma fått kunna alla forluft cr vid pro-

portionerne ifrån 16 til i, til 52:1 finnas, då

jag til 2 fkålpund vatten eller 64 lod, fom ägde

78 grad. värma , efterhand lagt altid 4 lod

fno, och funnit vatnets värma aftaga efter föl-

jande grad-tal på Thcrmometern.

gr. gr. gr, gr,

78 - ^8 - 2.0 - O.

68 - 32. - i 6 - "6.

5-9 - 2.8 - "
i-44-24-11 1 . Sedan O.

S.edan jag på det fåttet funnit forlufterne

uti olika biann ingår af fno med vatten, och dem
uti ordning efter h varandra upftäkit, blef jag

fnart varfe , at de fiitidne talen aftaga uti en har-

menifk progrejffon » hvi-lhens termer omvändt [vara

emot termerne af en Arithmetifk Series , 2 , 2 , 3 ,

« G 4 ^, £ff.
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4y &c. och fåledes i ordning utgöra \ , J,
&c. af nägon vifs och beftåndig enhet ^vil-

ken igenom et Medium af de tal, fom livar

och en af de obferverade forlufterne fkulle for-

dra, at dåraf blifva i,
|-, &c. finnas kan$

och da den år bekant, tjänar, at med 11 orre

vifshet utmärka de råtta grad -talen for forlu-

ilerne, omkring hvilka alla de ofriga vid fjelf»

va forfoken funnits fvåfva 5 och följande Ta-
bell närmare utvifar.

Uti följande Tabell utmärker Columnen
A? vatnets proportion til Snon* £, Vårmens
forlnft. C, huru flor del af Enheten förloras.

Z), fjelfva Enheten. E> Vårmens forlun:, då En-

beten tages for 72, 73 eller 74 grader.

A. B. C. D. E.
gr. gr. gr.

gr. gr. 72 - 73 * 74
1:1 - " i - 72tk - 36 - 3<Ji - 37

1 " " f - 7Ho ' 24 - 24-1 - 24f
3:1-18 - J - 72 - 18 - i8J - 18 J

4;I . I4^_ - x - 7I x . I4a . H|. -. I4£
1 - i2t - $ - 7*i - ia i*J " i2f

6:1 - 1 of - * - 74 - icf " lcf i°f
7:1. - - 9 - £i * s£
8:1 - - Med. - 72x4- - 8 - 8J « 8|

Så vida jag med defla forfta proportioner

anftåldt de må ila profven, och de upgifne for-

lufterne åro Medier af många Ron , kan man
ock dåraf med ftorre fåktrhet finna enheten,

hvilken efter Tabellen blir 72J grader, ån af

de ofriga proportioner/ne , hvarmed endaft nå-

gra prof åro anftålde, Defle med de förra til-

lhopa,
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hopa, gifva per medium enheten något ftorre,

nämligen 74 grader 3 hvarfoie jag ock uti Ta-
bellen upfört de proportionella förlufterne efter

fom enheten tages for 72, 73 eller 74 gr0 e-

medan på ytterligare forfok ankommer , hvil-

ketdera år det råtta. 73 grad* torde komma fan*

vingen närmaft , dock fom Ikilnaderne blifva min-

dre, ån at de ju vid fjelfva profven altid åro

florre irringar underkaftade 5 vi] jag for jämna*

re delningens (kul, antaga 72 for ratta enheten,

hälft i det följande ingen ting dårpå beror.

Af dé"t fom bitti Is anförd t år, följer ljusli-

gen : at värman uti blannwg af vatten och fnå 9

icke fåfom uti vatten med vatten , utan fårluft för-

delas och verkfamt qvarflannar y utan altid en vifs

ech befiändig qvantitet daraf, /varande emot 72 gr.

fä Thermometern , går forlorad, h vilken fnon, fom
i detta affeende kan hallas for at aga et Ne-
gativt tilftånd, drager åt" (ig eller forftorer , u-

tan at dåfaf blifva varmare, men val flytande.

Således dtgd dejfa 72 gr. endafl til fmältningen 7

bvarefter den/amma fårhdller fig lika med et frys-

hallt vatten y och tillåter den ofriga värman atjämnt

fordelas åfver hela majfiw. Om fordenfkul en

del vatten åger 72 gr. varma, och en lika del

jfno lågges dåruti , fortages all denna vårma

,

och blanningen blir frys-kall. Var åter vårman

pg gr. gå de 72, gr* endaft förlorade , men re-

fien 36* gr. fordelas på z:ne lika maflbr , och
lemnar (åledes i blanningen 15 gr. varma qvar.

Äfvenfå, då j delar vatten ågde 40 gr. varma,
förtog en del fno 72 gr. af denna vårma, den

relierande vårman 120—72=48, fördeIt på fy-

ra lika raaflbr, lemnade i blanningen iz gr.

G S Om
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Om man fordenfkul tager Sn6-ma{Tan for

1 ; vatnets ma(Ta eller vigt för
.
fn\ defs varma

efter Thermoroetern for c7 i a finnes blannin-

gens varma zr - -——
• Kallas ater Sno- mafTan

i alla handelfer, for at undvika fom oftaft bråk-

råkning finnes blanningens värma altid fva-

ra emot
mC

'LULy eller: når kram-(nå blandasm +n
uti varmt vatten , finnes Thermometer graden uti

den upkomne blanningen y om ifrån vatnets vigt 9

multiplicerad med defs vårmas grad , jubtraheras

fnéns vigt , multiplicerad med 72 ,* och Jkilnaden di"

videras med Summan af Vigterne eller Majforne^

nvilken regel ej allenaft vid de redan anför-

de-, utan ock många andra prof i det närmade
träffat in, t. e. Når A r betyder vatnets pro-

portion til Snon. Bj Vatnets varma. C, Bland-
ningens - obfcrverade varma, Z), Vårmen, fom
efter regelen dåruti bordt finnas.

A. B. C. D.
gr. gr. gr.

3 •• * 67 "•II
d.o : d:o -• 86 - 23 -

4:3. 8pj •
- m7:4-

4 i }* - 88 - i8| - i,8| m. m.

CoroUarium. Blanningens varma blir efter For-

wulen få ofta zzO eller frys - hall , w c ~ 72 n y

eller m:n~-]\:c. Om vatnets myckenhet iale-

drs til tager fom 1, 2,, 5, 4, f, 8cc, och lika

mycket Sno med forHa värnet blandas dåruti

,

eker *=f, få finnas vårme-graderne, fom de (Ta

vat-
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vatten i det ytterfta behofva at fm ål ta Snon 9

och mifta all varma, fvara emot graderne 72,
36, 24,-18, o. f. v. Säfom nu Snon icke

fortager mera ån de utmärkte 72 g\\ varma ,

emedan blanningarne behålla ofverfkottet , om'

vårman varit ftorrc ån de fundne talen eller mc
ftorre än 72», • fä kan däraf flytas, at lika

mycket varma innehålles uti et vatten om 72
gr, fom uti en dubbel maHa om g<5

-

y en tre-

dubbel om 145 en fyradubbel om 18, och få

vidare. Således myckenheten af varma uti li-

ka qvantiteter vatten, hvilka pä Thermometern
utvifa 72, 36,^24, 18, 14^, 12, icf , p, 8,
<kc. grader, forhaller fig omvåndt fom i,

ji i> t? ii 7 ' ib i &^ Men då vidare af

Thermometerns conltrufrion år bekant, at defs

grader icke åro annat ån v i (Ta lika flora t i lok -

ningar af Volumen , få år klart, at defja Qvirk-

Jilfrets tilökningar uti Volum förhålla fig diretle fom

fjelfva myckenheten af det vi kalle' värnets värma.

Ville man fordenfkul hos I fen eller Snon anfe

det tilftånd, fom gor , at han vid fmåltningen

upfliakar 72 gr. varma, for någon abfolut briftj

få (kulle ock dåraf följa, at våra efter Qyick-
filfrets utvidgning inrättade grader på Ther-
mometern, afmåta eller åro proportionelie emot
vårmans abfoluta quantitet»

CoroU. Som c aldrig kan i fri luft blifva

ftorre, eller vatnets varma ofverfkrida 100 gr.

på vår Thermometer fåfom koknings - punftj
och 100 m zzyin , nar mzzi och n zz 5

få följer hårafj at med kokande vatten^ (fdledes

ofver'alt genom värmt vatten) , kan aldrig mera ån

i-^g eller närmafl 1 ~ fd mycket Sno efter vigt up-

låfas^
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16fas y dä ock blanningen dr frys -katt. Med Sno-

frnaltning uti va t len kan ialedes ej annat än gä
langfamt til, fom all den tid vatnet til upvårm-
mng fordrar, af fa litet Sno forfpilles.

Coroll. Så långe mc år ftorrc ån 72 « behål-

« <»
1

. „ e <T -»71 « .

ler blannineen någon varma ag"^ 001

mmzzjz :c blir denna ~0 och blanningen år

trys -k /il ^ laledes borde når mc år mindre ån

72», defs varde blifva negativt, eller bian*

ningen afkylas under frys*graden, vatnet med
Snon gå til Is, eller åtminltone Thermornetern
falla dä 'Uti under O. Men (om intetdera bän-

der, utan blanningen al tid och ehuru mycket el-

ler litet Sno tillågges, haller fig vid frys-pun-

cten tyckes dåraf följa , at denna brift hos Snå

c. något abfolutum
, fom icke verkar vidare , ån Snön

af varmil verkeligen uplofes til vatten
,

ej heller fä"

(t>M kold Jr något contrarie-oppofitum emot det vi kal*

le vfrwa^ eiltr i affcende på värma icke något ne*

gatluty utan et verkeligt O. Däremot Snöns ver-

jieliga kyla , fålom negativ emot vårman , tyc-

J;es vara xden 5 fom han uti kallare luft århäller

och vilar genom Thermometerns fallande under

Ö Ty når en fådan kallare Sno kartas uti frys-

kalh vatten, (tar det ej långe på, forrån Is-vaxt

dåruti börjas eller vatnet Fryfer j likafom denna
kyla hos Sno uti föregående blanning med varmt
vatten alud for tager mera varma, ån dåden år kram
då ock denna brift fåfom negativ kan beräknas.

Forfå k.

Så.fom Snon uti det föregående altid fmål-

ter och yttrar defs befynnerliga kyla genom o-

medel-
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medelbart vidrörande af det varma vatnet, vil-

le jag fårfåka , om det varma vatnet något bärtil

bidrager , eHer om Snön vid defs [mdltning åfven u~

tur andra eller folida krokar behåfver deffe fårlo-

rade 72 gr. värma til fmältning > utan ar dåraf

blifva varmare. Til den ändan afvägdes uti i:nt

lika vida lika höga och lika tunga Bleck - cylindrar 5

lika flora quantiteter frys -kallt vatten uti den ena 9

och kram-fné uti den andra. Bada fattes pä en

gång ned uti en Cafiroll med vatten? fom ofver el-

den var uti fullt kokande, Tkermometern nedfattes

uti Cylindren med vatnet , och började fnart at fli~

ga under det Snön uti den andra fjunkcr ihop. Sd
fiert Thermometern uti vatnet hunnit uf til 72 gr.
rycktes dofan med Sno, fårmedel/i en ibunden träd, up

utur vatnet och uphängdes i fria luften, hvarefter

Thermometern däruti nedfattes. Denna fåll dä ned
och ftannade fårft vid 2 gr. värma , men fedan den

åfverblcfne Snån hunnit uplofas , fkred ock Qvickfilf*

ret fullkomligen ned til frys puntien och ftannade där.

Togs Snå'dofan förr up , än vatnet uti den andra
hunnit til 7 2 gr. värma , hlef mycken fno ofmält

;

dråjes äter längre
, fmälter all Snån och vatnet be*

häller et åfverfkott af värma. Säfom nu intet

vatten härvid kom ät Snon, mera ån defs eget,
fä år ock den utifrån igenom blecket komman-
de vårmen hårvid endaft verkande. Nu hade
tvånne lika maflor fno och vatten, uti lika var-

ma pä lika tider bordt århålla lika mycket var-

ma, eller pä en gäng hinna til 72, gr. Men då
Vatnet verkeligen antagit denne grad,, tyckes
fnön ej hafva århållit det minda, utom flytak-

t igheten, fåledes hafva de 72 gr> värma, fom han

nödvändigt utifrån af kokande vatnet emottagit , en-

daft

\
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daft blifvit til defs fmältning eller delarnas låfandc

ifrän hvarandra använde , utan at fjelrVa nraflan

dårar pa Thermometern vilat något fpår, lika-

fom det händer vid inblanaingen uti 71 grad.
varmt vatten , at blanningen finnes lika frys*

kal) \ fom fjelfva fnom
Coroll. Af det fom fåledes år bevift om

fnons egenftap, at vid fmåkningen draga åt fig

eller fordom 72, gr. varma , utan at daraf blif-

va varmare % tyckes orovåndt bora kunna Hu-
tas, at vatnet , hvaraf denna Sfio eller Is tilkommit

vid fammanfrysningen> förut miftat eller gifvit ifrän

fig denna brifi , eller fä mycket värma fom Jvarar
emot 72 gr„ pä Thermometern

5
och om den uti en

lika myckenhet annat frys - kallt vatten blifvit fam-
lad

,
/kolat därhos äftadkomma en värma af 72 gr>>

utan at denna forluft pä den uphomne Ifen rånas kan
,

hvilken lika med vatnet bebäUer frysnings - graden
^

och forft af ny köld blifver kallare. Ehuru para-

dox t detta låter, är det ej mera underligt, än

det förra , at Ifen af JV gr* varma icke blif-

ver varmare. Jag har ånnu icke medhunnit
alla förfok, hvarmed denna omvända fats ome-
delbarligen bevifas kunde , men får dock an-

föra ätfidlliga Ron, hvilka fvårligen utom den

famm a , men låtteligen dåraf kunna forftås} och

faXom ingen garna lårer kunna hålla fig ifrån

at efterfråga orjaken til få befynnerliga phéno-
rnener , torde jag få lof a t kårteiigen dårom
yttra mina tankar, hälft defTa Ron flå i fam-

band och tjåna til iiplyfning vid mångfaldigt

flera märkvärdiga' och til en del ganfka fvära

Ron om varma och kokh

£hum



177*. A pr. Maj. Jun. ni
Ehuru delte de Lårdas meningar åro om

nårmafte orfaken til varma och köid , komma
de likväl nu fortiden dårom ofverens , at något
fint flytande åmne år härvid med uti fpeiet.

Detta, fora flera andra, endaft af verkningarne

kand a åmnet, fom jag fä långe vil kalla Eld
eller Eld-ämnet y foranlater genom defs brift, 6f-

verflod och rorelfer, alla de phénomencr fom
vi tilfkrifve elden. Hvad jag nu i fynnerhcc

dårom antager > år, at få val fa fl;a fom flytande

kroppar draga, eller deras folida delar åga At-
tra&ion til detta åmnet > fom går in uti deras

porer, och omgifver famt låder vid delarnas y-
tor, likfom alla medgifva, at vattu delarne åga
få val flg i mellan fom til Is och Sno en få kal-

lad attraftion eller dragning* Vattu-dekrrie å«*

ro vid den få nämnde Frysnings- graden ofver>

alt omgifne med en vifs myckenhet af detta

åmne, fom fkiljer dem åt och underhåller de-

ras fluiditet. Mera deraf, utvidgar värnets Vo-
lum och rones genom fordelning på Thermo*
meterns ftigande eller varma; mindre åter, for-

orfakar at Vattu - delarne omedelbarligen rora
h varandra, deras ytor faflnä ihop och utgöra
en folid mafla, den vi kalle Is. Ifens hårdhet

vifar nogfamt , at delarne i många puncter el-

ler med flora ytor fåledes falla ihop, likafom

defs beftandiga och oföränderliga figurationer- til

fex-ftråliga platta cryftallifationer, tydeligen ut-

märka delarnas likformiga och oföränderliga fkap-

nad t, hvilken (ty någon Figur mafte de forfla

eller flor fta Vattu - delarne nödvändigt ågaj år

obekant, men med mycken fannolikhet föreftål-

les fåfom fmå tunna trinda brickor eller pen-
ningar* Låt
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Låt flera fmå tunna och trinda glas-fldf-

vor, formedelft litet vatten, blifva fåftade under
en borizontel Glas- tafla och under hvarandra j

få åro de ganfka lättrörde och flyta omkring
b varandra, få långe vatnet år ymnigt, men då

det börjar tryta, draga de fig närmare tilhopaj

och omfidér, då vatnet går eller tryckes ut i-

mellan deras ytor, faftna de ihop med en for-

träfFelig allom bekant ftyrka, men nytt vatten

fliljer dem å nyo åt. Forfoket uplyfer, men ej

bevifar min tanka om Vattu - deiarne, hvaraf

likväl alla forenåmnda omitåndigheter likfom af

fig fjelfve hårflyta.

Vattu-delarnc mifta vid fammanfrysningen

den fifta eld> fom omgaf och fldlde delfas ytor,

famt med Thermo sr,etern flår i jåmvigt vid fjelf*

va frysnings-puncten eller -j grad däröfver. /De-

larne komma fäledes med deras platta ytor at

falla ihop och omedelbarligen röra h varandra j

men hy fa uti deras opne mellanrymder ånnu nog-

fam, med The: mometern i förra jåmvigt ftå*

ende eld. I fen drager fordenfluit nu ej mera

eld at Mg, ån nyfs förut, men blir då kallare,

når elden uti Porerne ytterligare formin (kas, då

han ock tager något ifrån Thermometern, hvil^

ken dåraf må lie falla. Blifva åter de fåledes

Uti lien ihopfogade vattu- delarne genom mera

eld eller annan orfak å nyo ftilde, återtaga de-

ras blottade ytor jåmvål den förut bårtmifle

och til deras flytaktighet årforderliga mycken-

heten af eld ifrån nåft omliggande kroppar,

fom dåraf ofverfloda , och fåiedes mifta den hår*

til årforderliga beffcåndiga qvantiteten af 72 gr.

Varma, utan at det efter Ifen upkomne vatnet*
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fom nu fylt defs naturliga britt , dåraf ofver«

flödar ^ eller til Thermömctern aflåmnär någon
del, emedan en ilorre rhen af mångdubbelt lie-

re ytor qvarhållen myckenhet eld -ämne, nu
åger därmed iamma jåmvigt, fom det uti Ilens

porer förut qvarblefne utgjorde y öch endaft deri

ena j graden, fom altid fkiljer imellaii Sno och
Vatten, gifver någon olikhet tilkånna. Denna
enkla och på allmänt vedertagne grunder bygg-
de förklaring torde finnas ån mera fannolik , da
flera besynnerliga Ron ganfka lått dårigenom
kunna med defTe och med hvarandra förenas.

Inkaft. Om Vaiiu-delarne uti Ifen komma hvär*
andra närmare än uti vatnet , borde denna Is j)un~

ka uti vatnet och vara tyngre* Men au is dr lät*

ture^ #. f. v. Jag Tvärar > at det fom galler om
ftora maiTor^ träffar ej aliid in vid de in i h fl:a
delarne, hvarom nu fråga af. Såg-fpån fjun-
ker, då trådet flyter, och om Ifen är bekant $ ac

luften, fom invek las imcllan defs cryftalliiatio-

ner, åger flor Ila del uti defs lätthet, h vårföre?

.ock troligt år, at om all luft kunde (liljas vid
vatnet, fkullé Ifen likna vatnet i tyngd och
omfldcr fjuiika. Det vore vård t at fös (oka, örn

ej en inom. tjock Is inneiluten vatni- kärna åger
mera Fix luft atl vatnet, innan det fry fe f til Is.

Tillämpning. Snö och Is antaga uti torr köld

mera köld ^ än til frysning bchåfves. Uti itörå mas-
for går detta längfamt for lig i meri til en aln|

djup under Silon > hat jag nu i vinter öch i iB

der Ö , likaforn dylik kallare Sno uti dfvan-
nämnde blanningar med varmt vatten $ altid for*

tager mera varma, ån kram Sno, Denöa ytter*

H %aré'
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ligare brift på eld beror utan tvifvel på Ifens

mellanrymder, b vilka miltat en del af det de
vid delarnas ihopfrysning innebollo, de kunna fä-

ledes återtaga denna forluft, utan at Snön däraf
fmälter eller fjelfva delarne fkiljas ät.

Tillämpn. At med fd val Sn& ~fmåltningen fom
vatnets frysning til Is vid lindrig värma och köld

gar fd längfämt til, bärrörer däraf, at en v i fa» och
betydelig myckenhet eld-åmne fkal famlas, el-

ler vid trysningen afledas igenom kroppar, fom
ej (tilja mycket ifrån jämvigten med Sno eller

fryskallt vatten* Safom ock en och famma myc-
kenhet eld-ämne fortare til eller aftager genom
lika Hora ån jåmnt aftagande förlufter eller på-

okningar, pä famma tid j finnes orfaken, hvar-

före Snö fnarare fmälter och vatten fryfer til Is

uti et jåmnt luft-drag , än i fiillajläende ehuru lika

kall luft, hvilken efterhand k.yles eller vårmes
af den dåruti befinteliga fnön eller vatnet.

Forfå k,

Tvänne Thermometrar , den ena fyldmed Qvick-

Jilfvet\ den andra med vatten, uphängdes pä fina

trådar uti et högt glas med vatten, fom fiJldes uti

kall och ftilla luft , / et rum där Thermometern flod

pä i o gr. under frys-punBen. Båda Thermometrar*

ne fållo ned efterhand fom vatnet kallnade , och kom-

mo bada pä en gång til frys-pun&en. ,
Här ftannade

Vattu- Thefmometern > och gaf fig omfider litet högre

up tilbakars > under det Qyickflfret fortfar at falla

tit 6 gri under O, men vatnet uti Jiorä glafet flod

aldeles ofrufet.

Anmärkn. Manne ej håraf {lutas kan, at va t*

ten vid atkylningen miller dels eld och dåraf

krym-
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irymper eller fammand råges til mindre Volum?
Men fedäri delarne vid frys-punften börja ome-
delbarligeri nalkas h varandra-, kunna de ej när-

mare gä tilhopa^ utan ac blifva is, ehuru gla~

fet fom omgifver detta vatnet, genom ytterli-

gare krympning kan ihöpkfama och därigenom;

trycka det innellutne vatnet litet up orver frys-

punclen 5 hvaremot Qyickiilfrets delar ännu' kun-
na mifta mycken eld, innan de råkas; Vidare
år bekant, at Qyickfilfret både fortare émötta-

ger och miller defs eld, ån vatnet, hvilket oni

det med llorre fvårighet flåpper det filta dar-

äf, fom utgör defs fluiciitét, kan igenom* fig af-

leda Thermometerns eld til omgifvaride kalla

luften $ utan at dåraf fryfa til is , likaforh myc-
ket vatten igenom hår-ror afrinner^ iitari at for-

denfkull deri fifta droppan följer med, eller ro»

ret blifver tomt; Vatnets ofrufne t i lltånd fin-

nes i fynnerhet bero på maflans livila i och en

iångfam jåmri afkylriing , h varigenom defs eld

århalles i närmäfte jåmvigt med omgifvaride krop-
par, men flviillé dock foga kunna begripas

,
bm

i

ej vatnet, efter det fom ofvänfagt dr
,

ägde at vid

fjeifva frysningen tiflämnä en emot 72 gr, fodrande

myckenhet eld, fom nu efterhand bartgår ^ men kv

i ftånd at Undefhallä defs fluidket troligen til

71 gr. under fiys-punftert, då alla delar häftigt

och på en gång jkuilé grö ihop til eri fölid is.

Po r ifå 1 1 ni ng äf Fårfå k eia

uti förenämnde omftändigheier , nedfättes glafet

varfamt uti en blanning af Snö och Sält , Bvärige-
nom ifrdn, boinen upvdxte en vacker Blad-och $ijern J

/>,• hvilksn [i Jnarr den hunnit til T#érMöffl$~

ti i iairHi
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tern, fårorfakade en häftig Is-växt
, fom folgde och

omgaf defs Scala och träd ända up til vattu-brynet >

hvarvid ock dd tillika Qyickplfret uti den ena upftefr >

tnén vatnet uti den andra äter nedföll til frysnings-

punUen > dar både federmera or6rligenftannade , under

det vattu-majjan [ammanfrös til folid Is, inom hvil~

ken Vtittu-TherAwmetern hittils altid funnits ofrufen*

Sjelfva Is-våxtcn har jag får detta omfiändeligare

befirifvit , uti Handl. får dr 1769. pt och far na

endafl påminna , at denfamma altid börjar pä det

Jidllet , där en märkeligen kallare kropp, hälft Is f

kommer ät vatnet.

Anmärkn. Vatnet behåller, efter det före-

gående, defs fluiditet, fa länge den fifla elden

•af 71 gr. långfamt förmirifkas, men annat hän-

der, dä en kallare kropp med ofvervågande britt

drager den häftigt ät fig ifrån nägra delar, hvil-

ka därigenom falla ihop til Is, fom formedelfb

defs meiianrymder tjänar ämnet ifrån nåfta de-

larne for aflopps-canai til den yttre Rld~magne-
ten eller Svampen, om jag få får kalla det *

få långe denna kråfver eld. Is-våxten ilrider

faledes långfamare eller fortare fram, efter fom
vatnet förut miftat mera eld, och denna utvår-

tes orfaken eller afiedningen år ftorre eller min-
dre, hvarfore den ock , når endaft nägra få ha-

gelkorn i vatnet nedkallas, vifar fig endafl: ge-

nom en fpridd ftjern-is, och därmed afftannar,

tils en vanlig längfam frysning hinner afleda

och fortaga den ofri ga elden. Thermometerns
märkvärdiga fligande uti den upkomne Is-våx-

ten flimmer härmed ganfka vål ofverens. Qyick»
filfret och Scalan, fom under afkylningen varit*

uti ftåndig järnvigt med vatnet, komma nu a t
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pa en gäng häftigare mifta fin eld, fom ifen

itarkare än det ofruihe vatnet drager ät figj

ärhllla därigenom en relativ ofvervigt emot vat-

net, draga fäledes des eld häftigt ät fig , ock
därigenom foraniåta den uplopande Is -växten,

men förfumma tillika icke ar. årfåtta deras egen
brift och Toka jåmvigt med det| äterftaende vat-

net och den upkomne • ifen, vid fjelfva frys-

nings-punften. Samma orfak gor, at glafet af

Vattu-Thermometern nu åter 1Utter i\g til frys*

kölden, och fåledes nedflåpper vatnet til frys-

pun&en \ hvarefter det famma ej heller famman-
Fry fa kan, innan hela Vattu- marfan, fom folid is,

börjar ytterligare kallna eller mifta elden utur

fjelfva porcrne: och förtjänar vidare forfokas,

om och når detta vatten, inom glas och is, gar

til frysningj ty ganfka långe kan vatnet fale-

des hällas ofrutet, fom vid tilråilen torde föra

nytta med fig.

Tillämpning. Om man med Newton anfer

ifen fom et falt, hvilket af ganfka lindrig var-

ma fmålter, blifva alla de föregående Ron om
ifens kyla ej annat ån nya exempel af det gam-
la Rönet, at de måfta fait-arteme afkyla vatnet*

hvaruti de fmälta. Säfem nu enlige verkningar

aga enlige ovfaker, kan denna falternas kraft,

lik fom vid fno, däraf härröra: at faltets folida

delar, vid ihopfogningen under cryftallifation,

fom år en art frysning, uteftånga och deras y-
tor mittå en del eld-åmne, hvilket de vid up^
lösningen uti vatten återtaga, och därigenom
afkyla detta vatten. Det år bekant, at varma
vatten lofa mera falt ån kalla * defia faltade vat-

ten behöfva fedan långt ftarkare kold at fry fa

H 5 til
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fil is; emedan falt-delarne ligga imellan Vattu*
delarne och hindra dem at med ytorne gro ihop*

•ech detta beir.yrkes dåraf, at när is där.uti up-
tommer, fkilja vattu- delarne fig vid #11 främ-

mande inblanning. Härmed flrider ej , at viOa

flytande Saker och Spiritus uti vatten . föro i få-

le a värma i ftållet for kold. Ty fom deras rer

dan fkilde delar årp omgifne af eld-åranet, men
äga en ftark dragning til värnet, mäfte de vicj

föreningen fkilja fig och vattu-delai nas ytor vid

en del eld, fom qvarftannar uti och gor hela

jnafTari varmare.

Än lättare fördas håraf den betydeliga köld^

fom alla faltcr upvdckä uti blannmgar med fnö eller

fånderftött is. Märkeligt år, at de iblida falter-

"ne med fno icke utofva (in kraft, förrän de

börja fmåita och uplofos med h varandra, hvarr

före ock uti dräng köld , fä länge blanningen
ar torr, ing"en verkan (kev ; men fä fnart nå-

gon varma eller fuktighet börjat lofa deras der

lar, och defie vidare fä trånga (ig in uti och
ffcilja de ofriga, upkqmmer en häftig kold, i

det blanningen ifrån omliggande kroppar drar

ger ät lig all den eld, fom fä val fn6 fom falt-

iieiarne behofva at blifva flytande och deras

förut i hop fogade ytor taga at fig.

De flytande Saker och Spiritus , h vilkas der

te åro fkilde och fäledes aiiid färdige, at trän-

ga fig ,
imellan Sno-eller Vattu-delarne och dår-

[«;enom cpna eller blotta deras förut ihopfoga-

fie ytor , fårorfaka ock därigenorn , äfven -i firånga-

de, kiild^ en prompt och fa mycket fiarkare verkan^

fom denna briil ej fa fnart af pmgifvande luft

och kroppar fylles,, fom den pä Thermometern,
hvarr
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hvarmed profvet plågar an {fållas, rönas kan, lik-

fom man båttre åger i fin magt at dirigera blan-

ringens verkan på denna eller en annan dåruti

1 ed (att kropp. At åter f jelfva Huiäum fom
fiås uti fnon, icke tillika fyller defs britt, ar

tidigt dåraf, at defTe materier, fäfom Skedvat-
ten, Spiritus nitri m. m, ej fryfa i ftrångafte

k eld , och fåledes ganfka Äarkt qvarhålla de-

ras eld.

Det märkvärdiga Forfoket, at genom repe*

terade pdgjutnwgar uti fnå afkyla Thermometern fä
Ungt, at fjelfua Qvickfilfret fielnar eller fryfer y år

en rolgd af famma grundar» For It a bianningen

drager en emot* defs brift fvarande myckenhet
eid åt (ig, och kommer därigenom til jåmvigt
med Thermometern* En lika (for abfolut britt;,

förtager innu en del,* "och ilulie omfider Thei>
mometern på det fattet kunna bringas til 71
gr. köld y men fom f jelfva dyrkan, hvarmed de

blottade Sno - delarne draga elden åt lig, icke

kan determineras, finnas de (Ti på h v arand ra föl-

jande abfoluta britter omfider röfva ifrån Qvick"
fil fre t få mycken eld, at defs iblida delar rå-

kas, fallna ihop och fryfa. Hårt il fordras dock,
fora bekant år, at f jelfva fnön uti (trång kold

åfven utur defs porer mittåt en god del eld

,

fom annars ytorna i mellan kunde fördelas, lik-

fom Thermometerns fallande, då forfoket anftåi-

les i mindre kold, åfven rattar fig derefter.

Större fvårigheter år ej heller det bekanta
och akid for ganfka brydfamt anfedde forfoket

underkaffadt : dd frys - kall Salpetter * Spiritus uti

frys-rkallt vatten finnes gåra varma , men uti ndftan

lika kall eller kram fnå fororfakar en häftig köld*

H 4 Efter
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Efter det föregående, (kiljes härvid ifrån vat>

net den eld , fom det vid frysningen fkolat

förloras rnen Ts-delarne opuas pa en gäng, at

återtaga den brift de nu fom vatten behöfva.

Men jag uphorer med at anföra flera til-

lämpningar , hvarigenom jag endaft fokt vilii

den nåra gemenfkap fom de måfta phénomener
dar ifens kyla vifar dg, hafva med hvarandra,

och h vilka alla utan någon fingerad delarnas

rorclfe eller Materia Frigorifica, af blott brift,

pfverflod och fördelning fårat dragning af et och
famtna åmne, kunna förklaras, likafom mång-
faldiga oraftandigheter uti Metcorologicis håraf

kunde uplyfasj men i fynnerhet for at gifva en
Jclrt utfigt til det vida fältet af nya Therrao-
metriföa underfokningar , fom har Spnar fig,

och ånnu långe kaii fyffejfåtta var eftertänka

pch upmarfcfamhet.

JOHAN CARL WILCKE.

FÖRSÖK
med T^erra Pouzzoiana och Cement

y

gjorde af

BENGT QVIST, Andersson.
Eergjriåftare och Direéleur vid Jarn-Maflufa&ur-Verkerj,

Sepqre Stycket.

O — rr ' ~

§, 8, A tfkilliga Cem<5m>For(ok åro federniera

JTjL anftaldte, icke allenaft på Terra pouz-
fcolana, utan afVenväl

?
får jåmforelfe fkull, på

flerc
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flere Jord-och Sren - {lag men innan de varda

anförde, år nödigt, at alle deiTe blannings- äro-

nen blifva fornt någorlunda val kände, h vårfö-

re befkrifningen därom aldrafårft och. i den ord*

ning förföken fkedt, bor aflempas.

N:o i. Terra pouzzolana
, pulveriferad

,

(adan fom den kommer ifrån Italien.

N:o z ¥ Dito, vald af förändringarne N:o
t, 2, &c. til och med N:o 6, (§. i.) åtii

pulveriferad och flktåd.

N:o 3, Dito llammad 2, ^. N:o i,)*

(lammen N:o t.

N:o 4^ Dito flammad (§. 2.. ^. N:o 2,)

dito N:o 2,

N:o f. Dito flammad (§. 2. N:o 2.)

Refid. N:o 3.

N:o 6. Dito (lammen N:o i. kokad i Ql.

Viftr. (§. 4. 2:do).

N*o 7. Dito N:o 2. kokad i OL Vi&i\

(§. 4. r.mo),

N:o 8. Terra pouzzolana: Refiduum efter

{lämningen N;o 5. (§. 2* v£ N:o 2,) kokad i

Oleo Vi&rioli (§ 4. 2.:tio),

N:o p. Terra pouzzolana, vald ifrån ock
rned N:o 7, til och med N;o 22.

N:o 10. Reiiduum efter (lämning pa ovåld

Terra pouzzolana, fädan fom den kommer ifrån,

Italien.

N:o 11. Trafs, befkrcfven i KongL Ve*
tenfk

t
Aead t Handl. ;:fta Qyartalet för' ar 1770,

pag. 49.
N:o 12, Scorier ifrån

'
Etna , af ljusgul

Jivitak tig fårg , med mörka flackar hår och där,

mycket hälig och pipug fom en Svanip. 4) Har
H f m
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cn egen lukt, fom icke kan förklaras, jåmfo-
relfe-vis emot någon annan, b) Rores icke af

Magneten. c) Förändrar icke fårgen i elden.

d Smälter icke fullkomligen med Borax och
gifver icke glafct någon färg. e) Uplofes ic-

ke heller af Sal fufibile.

N:o 13. Lava ifrån Etna, fvartaktig med
Ihvita opaca körtlar, botnen aldeles liknande en
fvart -flagg: pulveriferad varder fvartgrå. a) De
fvarta delarne dragas af Magneten. b) Smaker
icke med Sid fufibile. c) Icke heller med Bo-
rax fullkomligen, men färgen forändras i elden

til ljusgrå.

N:o 14, Liknande brand Lera af Tegel-
ftens-fårg,- fa g: icke mycket härdbrånd : ifrån

Etna» a) Rores icke af Magneten forrån den
varder calcinerad , da liten attraktion märkes.

b Sintrar lått ihop och varder fvartaktig» c)

Smälter med Borax och tingerar glafet med en

ganfka matt på grönt Hotande färg. d) Smäl-
ter icke med Sal fufibile.

N:o 1 f » Pierre d'Ågde, år en lemning af

Vulcaner, forflaggad , lik en del ilägger ifrän

Afcenfion och Rhenlåndfk Qyarn-ften: år pi-

pug alt igenom af grof fammanfättning, fvart-

gra til färgen : ifrån Agden i Languedoc och
Frankrike, a) Pulveriferad , varder ljusgrå» b)

Calcinerad
,
dragés hel och hällen af Magneten.

c) Smälter per fe til fvart flagg, d) Smälter

jått med Borax och gifver glafet en matt grön-

aktig färg. e) Gar med Sal fufibile icke rått

lätt til en mork oren Salt-rnada.

N:p 16. Liffårgad med hvita fina inftrod-

ic korn, opaca och Hora fanit fmå flummer-

; de-
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delar : ifrån HefTen Darmftadt. a) Calcinerad ,

far ljufare blekröd fårg > och däribland fa de-

lar, foro blifva' fvarta och dragas af Magneten.
b) Smaker ej* per fe, . c) Icke heller med Bo*
rax. d) Med Sal fuGbiie gar til hv.itt glas af

mjolkaktig färg.

N:o '17. Vanlig Pimp-llen.

N:o 18. Gul Trippel- a) Dragés rä litet

af Magneten. b) Far i elden en blek rödbrun
färg,, c) Gifver litet p h osp h o refcerande fken

vid flarkare eld-grad. ä) Smälter lätt nied Bo-
rax och gifver glafet en ganfka. matt gröna k -

tig färg. e) Med Sal fu ii bi le fmålter lätt til

hvitt glas af mjolkaktig fårg.

N:o ip. En fort jårnbaltig Ler - fkiffer

,

mörkgrå til fårgen ,\ faller fingry.tig i brottet
,

ma fi lik med T rapp : från Hunneberg. a) Starkt

brand, opnade fig i elden tvårs ofver och var

.'full med Järn-ro fts- hinnor : hårdnade få ftarkt,

at den (log eld mot Stål. NB. var inemot flagg-

brand, b) Pulverilcrad, får en grå fårg. c) Cal-

cinerad dragés af Magneten. d ) Smälter per

fe, och e) med Borax til gulgrönt glas. f)
Med Sal fufibile trögt til mörkgrått glas.

,N :o 2.0. Så kallad Alun-fkiffer frän Hun-
neberg af fvart fårg > nog los och benägen at

fkifra lig i parallela tunna fkifvor: a) hade un-
der calctnation måfl: glaslupit. b) Dragés af

Magneten» c) Smälter per fe til fvart flagg.

d) Med Borax til mörkt gulgrönt glas och tyc-

kes i forftone litet gåfa därmed, e) Med fal

fufibile fmålter til ofärgadt glas.

N:o 2.1. Dito flifrer, icke få hardt brand,

utan allenaft calcinerad, få at den ak igenom
va?
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var blek-rödbrun, cljeH: i elden af lika förhål-

lande med näfl föregående.

N:o zz. T ra pp af mörkgrå fårg, fallandes

i brottet fin fjållaktig, ej olik Hålle-flinta, luk-

tar fom ratt Ler: frän Hunneberg. a) Brand,
hårdnar anfeniig.t och blifver ganfka feg, ilar

eld mot ftll efter yttre fkarpa kanter, b) Pul-

veriferad
5

far ljuiare gra fårg. c) Calcinerad

dragés af Magneten. 1

d) Smälter per fe til fvart

fegg. e) Med Borax gar til gulgrönt glas, falt

n;*got trögt, f) Med Sal fufibile trögt til en

gra glas-mafla.

N:o 23. Dito ften , ftarkarc calcinerad ,

brände ilg rödbrun och var lika bard med naft

föregående, a) Pul veriferad , blef violett, b)

Drogs helt och hållet af Magneten. c) Smäl-

ter per fe til fvart flagg, och d) med Borax
til mörkt gulgrönt glas, lemnandes likväl några

fä ofmålteliga delar, e) Med Sal fufibile, gar til

hvirc gråaktigt opact glas.

N:o 24. Rödbrun roftig dito, af tätare flä-

get ifrån Hunneberg. a) Calcinerad, hårdnar,

lar utanpå en rödbrun pä violett (totande fårg,

men år inuti kärnan mork finkSrnig. b) Dra-
gés helt och hållet af Magneten. c) Sintrar i-

hop i elden, men fmåker icke fullkomligcn, iu

tan tilfats. d) Med Borax uplöfes lått til rent

gulgrönt glas. e) Med Sal fuiibile lått til grått

opaä glas*

N:o zf. Samma (lag med nåd föregående,

men denne faller fkifrig, år eljeft til alla de»

lar lika,

N:o z6* Terra pouzzolana , famma med
N:o i,

N:o



177*' Apr. Maj, Jun. izj

N:o 27. Skiffer från Hunneberg, famma
med N:o 21.

N;o 28* Trapp frän dito, af famma (lag

med N:o 22.

N:o 29. Hvit gråaktig ilen, fallande i brot-

tet grof-flifig, tåmmeligen härd, luktar något
fom rätt Ler, flår eld mot Hal, liknar mall en
fort bryn lien : från Ahmål. a) Bränd, blifver

ganfka hård, men (kor' och vilar en fådig tex-

ture, flår dä båttre eld mot ftål. ^) Dragés ic-

ke af Magneten. c) Smaker icke, i vanlig hetta

och med vanlig apparatus, hvarken per Te eller

med tilfatfer.

N:o 30, Grå, lofare, frän dito flåile, lik-

nar maft Mortkårbergs Stållften frän Norrberke,
ilar pä borft i parallela Ikifvor, verticalt emot
flen-våxten : kan täljas med knif. a) Brand,
fick en mörkare färg, och ville då några ii

Skimmer-delar, b) Hårdnade anienligt i elden,

få at den fick nå lian famma hårdhet med Qyarts,
men blef ganfka fkör.

N:o ji. Gemen Lera af ljusgrå farg , fom
håller 12 proCent fin fand. och litet grofre grus:

ifrån Brinkebergs-kulie. a) Calcinerad i öppen
eld , hårdnade nog, och fick en ljus brunaktig
fårg* b) Drogs tåmmeligen flarkt af Magne*
ten* c) Galer icke med Addis. J) Smälte*
ihop for lig Ijelf, och t) med Borax til klart

glas, af matt litet på grönt ftotande färg. f)
Med Sal fufibile trögt til hvit opac Sak-mafTa.

N:o 32, Hunnebergs kalk , bränd af fvart

Orften med hälften Lenna Kalk i bränd och
flackt.

K:

o
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N:o Skiffer frän Hunneberg, Nto 2r.
N:o 34, Dito från dito, famma fomN:o2i.

Anmå r kni ng a r.

1:0. Af föregående Hågs jord -eller Sten-
arter, hvaraf en (tor del, efter all anledning,
genomgått mer eller mindre hetta af underjor-
diflc eld, och andre, fom funnits vara uti de-
ras naturliga lynne helt oför Rörde, med flit blif-

vit brände, åro blanningar gjorde til Cement
$

på det fåttet, at hälften af hvart och et af ©f-

vanbefkrefne Species ar taget emot brand 1 och
flackt Kalk , efter vigten räknad.. Berednin-
gen har fkedt på vanligt fått med vatten efter

behof, och pä det blanningen mätte blifva få

mycket jämnare, har man.fl.ere gånger med jårn-
]<nif eller pifka arbetat den igenom, famt til-

flagit uti en ihålig Järn-Cylinder afftumsdia-
meter> hvarpä alla profven blifvit behof igen nu*
me rerade och lemnade at torka i 12 dygm

2:0. Ifrån och med N:o i til och med
N:o 2f, åro allefammans beredde med Hunne-
bergs Kalk til hälften: N:o 16 , 27 och 28 ^

med Lenna Kalk, äfven til hälften: N:o 25»,

30 och 31 åter igen med Hunnebergs Kalk*
hälften af hvardera ; men N:o 35 af $ delar

emot 2 delar Hunnebergs Kalk, och åndteli-

gen N:o 34, 1 delar emot 2 delar Hunnebergs
Kalk och i del Gips? fom var brand.

5:0. Sedermera, når alla profven undergått

torkning i ié dygn^ f6rfokt.es de til dyrkan
i

at båfä tyngder, til defs de brufto tvårt af,

hvarvid ingen annan tilftållning brukades, ån ert

Vedis, pä det fättet applicerad til Cement-
llyc-
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flycket, fom ftulle afbrytas och rii den andan
in fattes uti en fållad arm med et hål uti , fom
aldeles var af famma diameter med hålet uti

Jårn- cylindern , hvaruti profven' voro ilagn e ,

at diftancen imellan Hypomocleon och bryt-

nings -eller trycknings - pdn&éri förhöll Gg til

diftancen ifrån nämnde puncl til tyngd-punften

,

h varifrån en våg (kal hångdes ut, fom i tii iz.

Samma vigt, fom behofdes på vägfKlen til at

fonderbryta hvart och et prof, ar uti efterföl-

jande förliknings - tafla uptagen, utan affeendé

pä förhållandet af förenämnde veclis $ ty fom
har allenaft galler en vifs jämförel fe de får(kil-

ta profven imellan, vore det mindre nödigt, ac

utfåtta den fanfkyldiga vigten hvart och et prof
burit, innan det afbruftit, når forhållningen dem
imellan ändock varder en och den famma.

4:0. Ingendera af förenämnde Cement-prof
har under torkningen krympt, utan hela vägen
i det nårmafte, fom kunnat i akttagas, behållit

deras volume.

f:o. Allefammans hafva vunnit mera ftyrka

och hårdhet, fedan de legat i vatten och där-

på fått torka igen: florre delen hafva ock där-

efter flåppt ifrån fig alt infupit vatten, fa at

de i det nårmafte kommit til famma vigt fom
förut, innan de lades i vatten, en allenaft un-
dantagande, fom förlorat af tyngden, h vilket

fynes af förliknings- ta fl an.

6:0. Uti nämnde Tafla, fom härefteråt föl-

jer, an föres uti Columnen I. particlarnas finhet

af hvar och en compolition, efter vifta ordnin-

gar. Uti Columnefna II. och III, hårdheten til

ytan och inuti kärnan^ åfveo anfedd uti den
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ordning, at dc minfta SifFrorne utmärka den ftor*

ila hårdheten och tvärtom. Columnen IV tit-*

märker i iod-tal dyrkan at bara tyngder, efter iz
dygns torkning. Columnen V, famma ityrka,

ledan profvet legat i vatten* VI gifver tiikån*

na, huru mänga proCents tilokning i vigt prof-

vet fatt , dä det uptogs mur vatnet. Colum*
lien VII, famina tilokning , då profyet var half-

torkadt. Columnen Vill , forluften i vigt på
halftorkadt prof: lamt åndteligen de två filta

Columnerna, huru många proCent det fulltor-

kade profvet vunnit eller förlorat i vigt.

For hållan de
imellan efterföljande Cement -prof.

i

i. 11. III. IV v. VL VII. Vill. IX. X,

4 z 4 14 43 17 f o "Ti d

1 z i 2 64 24 H ö 0

i i 2 20 f* 27 18 0 ö

4 i i 2 éS 2 2 17 0 0

f 4 z I 44 zi 16 ö z 0

6 j i I 7» % 22 ö 0 0

7 i i I 73. 16 Ö 1 0

i f 3 4 14 42 3ö 20 ö 2-| 0

p l 3 4 i i 40 24 18 ö z 0

tö r 2 2 41 21 I6~ ö »1 0

i i 4 z 20 48 19 if 0 2| 0

ii i 4 *3 43 20 2
3

0 t" 0

ii 3
f 8 28 22 ig Q *4 6

H 3
16*

3? *3 11 ö 'f 0

3 5 f 14 50 37 P 0 1

1

ö

n z z 2 *4 44 37 *J ö ti 0

i i, 2 i8 J7 \% 0 X
2 ö

N;o ig
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§. p. Följande Anmärkningar fyiias nu, i

anledning af föregående prof på Cement och
en behörig jåmforelfe dem imelkn

5 åga rum \

tio-i Ät fornåmfta profvetpa et dugtigt Ce-
ment beftar i hårdhet och 11yrka ti ifao iman-

tagne : tvånne egenfkaper* fom i fynnerhet Vitru

om den ftarkafte coheefion*

2:0* Åt dyrkan til a t btfä tyngder ttiyö*

ket ankommer på delarnas finhet
5 hvarigenont

blannings - delarne komma hvarannan nårma re *

och foljakteligen binda fig mera tilfättimans, (fe

|Forlikningsi»Ta flan N:o i, i #41 6$ 7$ %t).

tio 4 A t det enda företräde en fort Cement
har framfor en annan , béför allénaft pa nyfs*

I nåiita*
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nämnde tvånne egenfkaper, då likväl den tredje

bor tilläggas 9 nämligen ouplöslighet i vatten >

men at den firtnåmnde allena icke gör tilfyl-

leil, bevifes af profvet N:o 19, fom förlorade

i vatten 13^ proCent, hvartil en felande lani-

manbindnings-kraft varit vållande j ty hvarken

den eller de öfrigc blannings-åmnen , fom den-

na gången blifvit förfökte til Cement, uplöfes

af vatten 3 men vatnets tyngd gör tilfyllelty at

fömkr-deia en kropp, fom ingen fafthet har, o-

anfedt den attraction dem imellan laknas, h var-

på egenteligen uplösnings-lagarna grunda fig.

4:0. Den hufvudfakeliga egenfkapen hos et

åmne, tjänligt til Cement, at med Kalk inga

uti den hårdafte och fallafte fammanbindning,
made bero antingen på delarnas ilapnad eller

attractions- kraft.

Om particlarne vore ftroflige, hålige och
ojåmne, flulle det fynas fannolikt, at de uti

blanning med et finare åmne, fom Kalk år, och
dårhos benäget at hårdna , borde fålla och in-

binda lig båttre, ån om de voro flåte> runde el-

ler jåmnej men profven N:o p, 12 och 15
hafva icke flagit fä ut, at den tankan får rum.
Däremot yppas utaf profven N:o 2, 3, 4, 6,

7 och 21 fadane anledningar, hvaraf den fe-

nare tankan rår ftyrka ; ty uti de f forfta haf-

va particlarne dels igenom målning och riktning,

dels igenom Hämning blifvit bragte til den fin-

het t at (krofligheter, fom kunde medfölja, hår-

rörande af Terra: pouzzolana: fkapnad och fam-
manfåttnings -art , aldeles blifvit förltörde och
fatte utom alt förhallande, och uti N:o 21 , fom
likväl föraniåtit lig ibland de aldrabatta och til

härd-
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hårdheten nåftan ofvertråffaride N:o 6 och 7, gif-

ves ingen annan anlednings tjänande til at utre-

da denna frågan, ån en vifs abförberäride kraft 4

hvarigeftorri blannings - delarne med någon vifs

häftighet dragas tiifammans och incöi;poreras.

Detiriä tankan Varder ytterligare bellyrkf

igenom profvet N:o io, fom Beltar af aldeles

iamma fort fterl med N:ö ii, men likväl fot»

"hållit fig ibland de äldrafåmfta* därigenom at

den råtta attfaftions- kraften til vatten
9
föm til

åfveiltyrs ar det enda förenings -medlet imellaii

vi(fa Jford-elter Sten- flag och Kalk uti -Cement*

blifvit forftord igenom bränning til flagg.

f:o. Dåtaf följer, at Calcinatiöns -graderi

pa et eljeft til Cement tjänligt åmrie^ år i fyn-

nerhet bidragande til (torre eller mindre ättra-

ftiöns*kf'aft , fä at$ önl et och farrirrta åmne bran»

nes til flagga far det ingen art at hårdna med
'Kalk, dä det likväl utgår båftä Cement, örtt deg

älleriaft Undergår den (lags forrlorelfe i elden
9

at delartle bringas til en vifs eniiakad jordak-

tighet^ fri ifrån phlögHtön^ då eil finare fon-

derdelning och gleshet til de finafté
:

ftafö-par-

ticlar medföljer
$
hvarigeilöm fiféfå torna mellan-

fymder gifvas och abförbefande , kraften Sk est

Profvet på Terra p.öu^Zalariä N:o 9' jårrifördt

emot N:o i i 4$ och i fynnerhét N:ö 6 öcll

k4 fämt pa Nio tö fofliknadt em;©! N:ö ii $

bevifa bagge deffe upgfftef.

6:0. vifta ghitich åmttétt Iga i detta äffe-

ende ingen attraé1:ioil $ utan kunna anfes, antin-

gen de åro rå eller mer eller mindre brände
s

fåforn af naturen forilaggade, och tjäna dlrfofe*

aläraftnnft ibland alla til Cement.- Sädane ård

1 i tfiift*
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Flintor, Qyartfer &c. och fammanfåttningar
daraf: och förklaras därigenom oriaken, hvar-

fofe prorVen N:o 29 och 30 varit de låmfta

ibland alla, famt hvarfore N:o 2, 3,4 &c»$ji
Nto 8 på Terra pouzzolana haft mycket före-

träde fram för de andra forfoken på famma äm-
ne, Låfom N:o 1, p och 10.

BESKRIFNING
på

Vals-och Skär-verk, med förbättringar \

af

SVEN R1NMAN,
Direéieur vid Jarn - Manvfa&ur - Verken , Riddare öf

Kon6 l. Wafd Orden.

"k J"ed Valfar forftås tvånne Cylindrar af Järn

xSjl eller Stal. När fadane Valfar med vat-

ten-hjul eller annan kraft fattas nära intil hvar-

annan uti en circulair rorelfe, med den nödvän-
diga om (land igheten y at då den ena Valfen vri-

der (ig til höger, eller med Solen, den andra

däremot, må, med lika häftighet, taga fin gäng
til vånlTer, eller, fom man fager, emot Solens

lopp
,
upkommer et få kalladt Vals-verk.

Järnet val fas, när det lrncllan fadane med
behörig fr/yrka omlopande Cylindrar, under til-

hjelp af en ftark upglodgning, pråffas eller ut-

Jdåmmes tunnare, famt (fräckes tii ftorre längd

och bredd, ån det förut haft.

Skär-verk hedar af flere Stal * lagde Cylin-

der -ikitvor, fom med fina kanter lopa tätt til-

fam-
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f mtnans, och litet om hvarannan, fa at hvad
fom fåttes dårimellan, kar., likafom med Sax,
fkåras uti få många rimfor, fom fldfvor rinnas.

Tillämpningen af Fa!far och SkAr-fkifvor

>

ft-råcker fig til ätfkilliga handteringar j men här
fiVal egenteligcn athandlas om denne inventions

nyttjande , for grofva Jårn - (tängers valsning

och fonderflvårande.

Når bågge deffe Machiner (lillas fa utvid

hvarandra, at de drifvas af famma vatten -hjul,

och få 9 at då Järnet genomgått Valfarné., det

ftrax med famma hetta kan föras uti Skär-ver-

ket at fonderdelas , kallas en fådan inrättning

egenteligen Val$~och Skdr~verk> hvilken efter o-

lika anläggning uti byggnaden, och efter om-
ftåndigheterne, med fårffcildte namn utmårkes,
hvarvid följande karta förklaringar tjäna til up-
lysning, fåTom:

1:0. Enkelt Fa!s~och Skdr-verk k?\hsi efter

vanliga orda-foritåndet , det fom drifves med
2.:ne fä anlagde vattu-hjul, antingen for broit-

j
eller ofverfall, at et hjul år på h vardera fidan om
Verkftaden, at hjulen taga fitt omlopp med
itrommens fart, famt at både Valfar och Skar*

(fldfvor pä en gång därmed drifvas, få väl af

[fieifva hjul-nålerne, fom ock medelft utvåxling

fetf 2:ne ftjern-hjul och 2tne trålior, tillika hä-

ftighet med vattu- hjulen. Et fådant verk år

fkårteligen beflcrifvit uti Herr A (Teflor Sveden-
borgs Traftat-Å Ferro, och på Franfyfka of-

verfatt af M:r Bouchu, wti det ftora verket,

Art des Forges & Fourneaux, fåfom fordom gång-
bart, men nu mera nedlagdt vid Wedvog och

I 3 Avc-
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Avefta; men Tom ånnu nyttjas på några andr*

prter bär i Riket, och har längre fram kom*-

mer at beftrifvas,

2:0. Dubbelt Vals*och Skär-verk år der,, fom
§fven drifves med z:ne vattu-bjul, anlagde på
en lida om verket, oph med 2:ne kron^hjul pa

händera hjul-ftocken, genom 4 trållor drifva

både Valfar och Skar- jtifvor
, gemenligen til

dubbel häftighet , emot vattu-hjulens fart. Sä-*

dane verk brukas merendels uti Luttig, och
finnes et hos ofs gångbart vid Iggefunds Bruk
pti Helfingland, famt föreftålles genom en pet>

fpcäive Ritning uti förenämnde Art des For-

ges &c.

Sådan- -byggnad år, i anfeende til längre

hjul- (lockar och dubbelt Mera utvåxljngs-bju!

,

något koftfamare , ån et enkelt verk men må^
fte anläggas , dä vatnet ej utan for ftpr fvårig-

het, kan ledas pa bägge fidor om verket 3 och

dä vattu-faljet år få lagt, at man igenom ut-

våxling af fmårre trållor, måfte foroka Valfars

och Skifvors, omlopp til ftorre häftighet ån vat-*

tu-hjulen äga.

y.o.- Fals verk enfa-mt drifves (a) antingen

med i:ne vattu-hjul, fom at en led följa ftrom-f

mens lopp, då utvåxling med Itjern-njul och
tralla fordras vid den ena hjul - ftocken. Eller

ock (£) med 2.:ne vatm-hjul, fom for ofverfall

genom, vand- ftrum p drifvas uti en contra i r rörel

-

fe emot .hvarannao t och fom pä fådant; (att drif-

ya Valfarne nied, hjul-nålarne enfamt, utan nå-

gon utvåxling. (c) Med et enda vattu-hjul el-

jer med, en hjul-nål, formedelft få kallade Krus-

vjdjaf eller Metall* dref^ fom
. antingen fattas pa



177** Apr. Maj, Jun. i$f

fJclfva Valfarne , fåfom på Gulldragares Vals»

verk och. Glasnaådares Bly -vindar vanligt år:

eller ock fä, at famma dref-hjul hafva fin egen
itomme, och med vand-valar drifvä hvar fin- Vals,

fom til Mynt- val far' vid Avefta och flereftådes

brukeligt år, då Hjul-nålen faftläfes allenaft vid

den undra Valfen, fom med dref-tänderne, far-

ter den Sfre uti et contrairt men lika häftigt

anlopp. Sådan inrättning kan likväl fållan nyt-

tjas vid Jårn-valsning , dar päkånningen {billie

vara mycket ftark. I

14:0. Skår-verk enfamt drifves på lika många
fårnVildta fått fom hår förut ($:o> r), om
Valsverk enjamt anförd t år. Hvarvid det 3:dje

fåttét (c) med Metall-dref, i fynnerhet år både

for Jårn- ftångers och andra Metallers fonder-

delande låmpeligt , och torde fåledes förtjäna

at hår omftändeligare beftrifvas och med rit-

ning förklaras,

Ibland de Vals* och Skår-verk, fom jag

med måfta ftyrka och aceuratefie haft tilrålle

at inråtta, 'kan det enkla verket raknäs, fom af

Herr Bruks-Patron Carl Ulric Uggla vid

Garphytte. Bleck-bruk , 1J62 , blifvit anlagdt.

Och iorn åtfk.illige förbättringar åfven dårvid

kommit at verk (Ullas, (å torde mig tillåtas, at

vid Beilcrifningen ofver en fådan inrättning i

fynnerhet följa detta verkets byggnad, fom Tab.
IV foreftålies uti Plan, Fig. 1 > och uti Profil,

Fig. 2. ? tagen långs efter fråmfta hjul- (locken,

A y A, Ä, ®> Sjelfva Hufet eller Verkfta-
den , murad af Kalk (lens-hallar y fålunda, at 6f-

verfta gafvelen A, A, vänder fig emot Dam-
men , hvarigenonr vatnet flyter på en ofverfeån-

I 4 gan-
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gande Berghall til ii alnars hogd ofver HjuP
backens botten, uti z:nc öfverfalls-rännor, torn

med de prickade lihier utmärkas* C, C, Hjul-

huien , afven af Kalk (lens- hällar, fammanmura*
de med Verkitaden , få at hela byggnaden , un-
der et kors-tak är inneduten. D , X>, Gråftens-

murar, til f alnars bogd, fafom grund under
hufer , och at bara Dyn-bankarne.

Ifrån a til h och därifrån til <r, åro på-båg-<

ge fidor imellan Verkfhden och Hjul-hufen 9

hvaHbogar (lagne ofver hjul-flocken, E> &:c<.

Dörrar pä fjelfva verket .och pä hjuUhuien* F,

Fonder. G, Hjul-båckarne , hvaruti vatnet i-

från hjulen afrinner. en bro til nedre dör-

ren. Iy Det ena vattu - hjulet, fom med fin

hjuUnäl uti d, drifver den undra Valfen , och
med Stjern-hjulet e, Trållan e,f, med hvil*

kens nål vid g^ 6 fre Skår-flc|fvorne drifvas.

K, Det andra vatten - hjulet, fom med fin

hjuUnäl uti drifver de undre Skar-ftifvornei

och Stjern- hjulet i, omfor-er Trållan i^åq
tillika med ofra Valfen, medelft hjuU nålen vid

I; och fom Tamma tralla under arbetet lyftes af

ftjern- hjulet , få åro defs nålar med ofverflag

förledde , at de ej under lvckningen må kaflas

utur defs pannor. iUla hjuU nålar eller axlar

lopa uti pannor af en härd Metall , ungefår af

famma blanning, fom til Klocke-gods. Rå cU
ler ogärad Koppar, år afven til fådana pannor
ganfka tjänlig.

&y M% ii, Oj Labron eWtx Bankelaget af !o

Uims bjelkar i fyrkant faramanhugget , och livar*

på det måika af verket hvilar. P y ^, Vah^hl&e-

kt
% a£i;ne ftarka fa^raanllagne Ek-itagkar med
- flera
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flere järnband forfedde, och vid bånklaget, fl

val *$idtpä, fom vid bagge andar haftadt. Hår*
vi t i tåftci Vals-verket vid /, d^ och Skår-ver-

fyt v\å h y g s på fatt, fom uti Tab* V. Fig.

1 och z, uti ii orre (cala utfått .år, oeh af har-

pa följ iin^c förklaring tydeligare inhämtas kan,

A ila dyn (lockar lör nålarne
,
h

% /, åro få-

jtade genom k ilning emot de^ uti korsfen af bank-

Jaget utmärkte
4

och upftåendé fmå ftolpar.

R, Gled -ugnen til Järnets upeidande med
ved-flamma. Kommer uti iårfkiid ritning när-

mare at förklaras. S, Smedje - hård med dårtil

börande Klenft? eds - piift for Måftaren, til red-

fkapens lagning. T, T, Tvånne vatten - hoar

for verktygens affvalandc. U> U, &c. upflä-

ende ftolpar vid kor(Ten af bänklaget, på hvil-

ka (lolpar ledftånger fåftas, at afvårja, det in-

gen må komma in pa de orolopande hjulen. JP\

Liten glöd - ugn til bandens upgiodgande, for

det fluirne eller vaifade Järnets fammanbindan-
de uti knippor. X, X, 2 - ne ftarka bankar,
hvarpå -knipporne af Skär-och Bandjårn famman*
bindas, med därtil nödige verktyg. Ty Z y En
grofSax, fom dnfves af fråmfta hjul - (locken,

med en dåruti fåftad kugge, fom uti fårftcild rit-

ning Tab. VI, Fig. 6 vidare kommer at förklaras,

Tab. IV. Fig'. 2.. utvifar profilen, tagen

långs efter fråmfta (locken af bänk laget M i

hvaruti det måfta lårer rinnas vara tydeligt af

föregående förklaring pä Plan - ritningen : hål

famma bokllåfver, fä mycket mqjeligt varit

>

blifvit på bagge (Milen nyttjade. Således mär-
kas Mr allenail, #* ,

rn, 2:ne (tycken! vatten-

hoar QtvQt fråmfta åndarne af Trall -ock Vat>
I f tei>
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tenhjul- flockarne, til hvilka höar vatnet ledefc

jfran flora ofverfalls-rånnorne w, och mälle
ifrån de förre fedan Händigt rinna, fa val på
Vals-fom Skår-verket, under varande gäng och
arbete.

Dar ofverfall ej finnes, roåfte et par vattu-

lådor inråttas, imellan hjulens fkoflar, fom up-,

Mmta vatnet uti en Refervoir til den h6gd , at

det därifrån kan falla pä Vals-och Skär-verken.

Fpr ofrigt utmårkes pä Profilen, Tak-res-
ningen , fä val ofver fjelfva Verklladen foai

hjul-hufen, h vilken utan vidare förklaring lårer

falla nog tydelig, och kan göras efter behag.

Tab. V. Fig. 1. Profil af Vals-verket, ta*

gen långsefter Vals -blocket P> Q, eller tvårs

ofver Valfarnas tappar: Fig. 2* Profil långsef-

ter Valfarne, eller efter midtendelen pä hjul-nå-

larne. Bagge Figurerne torde med famma bok-
ilåfver på en gång kunna förklaras, a, b* 2:ne

Dynor af Tackjärn, forn uti Vals -blocket åro

nedhuggne, jämt med ofra -kanten , och dåruti

ganfka llarkt fållade med 4 Järn-klafvar c, d^

fom gripa omkring båda andarna af famma dy-?

nor, uti dårul gjorde infånkningar, och tilfkruf-

, Vas vid d, genom tjänlige brickor eller med
trycken emot tjocka Jårn-ftenan e y e.

Vid åndarne af defTa dynor åro 4 runda

upflåndare ä, / och f, med (lärka fkruf-gän-T

gor uti ofra andan vid /, forfedde, och vid a

och b, med fyrkantige hufvuden uti Tack järns

-

dynorne fållade, fä at de dåruti på intet fått

kunna vara rörlige eller updragas igenom de run-

da hålen, hvarmed dynan i ofra kanten år for-

fedd. g y k %
Valfarne14 fm med deras runda
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i Rappar, lopa emot under-och ofverlagde pannor
och Hartringar *, k, af grof Mäffing eller Me-
tall , fom med h alfrunda utflvårningar fatta om-
kring ftolparne vid båda andar. I, m åro Täck-

ringar af imidtjårn, fom omfatta ftolparne och
hindra ofra Valfens upjyftning, famt tjåna til

i

Valfarnas riktning och fammanfkrufvande får-

medelft eller 4 (tycken ftruf- hylfor af

Måfling, hvarigenom ofre Valfen, med måfta be*

ftånd, kan pa det nogafte ftallas. At förekom-
ma, det ingen hylfa må fkrida tilbaka under ar-

betet, kan ock därpå lätteligen göras en liten

fpånnare , alt efter fom omftändigheterne det

fordra, Tvårs ofver tåck-ringarne ligger et bredt

Jårn-krammel Z, fom midt pä år forfedt med
et aflångt hål, och et dåruti infattadt bleck,

med många fmä hål , hvarigenom vatnet (ilas

: ned på V alfarne , til deras fvaiande under ar-

betet.

0, 0, Et ftycke Jårn, fom kan brukas tjoc-

kare eller tunnare efter behof, til fyllning i mel-
lan tåck-rringen och ofra Metall-pannan, p, Et
ftycke fegt trå , hvarvid ar häftad en ftark

järn-Jkem^ q, q> fom år krökt under tappen af

I

ofre Valfen, och uppehåller den famma, at han
icke forrån. vid tilfkrufningen kan falla ned,

f, r, Et bredt jårn, fom uti Fig,
$ t vi%

fas efter fordubblad fcala, och vid r, år fäftadt

uti Vals blocket, fämt med den tunna och bre-

da andan vid p %
fiåpar pä undra Valfens ban,

at ftyra^ den utgående valfade ftangen
9
få at den

ej kröker fig ned åt, under Valfen. På tvär-

bandet imellan ftolparne fåftes åfven et fådant

bredt bl^d , fgm (låpar empt den oftV Valfen ,

Q9h
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och hindrar at det utgående valfade bandet ej

{får (ig krokigt upit, utan ilyres någorlunda
ratt fram.

fy Tvär band af en fyrkantig jarnfUng, Tom
med fina oglor bmfattir ftolparne , och med 2,

it ark a ftåll-fkrufvar hiflcs högre eller lägre ef-

ter behag. Tjänar fa val til ityrka for ftol-

parne, fom ock at därvid filta de verktyg , fom
fkola tjäna at (lyra det vallade järnet» få val

vid defs ingång under valfarne , fom ock vU
defs utgång.

/, En Mor Jirn~finka y fom ncdflås uti bloc-

ket , fram for vallarne/ at däremot afilä flag-

gen på det upglodgade järn- ftycket , fom (kal

v al fas.

uy uy
Hjul-nälarne af4 tums fyrkantigt ftarkt

järn, fa fållade uti deras hjul- ftockar, at de
vid omlöpandet gå uti fvarf , eller på intet

fått käfta (ig åt någon (ida, och tillika med
intet våld uti flocken kunna omvridas. Hvil-
ket fenare vinnés på det fåttet, at nålarne in-

uti (locken, forfes med et kors efter vanlighe-

ten, eller göras hälft med blad, fom pä konft>

hvefvar brukas, och här under lit. lv> utmärkt
finnes.

v, v, z få kallade muffar, eller ftarka h yl-

for af Tackjärn , fom utanpå åro runda 3 men
inuti fyrkantigt ihälige , fä at då denne hylfa

föres ifrån hjul- nålen in på de fyrkantige val- I

fars tappar fom hår utfått år, blifva de
därvid fammanlafte, och mäfte med hjul -nålen i
omlöpa.

~y i y , Fyrkantige fmidde jårn -ringar, fom
fitta pä hjul-nålame, och foras emot muffarne,



177 1* A pr. Maj. Jun. 141

famt fåflas med deras Stall -fkrufvar, ut famma
muffar cj må fkrida eller (tiljas ifrån valfarne,

under arbetet.

Skär-verkets fammanfåttning kan intagas af

Tiib. V. och därpå teknade Profiler, Fig, 4,
f och 6.

a y b, Fyra (lolpar, af godt och fegt Tack-
rjårn tlopte, Vä at b vardera paret vid c

s
c> Fig.

[4» hänga ulfammans uti et (tycke, f, d>,a y

[Hal, hvarigenom jårn- bultar fattas til ftoipar-

Inas fattande uti Vals-blocket P } Q.

Ia'j d, Å Många fyrkantige häl, hvarigenom
Klam-järnet d, d^ Fig, 6 , fättes och kilas emot
Gaffel-plätame^ at hålla dem fall:, tillika med defs

giuiiar. e 9 Fyrkantigc hal, hvarigenom jårn-

bultar fattas til flolparnas förfcårkande och,

fammanhäiiande. /, fy A fl ånga hål, hvarigenom
kilarne indrifvas ofver tack » ringarne , at ned-

trycka öfre fkifvorne emot de undre.

g<yg> Täck-ringar af lika nytta, fom vid

Vals- verket Fig. i. I, m, redan anmärkt år.

h> K ramm el ofver täck - ringarne, åfven li-

ka, fom vid Vals-verket, z, z, Fig. 2.

*, k y Back - (tycken , fom uti fordubblad
1 ftorlek vilas uti Fig. p, och lågges en på hvar->

I

dera fidan, dar fkifvorne Hota tilhopa, at med
fina hakar 2, Fig, o, förhindra, det jårn-flån--

gen, fom infåttes, och fkal fond c rfk åras, ej må
käfta fig på någon fida emot (tyr* fkifvorne.

/, m y Skär-fkifvorne > 6fre och undre bunten,

fom uti Fig. 4. vifa fig på flata fidan med de-

I ras ftora fyrkantiga Bult häl midt uti, och-' mej.
i fine meUan-fkifvor 5

famt 4 Jhr,uf»hM, hvarigenom

gä fyra (krutVar, fom févaiedclU deras med-tryc*
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ken, hålla alla (kifvorne tilfamimns, uti en jåmrl

diltance ifrän hvai annan , lika med Ikifvornes

tjocklek, fom igenom mellan * (kifvorne deter-

mineras. För ofrigt lårer afven af Fig* 4, u*

tan vidare förklaring, kunna inhämtas* famman-
fättningen af de hårtil horande gafflar och gaf-

fel-plåtar. Gafflarne åro fmä jarn-fkenor, fom
lättas imellan hvar fkifva, til den åndän, at Un-

der fkårningen ftyra de fonderflcurne tenarne

fä ^ at de ej flä (ig krokige. Och på det fam-

ma gafflar må lätt kunna uttagas, fåftas de al-

lenaft med de klufne eller gafFel-forrnige andar»

ne emot kanten af ftadigt bleck eller plåtar,

fom vidare förklaras med Fig. 8* hvaråff. fam-

ma gafflar med deras plåtar föreftållas uti Plan

och Fig, 7. uti Profil efter en fordubblad fcala.

ä , b> c t d, Fig. 7. Gafflarna imellan de-

ras fk i fvor, något bögde emot hvafannan, och
med deras gafflade åndaf fåftadc Uti gaffel* plå- :

- tarne e y e f /, /, hvarvid märkes, at de * plå-

tar hvarimellan jårnet inftickes vid fkår-

ningen , åro med uphögningat eller hakar för-

fedde, vid g\ fom betacka gafrlarnes åndaf $ at

famma jårn ej vid inforningen må ftota dar-

emot.
ni Of Skdrverks*buiiar * ellef nålaf , hvaraf de

fyrkant i»e andar, låfas fan; vid hjul -nå-

larne i pa fått* fom vid Vals* verket anmärkt år.

/ /, occ. 4 Måffings-pannor eller hart -ringar

ofveri och under bågge nälarne $ men imellan

famma nålar fr, 0 \ ligga allenalt. iådane hart-

ringar/ eller kotor af härd t trå
,

hvarpå ofra

Skårverks- nålen vänder' lig , och hvarmed den

km upkilaS når fä behöfves.
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Den undre '-buntens fkår- fkifvor, m , Fig.

f, åro famman rufvade inom z:nc pä bagge
fidor varande ftorre, något tjockare (kitvor, fora

på ritningen utmärkas, och Styr-fkifvor kallas,

i det de ftyra och förhindra de ytterita iido-

tenarne, at intet käfta fig åt fidorne. Vid m,
år åfven uti Vals -blocket en urhälkning, dar

vatten famlar fig, hvaruti de ilål-lagde och här-

dade fidfvornes kanter affvalas, at de ej af het-

tan anlopa eller blifva veka.

Hvad fom vid denne byggnad år måft o-

vanligt, oeh for. for lt a gängen blifvit forfokt

,

beftar dåruti , at få väl de z:ne itjern - hjulen

fom ock bagge trållorné ., eller deras bottnar

(Tab, IV. Fig. i. e y /, famt i$ i, k) åro

ftSpte af Tackjärn, allena It uti fand pä fjelf-

va Hytte-golfvet , och det af lådan beflcafTen-

het, fom Tab. V. Fig. 12, 13, 14 och iy

,

vidare förklarar.

Fig. 11 9 Plan af Trall -bottnen med defs

4 armar a , b> c , lam manHop te med ljelfva

ringen e> e, e, e , fom uti kanten år forfedd med
opne fyrkantige utfkårningar /, 6cc, hvaruti

Trall- kaflarne af hårdt trå inläggas med deras

andar, och qvarhällas medelft en järn-ring fom
omgifver hela kanten af Tråll-bottnen

5 pä lått,'

fom vanligen brukas,

! i Vid 6cc. åro fyra hål, hvarigenom
jårnbultar fattas, fom fammanhåfta bagge Trall-

-

bottnarne, hvilka uti Fig. 13. vifa fig på kant,

hvaråft lärarna jårnbultar utmärkas med g, och
hvaraf få väl bottnarnas tjocklek , fom valfafnaS

längd, och de 4 armarnas uphojning eller tjock-

lek ofver bottnen ^ kan intagas.

Sfjem*
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Stjern-hjulet år fammanfatt af 1 halfva rin-

gar, formerade, falom uti planen vilas. Fig, \A
b y C) d, den inre fyrkantiga arm- ringen ,

fom kommer at kilas faft utanpå _h ju I-lLockcn

,

med fina 4 armar
, fammantt.öpt med

; Ij^ifri

hjul-ringen, uti hviiken for hvarje kugge fyr*

kantige infankningar gjorde åro , vid e> e,tkc>*

fa ar dä i:nc fädane ringar. låggas tilfamrmm*

med fina infankningar emot hväninnan , och häf-

tas tilhopa med 8 ftrufvar, dar hälen med fmi
fyrkanter utmärkte åro, formeras däraf en hel

Stjcrnhjuls rlng^ med vanlige kugg-håi for dubble
kuggar af hardt trå, fom med /v /, &c\ ut- :

märkas, och på vanligt fått dåruti fållas.

Figuren if, foreitållcr hela hjul ringen pa
kant, och förklarar vidare defs utlccnde. g>g^
&c. Skrufvarne, hvarmed bagge haifvorne åro

fammanhåftade, och e, &c. hugg- hälen , Ina*;

fom uti en kugg-ring af trå, efter ö~ tums flick/

utdelte,

Oeffe Trall - och Tackjärns - hjul utgör*

,

hvardera ej ofver 3 fkälpund uti tyngd, och:

hafver efter 8 å. 9 års nyttjande, ingen olågen-

het af fädan tyngd, hvarken uti nålarrfas itar-

kar.e nötning eller eljeft, kunnat formårkas. Koll:»;

nåden har hår a orten, dar Tackjärnet kunnat
århailas for någorlunda billigt pris

, ungefår,

blifvit lika fom dylika hjul, af fcarkt trå, med
flit tilhopa fatte, hade kommit at koda, For*

mon af Tackjärns- hjul år däremot uti många
mal betydande, tå val i anfeende til tid, och
tråvcrkets befparande uti deras förfärdigande,

fom ock i anfeende til en oföränderlig varaktighet

i alla t^der oeh våder-fkifteiij famt et merendels
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ältid lika Invärtes varde s då man Undantager en
ringa (löpare - lon & men i fynnerhet vilar fig

nyttan uti dyrka och en nått fammanfåttnmg

,

famt dåruti, at fadaria hjul med både a.ccura-

teffe och beflånd kunna genom kilning få ilas

utanpå hjul - flockarne, fom därigenom fot flår£

k as , eller åtminltone intet blifva förfvagade,

rnedelll flora armhål, fom eljefl vanligen pläga
uphuggas : hål fl da vattenhjuls- armarne tillika

fällas utanpå flocken, fom hår blifvit i akt ta-

get. Således torde deiTe Tackjärns - hjul icke

allenafl kunna raknäs for en verkelig förbät-

tring vid fådane verk 5 utan ock lampas til an-

dre byggnader, både for Qyarnar och flere dy-
lika machiner.

G lod -ugnens byggnad och fkapnad, fom
vid flere fådane eldverk kan vara låmpelig, fa-

forn må 11 bidragande til en flark hetta med lin-

drig åtgång af ved, har jag hållit nödigt, at

genom en fårfkild ritning vidare förklara.

Tab. VI. Fig. -1 ech 2,. Plan och Profil

af Ugnen, efter en därhos utfått fcala.

A, C, JÖ ^
Fig. 1 6 Utan "muren af låm* :

pelig hålleartad Kalkilen updrsgen , och med
it ark ankring, af tjänlige järn flänger och dår-

tll horande fp lin tar eller nycklar befåflad > på
fådane Italien inlagde, dar hettan ej kan himla

at gora jårnftångerne någon fkada
5
fom ined de

prickade linier utmärkas.

E> Sjelfva Ugn$-h@ttnen
,
inlagd och mu-

rad af Slagg** tegel, på en fyllning af .grof Harm»
mar-och Masugns-flagg, och på en kors-trum-

ma, fom har fin utgång genom utan "muren > .

til forekommande af fuktighet under Ugns-ari-



146 177*- Apr. Maj, Jun.

F, Giman, eller opningen hvarigenom iårnet

inlägges och intages , famt där lågen tager fitt

utlopp: utfordrad med en Tackjärns-ram, fom
v i far fig uti Fig. 3.

G, Eldnings - rummet, muradt med groft

Slagg -tegel och eldfaft Ler. Håruti nedka-

llas eldnings-veden pa det underliggande Tack-
jårns-halftrét. Detta eldrum täckes med en Tack-
järns -håll, a, b %

fom uti plan utmark es med
Fig. 4, a, b> och med Fig. f, uti profil , hvar*

vid är uti 2 ingutne jårn-oglor håftadt et jårn-

fpert , b y <r, med hvilket (amma håll kan lyftas

från eldftadens 6pning> når veden (kall inkallas,

och beqvåmligen åter påläggas, når lagen (kall

drifvas in uti ugnen, at göra fin verkan.

//, Eld-trumman, hvarigenom lägen flryk er

in uti ugnen, hvålfd med eldfaft Franfkt tegel.

/„ I, Utan-muren omkring eld-rummet eller Fyr-

ugnen, åfven af Kalk Mens-hallar murad. iC, Tack-

järns-ram eller fordring at forvara kanten af fyr-

ugnen ifrån ftotning. £, Tackjärns Båljärn 6f-

ver eld-trumman. M, M, Kåpa eller Skorflen af

Järnbleck, ofver ugns-giman, at utföra u"öken

,

och lagen, fom genom denna opning utftryker.

Fig. 2. utvifar Ugnen i profil, fom förkla-

ras med de på plan utfatte bokMåfver. E, XJgns-

hvalfvet, muradt af Slagg-tegel med eldfaft Franfk

Lera och Sand ftens- mjöl. N, Halftret af Tack-
järn, fom ej bor vara grofvare ån til en tums
rum i mellan hvar fpjala, 0> Afke-rummet , hvar-

eft afkan nedfaller och famlas, famt utdrages.

P, Råk-kåpan af Järnbleck, hvarigenom röken
utféres, då eldftaden opnas til vedens inkaftning.

X, X, Trummor under ugnen.
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Innan järnet kan uti ugnen inläggas, må-
ftc det uti 4, f y å 6 qvarters langa ilycken af-

huggas , hviiket hår forråttas med mycken be-

qvämlighet, formedelft den på Tab» IV. Fig.

t; lit. j 9 z, utmärkte Sax, hvars lammanfått-
ning kan intagas af Tab. VI. Fig. 6. hvarvid

märkes, at f qv arter eller $ tum på den hår-

vid utfatte fcala gäller på denne Perfpe&iv-
ritning for j qvarter.

a, b, cy dy år den ena (kalmen af groft

järn. Stål-lagd med fkarp"affnedad kant vid e,

och fåftad med bagge fina ben, medellt ir,arka

jårnbultar vid c, uti timringen under Vals-ver-

ket, och vid d^ uti en ftark ftolpe, fom til en

alns hogd ftår öfver golfvet. . ?

fy gy Den andra fkalmen , fom vid g år

rörlig på en Mark nagel, och ar uti ofra kan-

ten vid ftåMagd och fkarp med affnedad kant,

fom pä en vanlig Sax , famt har vid i en in-

fänkning. Ändan / ftår emot midtendelen af

hjul- flocken, och blifver, vid defs omlopp, up-
lyftad af en ftark järn-kugge, fom i ändan med
en rulle år förfedd. Med denna fax atklippes

$ å 4 tum bredt, och § tum tjockt järn, helt

kalt , fåiunda : at järn ftängen utmårkes hvar

den fkal arklippas, och föres foril in uti i nfån Il-

ningen vid i, dar ingen klippning (ter y intil

det utmärkte ftållet, flyttes därifrån häftigt in

imellan bägge aggarne vid hy e, dä fHngen

,

vid (kalmens uplyftning, uti et ognableck af-

klippes. Någre fo\å omftåndigheter > fom pl

ritningen ej få tydeligen kunnat uttryckas

,

torde ända kunna tilläggas : fåfom , at den rör-

lige fkalmen går imeilan den fållade (kalmens

K 2. ena
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ena ben, och en midt emot på denna (5 da ti fla-
,

ende jårnftodd flolpc t faror at utmed flcalmeit
j

är en (bark iinka, eller et vurjärn^ fållad, hvar-

under jårn-fEångern föres 3 at hindra, det den ån- :

dan, Tom arbetaren haller uti, ej ma kallis up
vid klippningen, och pä fådant fått fororfaka

någon olycka- Sädane Saxar ^ med behörig dyr-

ka inrättade, årö vid åtfkillige verk riytlige til

ämnes-järnets arklippande, utan någon afbrån-

ning och mårkelig koilnad.

Med arbetet vid järnets vals - och (tärning

tilgär, korteligen at fåga, pä följande fått* Det
til fina virla längder aiklipte ämnes -järnet up-
Haplas til 8 a 9 Skeppund pä ugns^bötnen , och
under hvalfvet korfsvis , fä at flamman af el-

den kan trånga fig igenom, Luckan vride*

med fpettet irran öpningen, och 6 å 7 qvarters

lång -ved nedflåppes uti fyr - ugnen , fom med
luckan (Irax tiltåppes ^ dä lägen må lie taga fin

väg genom jårnbingen , och den famma mer och
mer upvårma , alt efter fom eldningen c qii ti-

nne ras , med tåta inka Ilningar af ved, få fort

den förra brafans låge finnes uphöra* Då ugnen
förut år upvärmd ,

plågar en lådan järn- po il på
3 å 4 timmars tid kunna århälla tilräckelig het-

ta af ljusröd eller h vi tvarm fårg, dä äfven fram-

ila Tackjårns-giman år något brunröd, hvilket

Må dåren bor för It ä at i akt taga. järnet blif-

ver dä af Fyr - karlen , (tycke för ftycke^ med
en 14 qvarters läng tång, framdraget uti. Girnan>

där det med en vanlig flark K lenfmeds- täng
emottages af Valfaren, fom vid ^, (Tab. IV*
Fig. t .) förd Här järn (tycket emot finkan t (Tab.
V. Fig. 1*) at flaggen något arFaller, och forer

ån-
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andan dåraf ftrax i mellan valfarne, Torn med
häftighet draga det i me! lan lig , och klämma
det la härd t , at det merendels til dubbel längd

utkommer pä andra fidan , och emottages där

med 2; ne hand -tänger af Skäraren , fom åar i-

rnellan Vals-och S kår - verket , och gemenliftea

and v ander det fåledes vallade järnet , lamt forer

den andan, fom flåpte vallarne, ftrax in uti Skär-

verket, fom med lika häftighet drager det un-

der (ig, och delar det uti iä mänga fmala re-

nar 3
fom, {kifvor åio in Gitte r eller fom järnets

bredd emot flcifvorncs tjocklek tillåter. Un-
der (k än • ingen märkes, at vatten åfven mafte

rinna pä fkår - fkifvorne s
likafom pä valfarne.

De på, andra fidan utgående renar, emottagas

med (kyndfarnhet af Skär'are-dr'ängen med en fä-

dan tång, fom Fig, 10, Tab. V. utv i far, få

gjord, at alla tenarne infattas imellan de i vin-

kel bogde Tim g- mulär, # , //, <r, d, och lågges

orden.te ligen på golfvet.

Sålunda blifva 9 Skeppund jårri pä 4 å 5
timmars tid fonderdelade til .Tonar eiler Skär-

järn.^ med åtgång af ungetår en famn ved, eller

något ..mindre * och kunna om dygnet 2, fådane

ugnar eller 1 8 Skeppund fl; åras. Härvid kan

anmärkas: at veden bor vara torr, af Tall, Gran,

41 y Björk, eller annan I -of - ved , och at Al,

famt Björk, åfven hvit Bok, gifva den haMigafte

och ftarkafte hettan, h vårföre något däraf, där

de finnas, brykas vid flutet af hvarje eldning,

dä hettan bor drifvas fom hogft,

At ju häftigare järnet kan upglodgas , de*

fto mindre förloras, dårpå uti giod-fpån,

At
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A t järnets bredd år val vilkorlig, men ta-

ges hälft \' ]

, ät den något nar up fyller bredden

imellan ftyr - fkifvorne , fom gemenligen år å\
verktum > och at åmiies- jårnét faledes blir un-

gefär tum bredt, fsnu imellan | å | tum
tjockt. Dock kan både fmalare och tunnare

järn nyttjas, når Mällaren foritär, at ftålla ver-

ket därefter, hvilkens kunfkap vid alla tilfål-

len rummet har icke tillåter at vidlyftigare

utföra,

Skår-jårnet tilverkas gemenligen af följande

forter, fIföra

:

1:0 j-frndigt, fom (kåres med f fldfvor*

\\ tum bredt, och |- tum tjockt, eller något

tunnare.

2:0 -j-fmdigt med 7 fldfvor v vid pafs

tum i fyrkant.

3:0 t fnidigt^ med p fkifvor, § tum bredt

och tum tjockt.

4:^ ii-fnidigt.) med n fldfvor, | tum i

fyrkant.

f:Ö 13-fmdigt, med t$ fldfvor , tum
bredt och kriapt J tum tjockt.

6:0 1 ^fnidigt , med if fkifvor, dels J tum
i fyrkant , och dels något tunnare. Finare te-

nar {käras vanligen icke af jårn, for Spik-fmi-

de och flere bert of, Bandjdrn år for ofrigt det

må (bi fom vid fådane verk tilverkas : i fynner-

het for Spanfka och Portugifiika behof, ge-
menligen i k \f tum breda och knapt J tum
tjockt, af olika längder. Härtil nyttjas måft
det yfnidiga Skåt-jårnet, fom bor vara af den
aldramjukciite art. Arbetet därmed tilgr r få-

Junda 5 at deffe fkurne tenar inlaggas allenaft nå-

gre
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grc i fånder uti den förut val upeldade ugnen,
och da de blifvit val roda , uttages, få fort

mojeligt år, den ena efter den andra, och föres

en i fånder under V all arne , hvarifrån de åter

ungefår til dubbel långd , utkomma och emot-
tagas af en Vals-drång, fom lägger dem uti en
redig ordning på golfvet. Uti bredden förökas

de dä, ifrån -JJ tii en tum, och märkes, at ju

]
fmalare järnet år, fom valfas, ju mera okar dot

fig uti bredden, och tvärtom
,

ju bredare det

år, ju mindre tiltager det af v alsningen uti bred-

den. At til fädanc band, af åftundad långd,

kunna afklippa for Ila åmnes -järnet , til en lagom
långd , få at man ej förlorar for mycket på ban-

dens vidare ärklipning uti fkro, eller at de ej

; blifva vrakvårdige af briil uti längden, fordrar

en Måftares långliga forfarenhet. Dä åmnes-
I järnet år tum bredt , och f tum tjockt, for-

håller (ig Itråckningen af åmnet, til fä fina band,

fom nu fagt år, i det nårmafte fom 3 til 11 >

rnen uti ämnen af annan bredd och tjocklek,

förhåller lig ockfå ftråckningen olika, fom for-

farenheten fkall låra. Hogtt angeläget år, at

tenarne häftigt upeldas , och ej lämnas for lån-

ge uti glodnmg, hvarigenom glod-fpän blifver

tjock, fom fkadar både valfar och band; men
fom glod-fpån ändock icke aldeles kan fore kom-
mas , få målle den vidare afdragas genom et in-

ftruraent, hvartil afledne Commerce- Rådet Pol-
hem gifvit någon anlednig, och kan verkftål-

las på det fått, fom Tab. V. Fig* 11. utvifar,

och a, d, e, åro bägge Skalraarne

på en tång, hvars underfta fkalm kan fåftas med
cn ftåll-lkruf vid b, på tvärbandet imellan fråm-

K 4
1

1

fta
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fta ftolparne, /, hvar man behagar, och fl: ar pa

riederfia ändan c , uti tjänlige järnbeflagne häl

i Vals blocket, Tamt har vid a en dubbel led ,

fa at en lagom flcär-tcn k, g, a, kan foras i-

mell.in bagge naglarne, eller iederne, intil V al-

farne by iy hvarvid arbetaren ftrax, fä fnart Skar-

venen tagit fåfte
,
drager den ofra {kalrocn d,

<?
? at fig, at de trenne tånderne vid g må fkräm-

pa tcnen ren ifrån glod-fpän, under det han af

Vallen dragés Härigenom föfckomrnes tillika,

teiien ej far flänga at någondera fidati, da

han går under "V alforne , h vi 1 ken omftändighot
år högft nödig at i akt tagas, om något rått

barid _fl? 'al kunna avhållas utan fid- krokar, fora

aro befv årliga at rata. Denne ' tenens fliogring

förhindras få val u/ i den tränga Jed - gängen,
fom ock af de vid b upftående 2 näbbar eller

oron.

Plere arbeten uti grofvare • jarn-forådlingen,

fafom Tak -piltars och Blecks tilverkning, med
mera, fom genom Vals - verk kan faciliteras,

hora til en färflnld af.handling.

Iblvind de fvårafté omfbrger vid Valsverks-

drift, har varit at kunna Erhålla fullkomligen
gnda Valfar, h vårföre at fl: il ligt därvid blifvit

Förfokt. Til det breda ämnes- järnets valsning,

åro ftopte TacHjårns-yailär tilråckeligen billin-»

q ige \ men dä fmala och tunna band dårpå fko-

l.i valfas , tåla de intet länge, forran djupa gro*
par eller faror dåruti intrycka* 5

och mafte åter

fom ofnlt omfvarfvas, fom likval pä Tackjärn
låter fig låtteligen gora uti fjelfva Vals-ilolen,

medel fl cn flarp kant af et linie-rätt och härdt

Stal-ftycke, fora fpånnes ieom bakitolparne c
mot
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mot den ena Valfen > få at den vid omlopandet

af famma fkarpa Stål- kant, fmåningom under

vattens pårinnande, (kåres och fvarfvas ren, rund

och rät, på en gäng, h vilket likväl fordrar m.e*

ra handlag, an genom be (krilning lian uttryc-

kas. At flippa detta befvår , har man bud i t til

at nyttja fmidde och ftäl-lagde Valfar , h vilka

val ftå något längre emot, men åro merendels

ojämnt härda, och tillika altfor kqftfamma, fa ro t

blifva ändock fnart nog Ocåmda, och fordra då

altfor mycken möda med upglodgning, fvarf-

ning uti en fårfkild Svarfftol, och vidare hård-

ning. Med något mindre mod a kunna vål Val*
far göras af bara järn, och fedan brännas uti en

Stål- ugn > få at deras yta blifver til ftål för-

vandlad; men härvid år farum a olågenhet , fom
om Stål- val far lagt år* och fåledes blifva anda

Tackjärns-valfar , fäfom minft koftfamme och
Blå it brukelige, de tiiforläteligafte : i fynnerhet

de, fon blifva ftopte vid Mas-ugnar, dar Mal»
men liiet ftoter pä rodb räckt, dar järnet år hård-»

fatt, och dar det år tjänligaft til iiåd for fläng-

järns- hamrar. Däremot år obferveradt , at alla

de Valfar jag forfokt af omgutet Tackjärn, uti

få kullade Reverberer - ugnar > hafva befunnits

mindre ftarka, ån de fom varit gutne vid Mas-
ugnar. Skulle Tackjärnet vara iå hård t , at in-

tet ftål vil bita dårpå , kunna Valfarne ilipus vid

en häftigt omlopande tralla, ungefär på det fatt,

fom Herr Kammar-Herren Polhem uti forftu

Tornen af Kongl. Veten&aps Academiens Hand-
lingar vifat : dock få , at i ftållet for en Tenn»
iylfa, fom dår foreftås, brukas bär en Tackjärns-

fvalf * hylfa , med et häl på ofre fidan, at vat*

K f XQTl
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ten med grof Smergel eller Flint-land flåndigt

daruti kan nedrinna, dä Valfen fnart nog, med
tilhjäip af pålagd tyngd och härligt omlopp,
flipas rund och flat, lamt blifver dä af de hår-

da lie, de b alla Val far.

Skär-fkifvor göras af tjocka fmidde järn-

plåtar, och beläggas i kanten med godt gstrf-

itål, lamt hårdas efter kondens reglor.

Har förut år redan n :igot nåmndt om Skar-

verks-drift, medel il en enda hjul -nål, och ge-

nom et par vid Skår.ftifvorne häftade dref-hjul

eller Krus-vdfar , och fom en fädan inrättning

tiJforene, fä mycket mig bekant år, icke varit

nyttjad, famt for forfta gången af mig blifvit

verkflåld med god nytta vid EUkaroro Bruk i

Upland, få torde ej vara otjånligt/at åfven hår

meddela en kort befkrifning med ritning på fam-

ma Skår-verk: hålft mycken forman dåraf kan
hämtas på de orter, dår tilfålle ej gifves til

bade Vals-och Skår^verks anläggnings nen dår

fmala Skår-tenar ändock behofvas til Spik-fmi-

de , Trådragerie och hvarjehanda flere behof.

£t fådant Skår-verk kan då anläggas vid en
Knip -och Spik - hammare > eller någon innan

hjul -nål, dar famm a hjul tillika tjäna fo: nå-

got annat arbete. Defs befkrifning torde hår

båft kunna pafTa fig, och for flås af det fom har

förut om Skår-verk anförd t blifvit.

Tab. VI Fig. 7. Plan af Skår-verket på
V r>ls-blocket Q. a, b y c, fyra Skårverks-

flolpar af Tackjärn , likafom vid Garphytte
Skär- verk redan anmärkt h\ e, /, 6cc. 2:n<?

Back-ftycken. g , b> Gaffel"-plåtarne y h vari mellan

fynes undra Skårverks- bunten med 2 Styr-och

er
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en Skår-flcifva, jämte dref- hjulet, i, k, undra
nålen, fom pä förut befkrifvet fått, med fyrkan-

ten k, låfcs vid en fyrkantig hjul - näi. /, /,

Måffings Hartvingar eller fannor. m> Fig. 8.

de zrne Skär . fkifvorne uti ofra bunten, n, å,

öfra dref- hjulet, hvars ftruftur pä flätan uti

Fig. o nogare utmärkt finnes, efter en fordub-

blad fcala, och bor vara af den hår utfatte tjock-

lek, då den gores af jårn och fåtthärdas, men
om det gjutes af härd Måffing, fom låttafl kan
verkftållas, bor det göras til g tum tjockt, uti

tandgärden, for mera ftyrka {kull.

Bagge Skårverks-buntarne, fä val den ofre,

m , n, o, fom den andre q> o, r, p, med de-

ras Hjulp-och MeUan~Jkifvor famt 2 Dref-hjul, me-
delft 4 fkrufvar, fom gä genom hela bunten, fam-
manhåftade, foras på deras nåhr, ifrån den fma-
lare andan vid i, emot en på den tjockare fyr-

kanten vid / gjord affåttning, famt fiflas emot
fmalare andan med fplintar igenom fplint- hålen

vid ty emot en fyrkantig ring med defs 4 fma
armar , fom genom prickning på Fig. 9, ut-

mårkes, och har den egenfkapen, at litet f-jå-

dra fig^ få at ftifvorne ej fitta for härd t uti

band, utan kunna uti omloppet litet lämpa fig

efter hvarannan.

På denna ritning utmårkes val Icke mer ån

3 y nåmiigen 2 öfver-och en under-fkifva imellan

defs bågge ftyr-fkifvvr > få at en jårnltång af i|

i 2 tums bredd och f tums tjocklek kan här-

med , utan foregången valsning, delas uti 3 te-

nar af •§• tums bredd och f tums tjocklek, pl
lika fått, fom vid Stjernfund och flereftådes

forråttas genom klippning med den få kallade

Pol-
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PoLHMlla Saxen j men ehuru en fadan Sax
tyckes uti förda byggnaden vara något mindre

koilfam, få är dock därvid den olägenheten,

at arbetet gar långfamt: at tenarne bli tv a myc-
ket ojämne, och at åmnes -järnet mäftc l gån-

ger upglodgas. Däremot gar fonderdelningen

uti Skar -verket
3
gånger fortare och tenarne

blifva fullkomligen raka, farnt jåmnbreda. Om
få åftundas , kunna åfven f, nämligen $ eofver-

och z under- fkifvor, infattas, dä en fläng af z-J

tums bredd 9
och §• tums tjocklek, kan. (kåras

uti 5 tenar af \ tums, bredd, med lika lätthet

fom uti 3 tenar- Och dåre (l fkifvorne göras

tunnare, och åmnes -järnet år fmalare, kunna
åfven finare tenar därmed fkåras.

Dä et fadant Skar - verk anfågges uti en
Plåthammar-Smedja, dar glod-ugn brukas, kan
åmnes-jårnet upglodgas uti famma ugn jämte Pia-

tarne och med famma hetta, pä lika fått, fom
\

1

Eltkafoiv brukas $ men i annor håndelfe må-
: fårfkild glod-ugn dårfore inråttas , un*

g l u lika
5 fom den hår frammanfore vid Vals*

och Skar- verk, beftrifven år.

E ter denna fifhiåmnde enfaldige Shirverks*

byggnad, har iag ock vid S kul tu na Måffings-

bruk , for 2 år feäan , i ftållet for den vanliga

Trädbands» klippningen maå hand^fax, inrättat

en. (5dan liten- klipp - machine for vatten - hjul,

h varvid ungefår 18 fkeppund Måffings Trad-bani

kunna på 8 å p timmar flarns til 21 få kallade

lina Realer eller Trdd-ämnen > af hvarje band, hvil-

ken invention federmera. vid de andre Maffings-

•bruken blifvit vedertagen. Ytterligare under*

rattelfer om Vals -och Skår*verks handteringen 5

och
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och defs förmåner, fain t fortamenter af tilverk*

fiingår, hushållning* atbrånningar, och arbeta*

res afloning, m. m.
9
kunna inhämtas afhvad jag,

lind er titui af Anledningar til kutifiwp uti Järn-*

etb Stni-forädlingen , famt defs förbättring , vid det-

ta ärt)ne nogare anmärkt, och til Jårn-Contoi«
re t ofverlåmnat , hvartil denna beftrifning kan
läggas, fåfom en närmare uplysning uti hvad
dar icke finnes utfordt.

BERÄTTELSE
om

Brygd-Ftfkeriet i Nordlunden i Norrtge^
infand af

NICLAS CHRISTIAN FRUS, .

Bifkop och ConHltorial - AlTdTor.

#' # -Jfr

6fverfatt ifrån Jjanfka Språket o

Brygd-(*) eller Brugd-Filkeriet har man har
i Nordlanden aldrig vetat af for 30 är fe-

dan
5 men ifrån 'den tiden har det mer och mer

tiltagit, och år annars i hela Norrige nog o*

bekant. Herr Ström nämner val uti Befk rit-

ningen ofver Sundmor (**), at en Brygd ftail

dar inkommit och inveklat fig i en fä kallad

Såck-Not, hvilken han godvilligt folgt med
och låtit utan mot fland berofva fig Lefvern til

7 tunnors myckenhet, hvarefter han fkall åter

korn-

en Squalus maximus Linn. (**) Tom. i, p. ^74,
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kommit (ig fore och begifvit fig på fprang ut
åt f;6n ett långt flvcke väg, innan h.m on» li-

der kunnat dödas. Men juit denna beiittelfen,

fom den vålförrjente Mannen pa andras ord an-

fort, gifver nog tilkånna, at på den traéten han
beikrifver, fom -annars år ia rik pl andra (lags

Fiflcericr, Brygd-fifkandet matte vara altfor fö-

ga bekant 5 ly ingen lärer hålla likligt,at den-
na Fifk, mer In all annan (lags lerVcr-fifk , (kali

kunna aga lif, utan at äga lefver, och ån min-
dre, at han, fedan han blirvit upfkuren och
miitat lefvern, fkall forma gora if mils refa ut
i hafvet. Sedan lefvern och de öfriga inmaten
blitVit intagne, fjunker han ftrax til bottnen,
åfvenfom han deremot flyter dod på vatnet, få
långe han år oupfkuren och har firt lefver och
inmä en uti fig, hvarfore ock de Nordiåndfke
Fifkarena kunna ofta, under inroendet ifrån haf-

vet, fora honom några mil med fig> hängande
efter båten, tiis de komma dar de vilja ftåra

honom up. Lefvern år det då fom de egente-

ligen hafva affeende på, men fjelfva Fiflcen ka-
llas gemenligen bort , efter han är mager och
utan fpåck , famt fåledes icke horer til Hvai-
fifk-flägtet, utan år ett flag af Haj (Haa), fom.
Herr Bilköpen Gunnerus grunde igen vif)t

(*}. Finnarne och det fattigafte folket bruka
dock at fl; ära fjelfva Fifken up i långa Jtrim-

lor, at deraf go ra en Hågs Räkling ^* #), h vil-

ka de forlt utvattna i fjon, for at få bort fträf-

heten

(*) Trondhtemjke Seljkah Skrifter, Tom. III. p 37.
hvareft ock denna Fifk Tab. 2. finnes aftecknad.

(**) öm Råkling har jag förr nämnt i Vet. Acad.
Hanii. for &r ijjo, p. 314-



177 Apr. Maj. Juu. 159

heten
5 och fedan uphånga til at torkas. Fifkens

ordinaira långd kan vara i z alnar, ehuru dar

ock rinnas de fom åro dubbelt långrej tjock-

leken forhäller fig alt efter fom fiffeen år fet

och har (tor lefver. De fqm åro gra pä fkin-

ner, hallas for de fetafte, och de (amma åro

gärna af medelmåttig ftorlek , men gifva likväl

ofta flera tunnor lefver af fig, ån de af ftorfta

forten, hvilka åro magrare, och for den orfa-

ken åfven mycket ffarkare, ty altid har man
ftorre moda.at få lifvet af de magra , änfkönt

juft icke af de ftorfta, emedan de, åro mera
vige och lefvande af fig.

I ftållet for ben , har Brygden allenaft brufk

uti fig, och om icke få vore, blefve det vål

omöjeligt, a t med få fmå båtar, fom nu brukas,

få den dödad $ ty om en fä ftor fifk ågde fafta

ben, och foljakteligen få mycket ftorre ftyrka,

få ftulle han fnart och efter forfta dygnet gö-

ra fållfkapet olyckligt. Lefvern kan upfylla

en Lift tunnor, mer och mindre, ak fom den
år fet och ftor til > men 8 å io tunnor lefver

år den vanligafte fångft af en fådan fifk. Der*
af får man vid kokningen helt fåkert 2:ne de-

lar Tran , emedan denna lefver faller fig långt

fetare ån annan Fifke-léfver. En fådan Lefver
kan uppe vid hufvudet, dår all lefver altid år

jtjockaft, vara få tjock, at den upfyller omtrent
vidden af en hår brukelig tunna (Kipper-Tönde).

Detta Fifket gar for fig i Sommar- måna-
derna, och lyckas garna b å 11 i Julii månad vid

hundedagarnes början, hålft i de varma fom rar,

då Fifken år benågnaft at ftryka in ifrån haf-

vet och nalkas landet, åcfkont han likväl måft

hål-
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häller vig ute vid hafs-fidatt på fådana Italien $

där Grä-Sik*(*) Fifkerict med Sånk-not går for

lig , hvaretl lian begårligen foker (amma föda

fom Gra- Siken far efter, nämligen den förut be-
fkriina lilla Vatten- 1 niecten (**).

I begynnelfen af detta Fifkeri, vågade man
lig ej dertil, utan med Mora Båtar om t a a

lafters drågt* fom af deras f par a ror kallas

Femöringar, annars ork fä Finmarks-båtar, efter:

fadane brukas af dem, fom i frän Nordland om
vintern bégffva lig til det Finmarkika Fifke-

rlét, (bäde Tor at genaiT nytt ja vinter-fifket , hvil-

ket gar for (Ig pä famma tid, fom i Lofoden,
fåfom ock for at fodermera om våren palla på
Lodde-fifkeriet fom tillika med Hålle-

flundre-iifkeriet år for dem det betydeli-

ga lie och mall lönande, når det v il flå in), da

4 man re fa på båten for il i Januarii månad , och
den y:te af hvarje båt kommer efter om våren
med ett 11 ort Fartyg, til at hemföra deras fl fik

-

fang (l med. Men i fen are tiden, fedan man i

denna fjöfart vunnit mera ofning, har man måft
börjat bruka de tilfcrene befkrifna Ottringar

(fj) ,
ja ock undertiden Sexringar, det år, fmå

Båtar med
3

par åror, for h vilka det åtfkilliga

gånger lyckats at dråpa Brygd-flikar, dock ej

utan 11or fara.

Det-

(*) Gadus virens L. (**) Scolopendra marina L.

på Norrfka Roe-aat (Röd ät); C fr Vetexjk. Acad,
Har, dl. 1771. p. 43. (***) Härom har jag förf

berättat i Ven Acad. Bandi i??o. p* 310,' 311.

(f) Cfr. Vet* Acad. Handl. 1771. p. 247. feq^,

(jf) Cfr. Ven Acad. Hat/dl, 1770, p. 29g,
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Detta Fifkeri kan icke an Hållas , utan da
där år hafs * lugn- och folffcki, då Brygden år

uppe och förnöjer fig i foMkinet
3
fimmandes up-

pe i vattu brynen, fä ar något af defs kropp
år ofvahfore. Når då fi(karena blifva fädant
\Tarfe irran hogderna på landet , dar de ligga

rned fina kikare, förfoga de fig itrax i båten
;.och ro dit > ty fifken gar långe på det fat tet

éfverfi i vatnet. De hugga då til honom med en
Harpun, fom fitter på ändan af en tråftång, och
år fållad vid en lina

5
fom år (lagen af håklad ham*

pa, en tum tjock och 3 a 400 famnar lång.

Så fnart fifken år ftucfcen , flyter ftången up 5

och linan mäfte hår, likafom vid H val fiflc- fån-

get ,
ligga färdig at löpa ^ då fiflcen dermed ge-

nafr far åt bottnen , ehvar han år: derfore tnå-

ilc man vara forfedd med tilråckeligen lång li-

na, i fall flfken kommer at flickas på mycket
djupt \vatten5 ty om något då {kulle fela, me-
dan fliken år i fitt ftarkafte lopp > fä rnåile man
ftråx vara färdig a t kappa af linan, fä frarot

folk och Båt fkola bärgas. Så djupt dar då

år^ hvareft Brygden i forfta farten ftickerner,

fä djupt håller han fig fedan^ utan at gå dju-

pare, och utan at fifkarena behofva längre lina*

ånfkont han ock efteråt i fin fört komme at gå

pä djupare vatten > ty fä fnart han nått bott-.

i nen, refer han af ut til bafs i fullt lopp och.

jämn ftråcka, då Båten {lapar efter, och det

med en fart fåfom ginge den i ftarkafle biåft:

for fulla fegel. Når Brygden fåledes lupit nå-

gra mil ut, vänder han garna häftigt om igen

och går in åt land -fidan, men tappar under det-

ta alt mer och eaer af fin ftyrka och miöfkar

L far*»
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farten. Då begynner man med linan hala ho-

nom något up i ljon, men flåpper honom ef-

terhand ut igen, intil defs man känner at han

tappat få mycket af ftyikan, at man kan hala

honom up under båten, da man brukar ett Lån
fe-jårn, likafom vid H valfl (k - fånget , ochJkav
honom dcrmed några fnitt, lå at blodet förlö-

per honom och han flyter up dod.

Somlige förlora fin tid och moda under he-

la fommaren, i det de få flått ingen fiflc, och

då år mycket forloradr> i anfeende dertil , a

den båfta årstiden år forfpild och annat fifken

forfummadt. Men fomlige Båtar kunna vara i

lycklige, at de få 2, 3 til^4 fifkar, då de der

igenom fkafTat fig en god vinft, hålfl när Tra
nen år uti högt pris.

Sedan jag nu ftyckevis korteligen genom
gått Nordlandens förnåmfta Fifkcrier , fåfom

Sill-och Torflk-fifkerierne (*), Grå- Siks, Hälle

flundre- och Flundre - fifkerierne (
##

), famt nu
hår ofvanföre Brygd - filkeriet , fä v ii jag låta

härvid bero, hål fl: det ofriga fifkandet af andra

Fifk-flag år af långt mindre betydenhet, oc

medforer ingen annan inkomft for invånarne

ån den tilokning de derigenom få i deras egn
mat- förråd, jag uppehåller mig altfå icke vid

det hår i orten brukeliga fifkandet af Hvitling
(***), Kollc eller Lyfing (f), Brofme (ffj

Loan-

(*) Vet. Acad. Handl. I770,2:dra och 4tde QuartaL
(**) Vet. Acai. Handl. 1771, 1» och 2. QuartaL
(***) Gadus Merlangus L. (t) Gadus Merluc-

i

cius L. (ff) Gadus monoptcrygius, ore cirrofo,

cauda ovali-acuta Sr rom. Är ej uptagen i Herr
LiNNés Syfteme,
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Langa (*) , RSd-Torfk (•*) eller Tare-Torflc,
(fom blir rodaktig på fkinnet af den få kalla-

de Tare (***) eller Sjo-Täng, hvaruti han in-

ne pä grunden ftådfe håller lig, undflippandes
dermed Rofdjuren i fjon), o. fl. d. jag kan
dock ej undgå at något anmärka om Rodfifken

f~f~;, Ver eller Ouger kallad fordefs flora ögon,
fom, jämte det den år välfmakelig , år den all-

månnafte Riken i landet til dagelig fcoft, och
flår icke gerna felt, om ån andra Fifk - (lag ej

få fårdeles {kulle vilja vanka. Han håller fig

på ftort djup, och dragés ej garna up pä min-
dre an 120 famnar. Han har den befynnerliga

art i fig, at om han kommit at följa med kro-

ken til midt up i fjon , och han dä flipper af,

kan han ej fara tiibaka, utan flyter up tått in-

til båten , at Fifkarena kunna taga honom med
blotta händerna, då foga mera lif år uti honom,
ty han kan icke lefva utan nedre i djupet, få-

fom hans råtta element. Vid den förr omtalte

åfventyrliga Saltens Ström får man en fort

Rodfift:, fom år få fet fom Lax^ hvilken dock
fållan fångas med krok, utan vankar annars, når

någon ftoim inträffar på en och famma tid fom
11 rom men år i fitt häftiga (te brufande ; ty fom
djupet kommer dä fa ftarkt at uproras, händer

ofta med det famma, at denna fifk dragés ur
fitt element up i 6 fra vattu-kretfen , då han dor,

och finnes fedan flytande på vatnet eller updrif-

L z ven

(*) Gadus Molva Lo. (**) Är en Gados, up tagen

af Hr. Ström, men ej af Hr. v. LiNNé. (***)

Fucus nodofus L. (f) Sparas Erythrirrus L.

(tf ) Hvarom jag nåmnt i Vet. Acaå% Handh 1771.

p. 46, 47.
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ven på fl:randen. Han år då få fet , a t man t\ F

garna gitter åta honom färfik , men om mail
1

ialt-ipränger honom, blir han en läckerhet. Ute
|

vid hafs-lidan faller ock, pä några Hällen, er fla

fort Mor Rödrlfk, fom kallas Hafs-Rodfilk (*%f
hvilken kan vara af f qvarters längd, i ilället

for at Jen ordinaire icke är mer ån J aln läng;

men denne ftore flfken år få grof i kottet och S

fa fet, at den nåftan år oiitelig. "Lax (**) bru-
L

kar man ej flört at fiflca i Nordlandcn, forrär
j

man kommer til Finn-markem
v

*ru^ tsr *\vr- H»o~ ~vvr ~»&t-w ***** im* <»r ***»- A -«fjr- *ar -n** "tor "Tly -oor -"ar" **|0~

Blindhet^ upkommen Ungt efter c$ t

lyckeligen förrättad Starr-Operation, ge*

nom en egen befynnerlig Operation

lyckeltgen hotad$

af

TOH. L. ODHELIUS,
M, £>. ÅfTeffor i KohgU Collegro Mcdicö*

Foga kan nägon Operation jåmforas med Starr-

operationen , i anfeende til defs patageligq

nytta emot en olycklig månniila. Hvad kan

vara bedrofligare, ån at med en eljeft fund kropr
vara i miftning af det angenäma finnet

?
fom
gei

(*) J a8 ^ r ovifs,- om denna och den nyfsnåmnda Sal-

tens Rödftfk åro af enahanda flag med den förftbe-;

målte Rodfiflc- forten, eller om de alla hvar fér fig

utgöra fårfkilda Species»
('**) Salmo Salar L.
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get ofs hvarje ognabiick nya föremal, nya om-
tankar, nytt nöje? och hvad kan vara hugne-
ljgare , ån at i et ognabiick med en lått och
håftan intet froartefull handläggning kunna op-
na den blindas éga?

Starr-operationer forråttas nu -mera na Han
altid efter Daviels methode, dar orfaken, näm-
ligen den dunkla criftalkn, tages bort ur ogat.

[Denna method, ehuru ojåmforligen den båiU,
' vidkännes dock likväl ånnu de betydeligafte o-

lågenheter, och kan , oaktad t den förrät tas af

den måft vanda och låttafte hand, flutas med
olycklig utgång. En af de päfolgder , (om in

bland gora deniamma fruktlos, år, at pupillen

fnorper fig mer eller mindre, eller ock aldeles

tilfammans (Synizefis), då patienten nödvändigt

i famma proportion förlorar den nyfs åtérvqnd*

jna fynen* hvilken olyckliga belägenhet fällan

ftår at bjelpas, men fom. jag, nålian emot min
formodan, enligt medföljande cafus , varit fä

lycklig at kunna hota.

Kocken Peter Irimander , 69 h gammal.,

bief opererad ar 1766 , vid Micb.aélis , for

Catara&a, efter Daviels method s pl bagge
ögonen 5 efter 17 veckors inflammation 3 af til—

flagen Eryfipelas faciei , blef han få lycklig,

at pä vånftra ogat ra fynen åter, ehuru pupillen

fatt uti incifionen faftvuxen vid cornea , hvilken

férroån han dock f jelf, efter $ års förlopp, åter

férfpilde derigenom , at han låt narra fig af en
qvackialfvare at genom et pålagt pläfter ånnu
mer förbittra fynen, hvilket fä mifslyekades,

at den aldeles förlorades, och at han, oaktad t

pupillen ånnu år klar, dock icke kan fe det

L 1 * aldra-
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aldraringafte. Högra ogat åter var, efter of-

vannåronde inflammations bortgång , nåftan fä

blindt fom förr, pupillen var fammanfnorpt och

defs centrum fyldt med en hvifr materia, fom
runnit från Camera poiterior genom pupillen,

och höll honom nu fa ftväxt vid incifio cornex

med en hvit cicatrix 3 patienten kunde dock

flcilja natt från dag genom en liten fmal rand

vid ofverfta kanten af pupillen.

En fådan blindhet begårte patienten jag

genom ny operation ville bota. Val vifste jag,

både af Auclorers och egen forfarenhet, at pu-
pillen kan incidendo opnas , ja, vid Starr-ope-

rationer hade det händ t, at Iris utan ni in fla o-

lågenhet blifvit bleflerad
,

(hvilket min varde

Collega vid härvarande Kongl. Lazarettet» Herr
Profeflor Acrell, åfven flere gånger årfarit,

och hvars lyckliga handalag famt grundeliga in-

figt, få uti ögonens fom andra delars operatio-

ner., jag med mycken nytta bi viftat famt hår-

medelft offenteiigen och med högaktning år-

kånner) men alt detta oaktadt, fy n tes mig pa-

tientens ålder och våtfkors befkaffenhet, enligt

hvad han vid förra operationen utftod , lofva

ringa hopp om lycklig utgång > men jag måfte,

på hans trägna begäran , efter omftändelig fore-

ilållning om operationens ftora ovifshet, åtaga

mig forfoket.

177 1 d. 2f . Sept. verkftålde jag det fam-

ma på följande fått: fedan Cornea blifvit me-
thodo Davielis upfturen, foriokte jag med
en Cyftitome , fom genom den nåmnde fmala

fpringan fördes in i Camera pofterior, at dilatera

pupillen
9
men fom det pä intet fått ville lyc-
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fcas, beflot jag at med La Fayes khif upfHra
Iris ifrån pupillen til Ligamentum ciliare inåt

nåfan, hvilket få lyckades, at endaft en eller

annan droppa blod vifte lig, och patienten ha-

de den glädjen, at ftrax kunna fe hvad honom
viftes genom denna nya opningen pä Iris, fom
var triangulair, med fpetfen emot Ligamcntum
ciliare.

Den 3. Oftober befåg jag ogat, fom utan
någon fynnerlig inflammation nu var tåmmeli-
gen godt, fynen likafom ftrax efter operatio-

nen, och patienten klagade endaft, at han än-

nu ej kunde tåla dagsijufet, och at likfom en

rok fyntes.

Den 1 1 . Ocbob. kom han J mil hemifrån

enfam gåendes til mig, talte dagen, kunde fe

hvad honom viftes, och gick mycket nogd bort.

Den nygjorde pupillen hade cn ojåmn trekan-

tig 6p'ning.

Den ip. kom han åter igen, och berättade

med glädje, at fynen dageligen tiltager.

En få lycklig utgång har jag härigenom
den glädjen at rå berätta Kongh Academien , til

en upmuntran vid dylika cafus for dem, fom
jågga hand vid ögats operationer* och til ett

bevis, at tiltagfenhet ofta kan beredft en lycklig

utgång, dår forfigtighet icke ahid fkuile forefpä

det bäfta.

A A A A A A Jtjfr Ä.
A

L 4 ÅN-
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ANMÄRKNINGAR
vid

Starr -fticknwgy i anledning af fåre-

gdmde Rén^

af
'..

OLO F ACREL,
M. D. Frofeflbr m. m.

Forfb tankan och forefatfen, at opnaen få-

ker vag for fyn - lliålarnes infällande pä
retina, då den medfödda och fä kallade 'pupilla

Mndelfe-vis blifvit tilfluten, hedrar i alla tider

defs upfinnare, den flora Engelfka Chirurgen
Thom, Cheselden (*). Alla Läkare, (om

I

fedan den tiden vinlagt fig om ögonens hjelp,

genom konftiga handalag, hafva utan betänkan-

de folgt denna vågen (**) Ty fedan det altid

mifslyckats at in centro ater opna och vidga pu-
pillen , har iridis och uvcx opning at fidornå

blifvit tilforiåteliga it (**# ). Naturens egen
tilredning har c) litet upmuntrat öfs faårtil.

Vi fe et 6ga undergå de fvårafte inflammatio-

ner och buln ingår ,
pupillen förirras och ' fär-

fvinna, men en annan (pricka upkorrsma uti f*

ride, genom . hvilken ljus -tlralarne infalla, ob-

jefter arb :ldas, och fynen , faft fvag, forvaras

(t). Huru litet pupillens rundhet och rörlig-

het

(*) In Åppend* ad 4-111 Edit. Anatomi», pag» 20,
(**) Heister in Chir. Lan p 616. (***) A. !

G. Richter Obf. Chir, fafc. s p. 82 & 83 i

in notis (f)' Kongl. Vet, Åcad. Handl, 1767*
Quart. p. 140.. fequ.
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het verka i fynens be (land, det har en lång-

varig årfarenhet å daga lagt. Åf invärtes til-

fäiligbeter
3
blir pupillen uprifven, i irregulierc

fkapnad pä mänga i att , anda til coro na ciliarisj

fy nen blir derefter icke defs mindre god och
ftjelpelig. Utom Daviels exempel (*^, bar

Herr Afleflbr Odhelius med mig haft måfiga
egna prof deraf, under våra arbeten med detta

åmnet i Kongl. Lazarettet. Intildefs förmån-

liga nyttan af Dayiels method hunnit blifva

allmänt årkånd och vedertagen, har denna ope-

ration med platt Starr-näl blifvit utförd >

men nu fker det h eld re med famma knif, fom
til hornhinnans genom (karande brukas, vid len-

tis uttagande i Starren. Hela m etboden ar kort

och tydeligen beilcrifven af Herr Prof. Rich-
ter den yngre i Gottingen : Inde optime hk eul-

tello y quo cataraäam 1 extrabo , mor
5

ö" fequenti qtii-

dem ratione : cufpidem cuhelliy eodem ac in cåtarar

ci£ operatione m
t
odo > eidemque camerg loco immitto,

Hoc fa&o , cultellum in anteriorem oculi cameram
propello y danec cufpis ittius centro iridis cbverfa fit 3

quod cufpide cultelli pertundo , faBamque aperturam

(urfum deorfumque dilato , quo faBo ?
ctiiteUum retra-»

ho (***).

Herr Afleflbr Odhelii nu framgifna Roa
år låledes en lyckelig efterfolgd deraf, hågft
nyttigt i denna Chirurgifka delens betåftande.

' L r BE-

(*) Kongl. Vet Aead. Handl. 1749. P- 4<5«

(**) Cheselden loc. est. brukade (hart en platt och
fnait en rond Nål, underftundom ock en helt fin

och fmal Knif: Sharp åter en Triangulaire; Cri*
tkal iw.quiry &c. p. 2C1.

Qbf. Ckin fafc. i, p. g?, in notis.
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BERÄTTELSE

Klen, ett Nativt Alkali Miner ale,

frän China;

ingifven af

JOHAN ABRAHAM GRILL

nder mitt fjuåriga viftande i China, har

jag ibland annat varit upmårkfam på åt-

fciljigtj hvarmed jag trodt mig vid hemkom*
Ilen kunna förnöja och gagna Naturforfkare.

Jag hur ock derifrån fort hem med mig en del

.Mineralier , och andra märkvärdigheter -

y och pä
det jag ånnu vidare mätte kunna, i famma än-

damål, draga någon forman af den tid jag dår

i landet tilbragt, få underhåller jag ånnu Cor-
refpondence på den o? ten. En af mine Corre-

fpondenter , Padre Josephus Vitalis Kuo, år

en infödd Chinés, fom har fhiderat i Neapel,
}hdt lig tåmroeligen val Latin och Fran fy (lean,

hMmt Catholffc Pråft, och år nu Miflionair i

Provincen Xanfi , elUr den delen af China fom
gi artar intil Tibethllca Tartariet.

Hvad jag denna gången af mina Chinefi-

fka Naturalie-farnlingar härden åran for Kongl.
Academien upgifva , år ett Salt eller Nativt

Alkali Minerale, fom nyfsnåmnde Chinés mig
meddelat.

-Den befkrifning han fjelfderom gifvit mig,

fom ar författad på Chiiatlifka, Franfyfta och

Latin, lyder fålunda:

om

Abrahamsson.

Uti
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„ Uti Konunga - Riket Hami (fom ligger

„ i Tibethfka Tartariet) finnes en jord, fom lik-

j, nar Kien
,

eller, fom år det famma, Chinefifk

T v 11 : denna jorden fmakar falt. Om man
dä gråfver derunder til 3 fotsdjup, finnes ett

naturligt hvitt Salt, ganfka härdt, omgifvec
af oeh incrufteradt uti ftora jord-torfvor.

„ Det år allmänt uti deffe orter , at dar

„ man finner jordens yta hvit, och Ijelfva jor-

„ den derunder los, få finnes antingen Salt, Kie*i

oller någon (lags nativ Borax, hvilket på fma-

„ ken gehaft atfkilies : ty fmakar denna jorden

„ af Saitpetter, få finnes åfven därunder Salt-

„ petter, fmakar den af Kok-falt, finnes Kok-
3, falt j fmakar den af Borax , finnes Borax $

3, fmakar den af Kien, finnes därunder Kien.

„ Om man kokar en fådar* jord, tår man
„ fådant Salt deraf, fom den före kokningen

„ fmakar af. Men Boraxen finnes naturligen

„ färdig > och kan icke tås genom kokning af

3, jorden.

Man kan af Chinéfens foregående beftrif-

ning åtminftone håmta få mycket, at deife or-

ter made hafva ett ftarkt nederlag af åtftillige

Salt -dag; åfven ock at Saltpetern kan finnas

nativ, fpm ej ånnu torde vara få allmänt be-

kant.

Jag har icke båttre kunnat nyttja ofvan-

nåmnde ifrån Hami komne Salt eller Kien , ån

at jag deraf lemnat prof til Herr Werdien von
Engestrom, fom funnit både nojfamt och gag~

neligt, at det famma på alla uptånkcliga fått

forfoka.

FÖR-
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FÖRSÖK
o

pa

Förut omtalte Salt eller Klen %

af

GUSTAF v, ENGESTRÖM.

§. :I« j|et (tycke Kien mig lernnades , var

JL/ pa ytan hvitt fom det hvitaftc pu-

der, och Joit, at det fmtitfade .ftarkt från fig.

Uti kallt rum lagdt någon tid, var lika torrt;

tecken, at det ej drager fuktighet til fig utaf

luften.

§. 2. Denna h vithet och loshet (§ 4 i) fynes

härröra af en vittring ; ty nar ftycket fonder-

fiogs, t; ts det inuti tåmmeligen hård t, och af

en grågul fårg.

§. 3. Sjelrva vittringen, få val fom det uti

friftt brott, fmakade Alkalifkt, fom ett vanligt

Alkali Mineral*) men uti frid: t brott luktade

den fåfom Tvål v hvaraf den på fin ort torde

fått namn af Kien
n

ehuruvål den kännes flraf

ifriellän fingren, tvärtemot Tvålen.

§. 4. Kien folverades uti varmt vatten, lö-

ftes hel och hållen up, undantagandes en gan-
fta liten del fin jord, fom gjorde iuten ej grum-
ligare ån en tunn Tval - lut ^ och var for liten

at fortjena upmårkfamhet.

§ f. Under folveringen re (le fig ett litet

flaim pä ytan , luten luktade fet* och kändes

få åfven imelian fingren, ej annorlunda ån fom
plågar hlnda med ett vanligt vi 1 1rad t Alkali

Minerale af Söndan.

§ 6.
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§. 6. Luten gick klar igenom filtrum 5
och

var af brun rårg: färgade Viol-firapen gron| och
! prsecipiterade hvad af fyror blifvit uplöft.

§. 7. Kien4uten cryfåalliftTades per fe, fom
ett vanligt Alkali Minerale. Den ofrerblefna

;

luten afdunftades å nyo til cryftallifation, och
I fåledes fortfors, til defs ingen mera lut var 6f-

rig. Vid alla deila cryftallifationer vans endaft

Alkali Minerale, och intet annat Salt.

§. 8. Under andra anfkjutningen formerade

fig litet briinaktig jord, forn flöt uti folutio-

:
nen, hvilkct dock vår for litet at famla och un-

\

derfoka*

§. p 4 Vidare faturerades Kien-lut med A-
cidum Vitrioii , Nitri > Salis och Vegetabile*

I DeiTa blandningar férblefvo helt klara: de afdun-

Ilades til cryflallifation , då deraf vunnos fådana

medel-falter, fom åro vanlige af Alkali minera-

i le med hvar och en fyra fårfkildt
5

nämligen
med det forftnåmnde , Sal Mirabile Glauberi>

1 det^ndra, Nitrum cubicum * det tredje, Sal cpm*
munej och med det fjerde, Sal Seignette.

§. 10. Under defla medel -filters cryftaiii-

fation , marktes åfven en dylik jord, fom §. 8.

omtalas.

§. ii. Härvid anmårkes > at den forfta bland-

ningen y nämligen med Acidum Vitrioii, varde

! något for litet afdunftad, få at den ftåldes nat*
' ten öfver , innan den cryftallifcrade fig. Efter

ett dygns forlopp funnes tvånne ilags cryftalli*

fationer > nämligen en langftrålig , och en flat

|

rhomboidaliik med afbrutna horn, dock ganCka
litet anftutet af hvartdera flaget.

§> it.
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§. il. De långftråliga voro ett riktigt Sal

mirabile Glauhcri , och de rhomboidalifta hade
åfven lam-ma förhållande, fa vida forföken der-

på kunde ftråcka lig-, men fora de endaft voro

4 til antalet och ganfta tunna, få kunde ej nå-

got mera decifivt dermed göras. Uti de andra

afdunftningarne af denna luten fants endaft Sal

mirabile af långftrålig figur.

§. 1 3» I tanka at tå flera af delTa rhomboi-
dalifka Cryftaller, faturerades nu Kien med A-
cidum Vitrioli, och efter lindrig afdunftning

ftåldes til cryftallifation, dock utan at vinna an-

damålet. Sådana accidenteila håndelfer förefalla

ofta uti cryftallifationer, når det ankommer på
fmå omftåndigheter, af mer och mindre afdunft-

ning, häftigare eller långfammarc ' anfkjutning,

med mera. At denna fkil jäktiga figur härrorer

af något främmande ämne, är tydeligt, emedan
Sal mirabile for (ig fjelf altid år prisman &t :

åfven at det måfte vara uti ganfka liten myc-
kenhet, fedan endaft det tilfålligt-vis röjer fig

uti cryftallifationer 3 och at det- torde vara nå-

got kalkaktigt, finnes nedan fore §. emedan
Kalk gerna flcjuter an i rhomboidalifk figur.

§. 14. Kien lades enfam uti en Retort,
hvarvid en Recipient forluterades, och drefs el-

den gradatim til glödgande hetta. Under de-

ftillationen gick en klar våt (k a ofver uti reci-

pienten, fom efter (lutad operation fans vara ett

Empyreumatiflvt vatten; det luktade och fma-

kade ftarkt empyreumatifkt, ändrade ej Viol-

firapens fårg, gåsde ej och pra^cvpiterade intet

hvarken med Alkali eller Acidum , och ofver

lindrig eld dunftade bort, utan at lem na något

refiduum. $*iff4å
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§. if, Caput mortuum uti Retorten var

af mörkgrå tårg, i fynnerbet det fom var når-

mail: Retort-brädden : fmakade mera cauftikt ån

i

förut ; folverades uti vatten och lemnade etc

I

mörkbrunt pnecipitat , fom fladnade qvar uti

filtrum.

§« 16. Den filtrerade luten gaf ingen ting an-

nat, ån rent Alkali minerale cryitalliferadt (§.7).

§, 17. 1 tankan at något främmande fkul*

,
le , oaktad all forfigtighet , kam mit til , och
fororfakat den mörka fårgen efter bränningen,
fa lades ny Kien uti en Glas-kolF, och fa t tes

uti Sand-capell , famt eldades til glödande hetta.

Under operationen rökte phiegmen (§. 14) bort

i med en fet lukt, och når Kolfven efter Hutad

I
eldning togs up, fans famma mörka fårg, fam-

I
ma praecipitat efter uplosning uti vatten , och

i lika riktigt Alkali Minerale efter cryltallifation,

I

fom §. 16.

§ 18, For at fe, om någon Kok fälts - fyra

1 ikulle vara uti Kien, lades deraf uti en Retort,

och (logs dertil Oleum Vitrioli genom ett Ungt
Glas-ror, fom räckte in uti Retorten ända ned

[uti kulan, på det intet af Victrils - fyran {kul-

le råfta vid Retort - halfen , och fedan öfver-

deftillera. En recipient luterades fore, och de-

itillerades fedan på vanligt fått.

§. ip. Efter (lutad deltillering fans famma
produét, fom med Kien per fe uti Retort (§. 14),

nämligen en empyreumatiflc våt(ka, fri från fram

-

!
mande inblandning.

§ lo. Caput mortuum uti Retorten var

en del mörkgrått, likafom förut (§. if , 17),
en del åter helt hvitt. En del af detta Caput

mor-
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toiortuum folverades uti varmt vatten, da fam-

nia bruna prarcipitat famlade lig, fom förut handt

§v 2r. Solutionen dunftades af til cryftal-

lifation, da nnan fick tvånne flags falter, tyde-

ligt hvart for fig anfkutne, nämligen Sal Mi*
rabile, och Alkali Minerale: hviiket fåledes gaf
tilkånna, at Alkali Minerale ej blifvit fature*

ladt af Oleo VitriolL

§. zz. Re ilen af Caput mortmim §. ao,,
fom ej var til fullo fatureradt (§. z\)> lades a

nyo uti en ren Retort, och (logs genom länga

Glas- röret Oleum Vitrioli ad laturitatem dertil,

dock litet i fånder> at ej gåsningen (kulle bHB
va for häftig. Under paftående effervefcence,

fteg en tik utur Retorten , fom luktade ftarkc

af Acidum Salis.

§. Ip Retorten lades uti Sand-capellen med
en forluterad Recipient, famt eldades gradatitn

til glödgande hetta. Under deltilleringen fam-
lade (ig en klar vät fk a uti recipienten j men in*

gen hvit rök fyntes ftiga up, iå at man dyme-
delft fk ulle kunna (luta, at intet Acidum Vi-
trioli ofvergått.

§. 24. Uti recipienten var litet Acidum
Salis. Blandadt med Acidum Nitri, löfte det

Gull, och med Alkali minerale gåsde ftarkt
5 ;

famt formerade ett riktigt Sal commune.
§u sf . For at fä tilråckeligt af den bruna

jorden ^ fom få ofta funnits i denna Kien, la-

des en myckenhet ra Kien uti en Kolf, fom
j

uti en Sand-capell glödgades gradatim. Efter}

flutad eldning, folverades Kien uti vatten, då

den bruna jorden prxeipiterade fig> och .latcn
'
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blef hvit och klar otårgad. Som denna jord

dock var uti få ringa myckenhet, at den uti et

filtrum ej fä val kunde famlas > fä utlakades den
uti et fpetdgt glas 5 med omväxlande af varmt
vatten, til defs.den-ej lemnade Salt - mårke til

Vatnet. Derpä lades den pä en fkerfvcl och
glödgades under muffel, då den anfenligen ljus-

nade och ftotte mera pä ljus tcgel-fårg.

§> z'6. Denna jord fmålter lätt per fe for

blas-roret til et klotformigt fvartaktigt glas, fosri

dragés af Magneten.

§* 27. Smaker lått med Borax, med liteii

psnlng* tJti åken tilfats, blir glafet ofårgadt*

men uti ftorre tilfats blir det grönaktigt > fom
|r jårn-fårgem

§. 28 . Uti Äcidurh hitri folveras eh det

med liten gåsning J( men. en del åter intet. So-
lutionen> tipfpådd med vatten, fiitrcrädes, och
lemnade . et icdt pulver;

§. 29> t/tur denna Salution prxcipiterades

med Alkalifk lut, en jord, fom i början var-

hvit* men blef fedan ljusröd;

. h •jo.- Med Oleum Vitrioli uti denna So-
lution ,.($. 28) prsecipiterades fmå finflräliga Se*

B
lenit-Cryftaller.

t
§. 5 k På det roda pulvret j forh lesönades

r

ouploft (§v 28 )> flögs å nyo Aeidum nitri och
1

iemnades 3 clygnj men ändock fans.deraf oför-

,

a
andrad t pä bottnen- Solutieneri hålides klar ut-

|.
,if j och flögs dertil Alkali Ck lut,, men intet praé*

, cipitat märktes;

§. 22. Sjelfva ofverblifna fodä jöfdeti tor-

:

kades, då den fans ej dragas af Magneten $ hvar-

. ken rå eller brand * fmålta trögt per fe 3
och

M be-



178 Apr. Maj. Jun.

behålla dcfs fårg. Således hade Acidum nitri P

dragit ut all Kalken, och det måfta jårniga.

§ 33* Kien-luten (§. zy) cryftailiferades* tr

Den ofverblefna luten fatte én hvit jord, h v il- fri

ken, edulcorerad, var utan fmak, fmålte lått i ^

munnen, per fe var oåndeligen låttfmålt, fkum-

'

ll

made fig mycket och blef til et röd lät t klot * i> c

fom ej drogs af Magneten , löftes up af Borax
utan gåsning och långfamt til et klart ofårgadt 5

glas. Den gåsde ej med Acidum nitri, men ef* te

ter z dygns forlopp var åndå ungefår halfpnr* di

ten falverad t deraf, hvilket med Ålkalifk lut fif

.prsecipiterades til et hvitt pulver. I"c

§. 54. Den ofverblefna jorden (§. 34) ko- 17

fcades med Acidum nitri i en Sked-kolf, utan «|

at något deraf löftes.

§. 35% At det, fom af ejenna jord blef up-h
loft uti Acido Nitri (§, 3 3')* var Kalk, finnes

deraf, at Acidum Vitrioli prsecipiterade ur den- K

na Solution en Gips, likafom §. 30, ånfkont t

Acidum Nitri vid detta fifta förfok endaft ffi8å 1

några minuter ofver jorden»

§. 36» Det cryftalliferade Alkali af Kien,
j§. 33 v glödgades uti en Kolf, på famma fått I

fom fjelfva rå Kien , (§. 2?). Når dén fedari n

å nyo folverades uti vatten , lemnade den en K

•jord, aldeles affamma forhällande fom den fift*

nämnde, §» 33, 34, 3f.

§. 37. Hårvid anmårkes: 1:0. at den jord

man iåledes hvarje gång århällit, altid varit gan*
flca liten. 2:0. Åt defta jord-arter åro af famM
ma beftånds -delar, undantagande den lilla , del

jårn, fom i denna torde vara accidentel, dock;
af Naturen ditkommen, emedan defta forfök altid

blifl
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blifvit gjorde Uti Glas-kåril. 3:0: At de befiå

hvar for fig af tyånne fårfkilde delar, nåmligeil

en Kalk jord, och en annaii jord* hvilken, jåm-
?forelfe-vis med andra, kommer nårrnaft den ge-

tmenä Leran, och torde fåledes denna farrmiän-

jfåttning Vara en flagg Mergel 9 hvilkert ältid

beftlr af Kalk och Lera.

38.. Af deffa forfok kan flatas* ät Kieri

Sr et Alkali ratinerale, inblandadt med gänfka 11-

> ten del af främmande åmnéti* fafont 1:0. ÄCr-

dum Salis* §» 22, 24.» 2:0. Et Phlogifton, fotri

finnes af defs tvälaktiga lukt* 2)detempy-
reumatifka Vatnet (§. 14)* den feta ftilctéti ""(§•

IT), och derutaf, at den briiiiä jorden Undéf
upglodgning ljusnade, (£. åf). "$?di järn §*

26* 27. 4:0/ Kalk * §. 28, 29, 20 j 331 37^
f:o. Lera, 2 1 * 22, 33, 34,

2,9. Til flut f!r jag nämna* ät dett*

Kien torde i der nårmafte vara af fämma (lag

med det Herr Po? t, {Obferv. Chym< CoUeäiö 2:&
p; fp) fager fig fått frän Tranquebar* under ttärnrt

af riktig Borax^malm * och har beftätt af Al-
kali fixum med litet Kok*falt. Men at Borais

ej behofver någon Malm, få vida den altid fin«

nes nativ, fkal jag med forfta hafva den åran vi fa.

jinmårkmug öch Ron vid Såning$-fåttet

om Vären , til rnifsvåwts mojeligafie

förekommande \

mU' -~ - " af

Friherre JO B* BR A tJKE-Rj-
Rafmivar - Rad

Främlédne arets mifsvåxt har gifvit Lätidfflläft*

nen ankdiiing til ömtanka at ytrdna f farti-

M % vid*.
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vida defs egna forfeende kan dårtil hafva varit

mer eller mindre vållande. Hvad Hoft-fådqt
vidkommer, flod mifsvåxten ej at förekomma

,

nar djup inö, brift på kåla och ftåndiga natt-

frofter om Våren förftorde defs hårliga åmne.
Icke defs mindre, den fom hade varit nog dri-

ftig at fkåra Rågen f å 6 dagar tidigare , fäll-

an halmen ånnu var något gron, hade til det

ringade haft en treding i behåll, fom genom
groning råftat fig i fina holfor^ oberäknad t Ax-
fpillning på åkern och odryghet i förtäring.

Men med Kornet har i år varit helt an-

nat forhållande. Af hvad jag årfarit, år jag

af den tankan, at Vår-fåden i det nårmafte kan
frias for mifsvåxt, med ringa moda och upmårk-
famhet.

Forleden Vår, 17713 var luften af fädan

befkaffenhet, at jorden torkade ut häftigare, ån
'Åkermannen kunde hinna efter med iådden

,

hvarigenom hände, at ej mer ån hälften kom
til groning forrån i Junii månad, dä det ymno-
ga rågnec inföll och lackade den delen up ur
jorden, hvilken legat ogrodd, och dref den til

ovanlig högd och rik vax t. Daraf blef val ymnig
halm med någon flo-fåd > men det måfta ftannade

qvar i axen, hvarigenom halmen blef for kreaturen

få vålfmakande, at han i alhnånhet blef i ftor-

fta haft förtård 4 Någon enda, fom hade vakan-
de oga på utfpisningen och utdelade vifst lafs-

tal i veckan, undflapp foder- noden for godt
kop, hvilken blef få mycket ftorre hos andra,
fom måfta delen Landthushållare forfumat at

upia fina Hvet- åkrar, och i godt hopp, km-
nat- åt odet at af dem gora underverk.

Når
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Når Vlr-fåden fås ofvanpå det torra åker-

brynet, kommer den nödvändigt at blifVa lig-

gande vid årjningen imellan tvånne torra jord-

hvarf, fom ej åro i ftånd at meddela Kornet
den fuktighet fom fordras til bulning, groning
och rotfaile, innan var-torkan tagit ofverhand,
och fororfakat, at en (torre eller mindre del af

Såden blifvit liggande frifk och ogrodd til nåft

infallande rågn, hvaraf grodan blifvit ojämnt mo-
gen, fvår at torka, och gifvit mycken- flo-fåd.

Sådant at förekomma, år nödigt at tilfe,

det Såden, fom fäs H faller genaft i friflr och
rouftig jord, få at han ej allenaft kan fnart kom-
ma at fvålla, utan ock i lamm a flcede gro och
fatta rot. Til den andan myllas åkren forft med
flådd, hålft fådan, fom år fkodd med jårnftang

under på kant, då gamla vinter- fåran kullftry-

kes och blir til mull. Sedan kores åkern up
med Trades- ftock och lågges i få redig öppen
fåra, fom mojeligt år, fåras ut genaft, befås och
harfvas igen få många fträk fom nådigt profvas,

och lemnas i det fkick en eller flera dagar

,

efter den mer eller mindre muft åkerns botten

kan innehålla, då han fedan redes til fullo med
Harf och V å It . Små-kokogt bryne år mera nyt-

gt ån -{fcadefigt, och hjälper til: ny myllning,

r Kornet brådd-våltas.

Når fålunda forfares, kan man gora fig for-

villad, at hvart frifkt Korn> fom fallit i frifka

fåran, gror få häftigt fom det af Sol- vårmen
kan drifvas, och vinner i tiden at mogna, in-

nan hoft-kölden infaller, fom'hindrar både mog-
nad och torkning.

C. M 3 Men
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Men på det utfådet altid ma vara godt och
fåkert, år nödigt at rorft frånfålla de fina och
trinda ogräs -fron, fom följa Kornet åt ledan

Jågga det i et ftöp-kar, med fa mycket vatten,

fqm ftär til något mer ån et cjvarter ofver, r6ra

väl om Säden med en påk, fa at all flo-fäd och
n us -arter, fom finnas vid bottnen, flyta up,
pch til flut flvqma af alt det ofvanpä flyter.

Detta gores om. få ofta , til defs ingen ting mer
flyter up, da vatnet ftrnx tappas af i et annat

kir 9 pä nytt Korn, fom undergår famma hand-

tering. Skulle något oväder infalla til fåddens

hinder, lågges den ftopta Såden i maka och
fäs efter lägenhet i öppen fåra, fom ofvan är be^

fkrifvit, om det ån vore på heta Sommar-dagen
pch Säden redan j fpik, Detta, mifslyckas al-

drig, och (kyndar tiden.

Jag bor ej underlåta a£ nämna hvad fom
Jiånde mig forledet är, Som jag årligen plöjer

ftort Lin-land om våren, fedan jag {lutat Vår-
bruket, och fick efter Lin^fädden 6 fjerdings

land ofrige? fädde jag däruti 6, Jjerdingar full*-

piåltadt Korn, i tanka, at om det genau grod-

de, århålla mogen Säd. Men torkan tog fä

ufverband, at icke et enda Korn kom til gror

pipg
j på en hel månad. Jag gaf tlå alt forlo^

radt, och var betåwkt at få Rof-fro i ftället, e^

Tnedan jag foreftålde mig, at Maltet vore alde-

jes dodt. Men rågn kom, och emot formodan
gick Kornet jämnt up, til. fä rik växt, at hal-

jnep blef jo avarter lång med ovanligt frodiga

Som det ej var mojeligE at vänta pä mog-
md 9

bkf alt afiJaget

Det-
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Detta länder til bevis, at måltad Sid ej år

ömtålig for ftark torka , fedan han kommit i

jorden , ehuru torr den må vara.

At ej blifva for vidlyftig, vil jag til nå-

fta gäng fpara, at gifva vid handen de förbit-

tringar jag gjort på vifla åkerbruks redfkap,

fom vunnit bifall vidt omkring, oehäroijåmnt
bruk.

Om Solens Parallaxis,

; anledning af Obfervationer åfver Ve-

nus i Solen y
är 1769,

af

ANDERS PLAN MAN,
Phyf. Profeffor i Åbo.

Emedan de Obfervationer, h vilka på Klng

Georgs Eyfand) under 17 gr. 28 min. ff
iec. Sydlig Latitude, blifvit anftålde ofvcr Ve-
neris gång genom Solen, d. 3 Junii år 1760,
til Parallax-verkan (kilja fig måft från våra Nor-
difta Obfervationer v få år ock deras beräknan-

de af ftorfta vigt, då Solens Parallaxis fkai ut-

rönas. Efter århållen del af fagde Obfervatio-

ner, har jag foretagit mig, at fullfölja mina ut-

räkningar i detta åmne. De utflag, hvilkajag
bekommit, har jag nu den åran at til Kongl.
Academien ofverlemna, jåmte några Anmärknin-
gar ofver Obfervationerna.

M 4 §. i.
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§. t. I detta afieende år nödigt, at forft

anföra Obfcrvationerna for de orter, hvarelt Ve^
neris in-och utgång blifvit obierverad. Härvid
förbigår jag Obfcrvationerna, fom Herr Pro*

ifefTor Rumovski anttäit i Kola, fäfom af hvil-

ka icke (Hl igen kan göras nagot-brnk* emedan
de blifvit for mindre fäkra af honom f jelf ut-

gifna. Likaledes utefluter. jag Obfcrvationerna

ofver Veneris. forfta annalkande til Sol-brådden;

hål fl: fom de for ingen Obfervator varit momen-
tanex* : hvadan ock håndt , at Obfervatorerne

på detta Moment blifvit ganffca fkiljaktige :

fäfom t. ex. i Grewvich, imellan Herrar Dönn
och Nairne, j)a 53 fec. jag anförer altfä en-

daft Obfcrvationerna ofver Veneris totala Ini*

merfton, och ofver början famt flutet af hannes

Emeriion
, hvjl^a nieci 4 y $ och C beteknas,

fåfom foijer

:

fC Georgs Eyland* 4. B, C.
t. vn. f. t. m. f. t

;
Cl. f»

Green - *.-^i.43>f^f3:T ?-i4- 3- - 3-3*-*4.-
Cook - - - 21.44.1 T • 3-3** ^
SOLANDER - 2I.44. 2,5% - • - - - g. ^2.1 3.

S. Jofephs Fajle,

La Chappe - 0.17.26,0; ^ ^.^.fo,!. - 613.19,1.
Hr-dfens Bay.
Duvfo^D - i.if.a^. » 7.0.49, - 7.19.21;

Wales - - i.rf.21. - 7, o 46. - 7*^9- 2.

IVardhus,
Hhll - - - 9.34. io,& - x f. 27.24,6. - rf,4^44,4.
Sajkövics - 9.34. 7,6. 5 if.27.36,6. - 11.4^.4^4.
Borgrewinq 9-34-32,6. - if. 27. 28,6. r 15.4;. 3^,4,

Planmak - - 9,20.45*. - f£*f$tf9t - 15^32^7*

5- J2* Härjämte fram (Hllas, Br h värj c ort,

Parall^x-yerkningarne i tid ^ fäforn jag dem, til

fol-
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följe flf de uti forledet års Handl. p, jt. §. 8*

^nforde Elemeiiter, uträknat (*).

Paraliax- verkningar får
Mora im*

J. B. C. J&B.
m, f. m.f. ni. f, m

f C m. f

Jf, Georgs Eyh 4-5.26,2. —6. 5, p. - o, o. - 1 i. 3 1,2. — n.-26,z>

S.Jefephs Faftc t —c. 174. — 4-4^>»- - 4-?§'V - 4.23.6. _ 4.21,1»
Hiid/bm Bay. -4. 8,0. ^0.23,5. -0.44,9. 4- 3.34>5- 4- S-s^r,
Wnrdhus. - - _ 6.27,0. '4.4.53,4. 4.4^0,$. 4.11. 0,4. 4_T«.37,g
Cajimeborg - — 6.404. 4. 4.5 J,2. 4.4.34,5. 4.11.35,6.4.11.14,0*

Denna Tabell utvifar, at Parallax-verkan på Ve-
nens drogsmål i Solen år for de måft aflågfna

orter anfenligen ftor, och fkiljer fig for Kir/g

Georgs Eyland och Cajaneborg ofver 23 minuter,
famt år dubbelt ftprre ån den verkan , fom be-
ror pä endera conta&us. Hvaraf följer, at Sol-

Parallaxens beräknande bor fä mycket mer grun-
das pä den imellan Momenterna A och £, famt

A och C, "forelupna tiden, fom man dä undvi-

ker at nyttja orternas Meridia-n-fkilnader, hvil-

ka fvärligen kunna anfes, genom en eller annan
Longituds obfervation, vara fä noga beftåmda,
fom vederbör, hålft man om de orters"Me rid i a rw

Ikilnader, hvareft mänga Longituds oofervatio-

ner blifvit anftålda , nödgas vara ofåker pä flera

tids fecunder.

§. 3. Men oaktadt Parallax-verknn pä Mora
år få anfenligj- blir det likafullt angeläget, at

förfåkra fig om obfcrvationernas riktighet
, på

idet man icke mä antaga alla for lika giltiga

-

M f och

(*) Dcffa Paraliax - verkningar har jag uträknat fé-r

fjelfva Obfervations- momeriterna, utan någon får-

Utgången redu&ion af dem til jordens medel-punér,
och dertil nyttjat famma Foripuler

?
fom jag uta

f£rde Har4dlin|ar upgifvit.
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och utan urfkillning godkänna flutfatfer, hvilka
mindre inftämma med hvarandra. Jag anmär-
ker altfä:

1:0. Angående Obfervationerna , fom blif-

vit gjorda pä King Georgs Eyland , a t de icke

kunna råknas ibland de mall: fak ra och påliteli-

gjsy ty utom det Herrar Green och Cook,'
vid inre Immerfions-momentet , åro på 2.0 fec.

fkiljaktigej få år ock Veneris niora vid Sol-bråd-

den , under Emerfionen af dem obferverad for

liten: nämligen af den förra til 18 min. 11 fec,
och af den lenare til t 7 min. 49 fec. dä likväl

Venus bordt därftådes tynas längre vid Sol-bräd-

den, ån frän Jordens medel- puncl:, och foljak-

teligen markeligen längre, ån hon fyntes frän

vara Nordifta orter*, hvilket af Parallax - effe-

cT:erna pä inre och yttre Emerfions-momenterna,

{§. z) kan aftagas. Och fom Veneris drogsmäl

pä Sol -brädden var 18 min. 47 å 48 fec. for

Jordens medel- pun£fc få hade famma drogsmål

pä King Georgs Eylnnd bordt. århållas åtminftone

til 18 min. 50 iec Detta beftyrkes ytterligare

af andras Obfervationer , ty Herr Dumond har

vid Hudf. Bay bekommit detta drogsmål til 18

min, 2,2, fec. > och Herr Adjuncten Kraft i

Orenburg til 18 min. 2.8 fec. famt Herr JLieu-

tenanten Euler i Orfk^ til 18 min. 2,2, fec, dä

likväl Parallax -verk an , pä defla fiftnåmnda orter,

mäft forkårtade Veneris gäng vid Sol -brädden,

nämligen til 2,4 å 16 fec Det år altfä afgjort^

at den emergerande Venus for Obfervatorerna

på K. Georgs Eyknd fkridit for häftigt ofver Sol-

brädden-, hälft jfom hon for dem , under Immer-

öoaen 5
fyntcs dåuvid ofver 18 min. 30 fec-,

oak-
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oaktadt Parallaxen vid bagge defTa tiltållen ver*

kade lika, och det defsutom var långt Tvärare

at obfervera Veneris forita annalkande til Sol-

brådden, ån defs totala Emerfion. Om nu et-

dera eller bagge Emerfions-momenterne åro fel-

aktige, det kan tils vidare aftagas at re ful ta*

ternas jämförande, til defs man medel ft den be-

ftåmda Sol Parallaxen hunnit vederbörligen un-

derfoka dem. Iroedlertid nyttjar jag uti följan-

de uträkningar Herr Greens Obfervationer,

bviika, i anledning af hvad anfordt år, tyckas

få tnycket mer taga företrädet fram for Herr
Cooks, fom åfven Herr Doft. Solanders Ob-
fervationer meel den forras ganfka nira inftimma.

£:o, Hvad Emerflonens början i Cajane-
borg angår, fa har jag, for molnen (kul, icke

fått beftämma den famma genom obfervation$ jag

har altfä af Parallax-efFefterna pä Emerfionens
början och fl ut, fedan de blifvit jämförda få

väl med den for jordens medel -punft uträknade
mora vid Sol -brädden, fom ock med flera få-

kra obfervationer ofver famma drogsmål, utfått

det momentet.

3:0. Af Pater He^ls Obfervationer har jag

antagit de momenter, då under totala Immerfio-

nen Solens ljus bakom Venus framblänkte, och
då det, medelftden fvarta droppans formerande

jmelian Solens och Veneris bräddar, vid Emer-
fionens början förfvannj emedan Contafts- Ob-
fervationer kunna (ä mycket mindre anfes vara

momentanej?, fom Veneris tröga gång i Solen,

medel ft defs fneda annalkande til ^nnftum con-
tafttis, var til famma punft ån trögare j nämli-

gen iäforo J til 4 vid pafs* Pefsutom fordrar
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Veneris mora pa Sol-brådden det fenare momen-
tets -antagande, fom, i annat fall, vore for ii*

ten obierverad.

§. 4. Nu följa de af mig uträknade reful-

tater, ofver Solens Parallaxis, uti fyra Colum-
ner, af hvilka de 2:ne föregående hora til Herr
Grejens, och de 2:ne följande Columner til

Herr Chappes och de motfvarande obferva-

tioner.

J&C. A&R. ^&C.
fe c. fe c. fe c. fec#

Dumond - - 8,40 - 8,7f - 8, 34 - 8,6f.
Wales - - 8,41 - 8,61 - 8,36 - 8,38.
Hell - - - o, fi - 8,74 - 8,f4 - 8,68.
Sajnovics - 8,6 1 - 8,77 - 8,68 - 8,71.
BoRGREwing - 8, 40 - 8, f7 - 8,38 - 8,43.
Planman - - 8,30 - 8, f6 - 8,13 - 8,41.

Medium - - 8,44-8,67 - 8,42. - 8,ff.

§. f. Som Refultaterna i den andra Co-
lumnen fbilja fig vida frän de ofriga-, lå kan
man, i anledning ar anmårkningarne under N:o
I, i §. 3 , med fMl anfe totala Emerfions-mo-
mentet> på King Georgs Eyland, for felaktigt och
forhaftadtj föijakteligen bor på denna Column
intet affeende hafvas. H varjämte tyckes vara

fkåligt, at ytterligare jämföra de Norra obfer-

vationerna med h varandra, for at efterfe, om icke

utdagen fkilja lig ån mera,* emedan fkilnaden af

Parallax-verkan år for dem mindre. Denna jäm-
förel fe an (till ler jag med Herr Dum onds ob»
fcrvationer och de motfvarande och århåller

följande, utflag pä S%ol~Farallaxen

;

P Hell
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fcc.
1

'

,
'

,
fec.

•

P. Hell - 8
5 Tf - - 1 8>7J.

Såjnovics - - 9,03 - - ''8,80.

BORGREWING - 8,41 - * 8, f 9.

La Chappe - 8,34 - - 8,6f.
Planman - - 8

5 1 1 — - S,2o.;:

§, 6. Emedan nu håraf befinnes, at utfla-

gen af P. Hells och P4 Såjnovics obferva-

tioner åro måft fkiijaktige och kunna icke for-

enas, hvarken med de utflag, fom Herr La
Chappes, eller med dem mina öbferyationer

gifväj fä tyckes vara fåkraft, at icke fammnn-
blanda iå (kiljaktiga utflag til Sol-Parallaxens be-

ftlmmande, fom i annat fall komma at bero pä
olika tagna obfervationer, och fåledes at mindre
inftåmma med råtta värdet daraf. Jag fkiljer

låledes de nu anförda Parallax - utflagen uti fi-

na Columner , fä at Refultaterna af ens ocli

hvars obfervadoner komma at ila uti livar iia
Column.

Fr.anm. Dum, Wal, Borg re w. Heel. S^piov,
fec. fec. fec. fec. fec. Iec>

8,30 - 8,40-8,41 - 8,40 - 8, fi - 8,6i 4

:
8,23-- 8,34 - 8,36 - 8,38 - 8^4 - 8,68,,.

8,42 - 8, 65* * 8,38 - 8,43 - 8,68 - 8,72»
8,11 - - - - - 8, 41 - 8,75- - 9,03.,
3,20 ~ - r -8, 19 - 8,73 - 8,80.'

ilSkå. 8,4^8,3^- Ciö -.'#464^ - 8^
§. 7. N|r man tager medium af defla 6

medel^refultater, fa blefve Solens Parallaxis 8
3

41, fec- Men fom de refukateiv hvilka bero

pä P< Hélls och F, Såjnovics obf£rvationcr
}



190 *77*. Apr. Maj. Jun

mårkeligen flcilja' fig frän de ofriga; fa tyckes

på dem fkåligen icke bora hafvas lika afieende^

hålfk Tom det nu mera kan bevifas, at P, Hells
obfervation ofver totala Immerfionen år något
felaktig ; h vilket jag dock vil fpafa til en far-

fkild underfökning. Da nu et medium tages

imellan de återftäende 4 medel-refultater, hvilka

ganfka håra inftämma med hvarandraj få blir

Solens Horizontal- Par-allaxis , d. Z Jun. 1760, 1ZL

8, 36" fec. hvilket utflag år lnarare for ftorc

ån for litet j emedan häruti åfven inflyta de Pa-»

rallax-refultater, hvilka bero pä drogsmålet i*

mellan Herr La Chappes totala Immerfions-
och Emerrlons-momenter, hvilket fenare moment
tyckes vara forhafhdtj få vida han bekommit
m©ra Veneris vid Sol -brädden 3 fec- mindre*

ån den mora år, fom Herr Dumond vid ttudf*

Bay århållit, då likvål Venus, vid St, Jofephs fä-

fte obfervcrad , hade bordt fynas på Sol-brädderi

åtminftone 1 $ fec. längre tid ? ån for obfervatö-

rerna vid Hudf Bay. Och fom medel-refultatet

af mina obfervationer, hvilka i anfeende tilPa-

rallax-verkan årö 2 ena fidan af ftor vigt, ut-

fåtter Sol- Parallaxen 8, if fec. fä tyckes

det vara fkäligt at tils vidare, genom et medi-
um imellan 8,25 fec. och 8* 36 fec. y faftftålla

Solens Horizontal-Parallaxis til 8,30 fec, fom
ganfka nåra inftåmmer med 8, 2,8 fec. , hvilket

utflag jag bekommit medelft uträkningar of-

ver Veneris gång gonom Solen år 1761, fom
åro intagna uti Engelfka TraniaBiönerna for 176g.
Och fom denna Sol - Parallaxis 8, 30 fec. bor
hänföras til Sfolens afftånd från jorden under
Obfervatian$*udea eller i början af Jun ii må-

tiad
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1

nad-, få blir Solenä- Parallaxis, vid defs medel-

afftänd frän jorden, 8,43 fec.

§. 8. Til fluc får jag anmärka, at om. So-

lens och Veneris medel- punclers minda afftånd

vore mindre ån 10 min. 9 fec. hvilket jag nyt-

tjat, få blefve Sol-Parallaxis något ft6rre : t, ex.

om famma afilånd vore 10 min. 6 fec. fä bor

ParallaXis få en tilokning hogft af fec. > och
tvärtom borde den lika mycket rninfkas , om
minfta afftåndet vore 10 min. iz fec. Håraf
kan tillika aftagas, huru litet en eller annan fe-

curids ändring af min ila afitåndet influerar- på
mittberåknings-fått.

Under det denna Afhandling trycktet , fick KongK
Acaderjnien del af Memoire fur le Paffage de Venus

,

obfervé U 3 Jmn 1 769, utgifven i Paris, 1772,^af
Herr De la Lande, hvaruti ban af alla goda oi/fer-

vationers jåmförelfé fluter, at Solens Parallaxis, mfdefs
'medel - afftånd ifrån jorden, år i det närmade 8,5-0 fec.

Om Herr Profeflor Planmans obfervation yttrar han
fig fäledes, p. 14: Cette ttbfervation de Cä]an ebdnrg e/i

devenue la plus importante de toutes celles d? Eurof e,^

en ce qtC elfe a fervi de confirmatipn & de terme de
cemparaifon pour toutes tis »bfervatiens élotgnées , avec
lesquelles elle /* accorde complettement. Detta hederliga

vittnesbord har K. Åcademien trodt fig böra här införa,

til bevis, at Herr Planman ej utan Ml tyckt fig

kunna mer& lita pä iina egna , ån på en
del andras obfervationer.

r Rått e lfe r :

Pag. T3f rad. 9, Hår anlopp
, las: omlopp , .jp. 136.

rad, Zf^Mv lyckningen, lås; lyftningen, p. 142' rad. 13
ftär fl*digt\ lås ; fladige. p. 144 rad. 26 fkal ftå, », o

t

Fig, <;. p. 143 rad. 32 ftär valfamas , lås: valarnas, p,

I44 rad. 22. Mt fkalpund f
lås: fkeppttnd.

FOR-
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é

Mildt Sublimat.
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N imel-

(*) Se dé tvånné föregående (tycken^ uti Handlingar5

nå fér 1770 och 1771.

M
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imellan Sakfyra och Qyickfilfver, i hvilken den
lenare fä rader, at Saltec ioke på tungan röjer

nägon mårkelig fmak. Det har i åldre tider haft

åtfleilliga befynnerliga namn , {äfom Aquila aiba 9

Aqvila mitigata , Mönna metallerurn > Panchyrnagogum

minerale , m, m. och defs t.iiredning varit en hem-
lighet, alt til början af 1600-talet. Oswald
Crollius, fom 160% utgaf Bafilica Chymica,
yrtrar (ig hårorn ganfta förbehållet : Sunt duo fe~

€retijfiml modi trablandi mercurium pro medierna cor*

forts* ----- In fecundo mortijicantur corrofivi

Spiritus vitrioli & falls in mercurio fublimato , e qv&
miro & fimplici artificio h&mogeneo fit fulvis cryjial*

Unnus flane inppidus. Flår menas utan tvifvel Mild c

Sublimat. Hans forilgtighet var dock aldeles

fruktlos, emedan J. Beguin famma är i Paris

utgaf en Bok, kallad Tyrocinium Chymicum

,

hvaruti t ii red ningen befkrifves, kallad Merete
rifis dulcis^ Braco mitigutus , och kom ftraxt här-

efter i rop under namn af Panchymagogum Qver-

cetani , itpkalladt efter den namnkunniga Franfka
Läkaren och Chemiften Jos. du Chesne,
Sieur de la Vioktte. Neuman rader, a t h eld re

ikrifva Mercurius dulcis, ån Mercurius Sub-
limatus dulcis, til mifstags undvikande. Londi-
nenfes hjelpa faken pä det fåttet, at de kalla

den Mercurius dulcis fublimatus*

2f. Sättet at bärttaga fkår.pan hos Frätande
fublimat: a t tama denna vilda Örn och bringa

denna Drake at fräta up fin egen fvnns, fom de
gamle talte, be (lär uti forenande med mera
Qyickfilfver men i anfeende til proportioner

och omftåndighetcr, forråttas det olika* En
del fammanritva Fr. Sublimat med få myc»

ket
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ket Qyickfilfver, fom kan dödas: andrg åter fo-

refkrifva en afpasfad mångd. Vore Fr. Subli-

mat Vid alla tiifåilen tig likt, och arbetet med
famma flit altid verk Maldes, få kom detta al-

deles pä et ut 5 men forfarenheten intygar, at in-

tetdera af defla vilkor äger rum. Lemery,
fom vid proportioners tu flakande år ibland dc
päliteligafte, lager val, at Fr. Sublimat ej kan
taga mer Qyickfilfver åt fig , ån 3 af fin tyngd,
och honom följa Londonfka och Edinburgfka
Pharmacoperncy men i afteende pä anförde omltån-

digheter, tyckes vara til andamålets vinnande iå-

krare, at foreftrifva något mera, och fnarare for

mycket, ån for litet» Anftållningen kan defstitbm

iå göras, at hvad ofverflodigtår, lått årtappas. Bru-
kas Hvitt NederOag, iå bchöfves foga och ibland

ingen författning med Qyickfilfver, utan enligt:

Lemerys forfok,år Sublimation allena tilråeklig:

ja, Neuman anfer det redan förut låibm Mildt
Sublimat (a), hvilket dock icke til fullo år

riktigt. J. F. Cartheuser påflår åfven, afc

det icke en gäng efter Sublimation år lä löiligc

och verkande, fom det, hvilket på vanligt fått

af Fr. Sublimat århålles (b).

Blanningén bor ej fke i Metall eller Mar-
mor- kåril, hvilka angripas, utan i Glas-mortel,

och med noga vari am het for upfligande dam,
til hvilkets hindrande fuktning kan "tjäna, famt
klåde bindas for näfa och mun. Så fort Qyick-
filfret i fmå omårkeliga klot fordelas, hvaruti

dodningen egenteligen beflår> fä antager ock
N z mas-

(a) Praeleä. Chymicss..

(b) Elem. Chyni.
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maHan en vifs gråhet eller mork fårg. En få-

dan mechanifk blanning underhjålpes af digeftion

myqker, men år ingalunda tilråckelig, at åftad-

komma den åfkada mildringen : här til fordras en

innerligare förening, fom vanligen med tilhjålp

af eld år hålles.

Sublimation anftålles antingen i kolf, eller

fom Sta hl rader, i retort, dä ofverflodigt

Qyickfilfver ej förloras» Dr. G. Roth ^ och ef-

ter, honom Profeflbr
J.*

F. Cartheuser fore-

Ckrifva med fl: ål, at om kolf nyttjas, bor den

for A: nåftan til halfen nedfättas i Sand-capel, pä
det fritt Qyickfilfver och ånnu frätande par-

tiklar, fom med minftä vårman updrifvas, mä iåtta

flg högt 3 men fedan blottas några tum til, f6r

den råtta Mercurius dulcis, fom hårmedelft vin-

nes ren. Brukas öppen eld och beflagne karl, la

lämnas ofverft en obeftruken rand af några tums
bredd ^c).

Eldgraden okas varfamt, enligt anftalternes

befl:arTenhet. Den fordras något ftarkare, ån

for Fr. Sublimat > men en alt for häftig gor> en-

ligt W ilsons anmärkning, Sublimatet fvart

,

hviiket ej altid blir hvitt genom ny fubiimation

allena, utan måfte ibland med kok-falt forA t

fammanrifvas (d)<

Når kårlen fvalnat och blifvit 6priade> fin-

nes, utom Mildt Sublimat, et grått eller gult

pulver, hvaraf Hr. Vogel fager, at några gran
hafva dödat hundar (c). Detta år et ånnu fnU
tände Sublimat, fom icke blifvit mildradt. På
bottnen ligger en eldfaft materia, ofta til får-

gen

(c) I. c. (d) Courfe of Chymiftry (e) Inft. Chemicc.
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gen rod, och fom ej annat år, ån främmande
qvarlefvor af de åmnen, fom til Mercurii cor-

ro (iv i tilredning varit använde, ehuru Junker
tror dem förtjäna mycken upmårkfamhet ( f)*

Det grå eller gula pulvret kan med tilråckligt

Qyickfilfver gifva god Mercurius dukis, bor

fåledes icke bart k a 11 as, fom ibland il er och i

böcker forefkrifves.

Sedan forfta operation blifvit bragt til (lut,

borde efter de flåita forefkrifter, det grå pul-

veraktiga affkiljas och den fa it.are faltartiga mas-

fan ånnu åtfkillige gånger fubiimeras, antingen

förut rifven med få mycket . Qyickfilfver, fom
kan dödas, eller ock allena, famt då for fl: fa

namn af Mercurius dulcis; men på våra Apothek
verkftålles det icke , ätminftone ganfka fållan,

6fver tvä gånger. Franfoferne åro i fynnérbet

mycket angelägne om flere Sublimationer. Nar
^ fådane fledt med Qyickfilfver, och 3 utan, kal-

las fifta Sublimatet egenteligen Cakmel eller Culo*

melas } ehuru detta otjänliga namn, (fom betyder

en fvart tUverkning, och redan af Dr. Lewis (g),

famt flere år utdömt (h)> hos ofs åfven tillag-

ges det , fom efter forfta operation erhålles. Ät
ån ytterligare döda all ikårpa , brukade La Bru-
ne 9 Sublimationer, famt til flut ref och di-

gererade med aromatiferad Spiritus Virii. Den-
na tilredning har fått heta Panacea Mercurialis (i).

26. Sådan år den nu for tiden brukeli^a

tilredningen af Mildt Sublimat, hvilken år ba-

N 3 de

(O Confp. Cbemtae.

(g) 1 noterne til Wilfons Curfus Chym.
(h) Effay for a reformation .of. rhe London Phajai.

(i) Malouin , Chiaiie Medic.
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de tjänligare och enklare, ån de fora finnas hos

åldre Auc1:orer. B&guin bjuder at blanda Fr.

Sublimaret med Qyickfllfvcr och rod calcincrad

Jårn- vitriol, h vilket filta ämne pä intet fatt kan
tjåna til dulcification , utan tvårt om, at orena

Sublimatet både med Järn - jord och Vitriols-

fyra. Huru Crollius ttlliålt, har han icke

behagat upgifva* men til åfventyrs har hans

iått varit enklare, om man Lar döma dåraf, at

han kallar det artificium homagenen m. De gam-
le gjorde mycket våfende af Mercurius dulcis,

forfatt med andra Metaller, hvilket nu aldeles

år aflagdt. Om deile varit gagnelige eller ej

,

horer icke til detta ftalle ; men at Mercurius dul-

cis därigenom mer eller mindre lidit förändring,

tycktes vara fatt utom alt tvifvelsmäl. Joh.
Schroder berättar, at han fammanrifvit Mildt
Sublimat med Silfverblad och å nyo fublime-

rat, hvarefter intet Silfver fanns i lämningen,
iå at det updrifna med något fkål kallas Mercu*

rius dulcis lunaris (k). Man vet, at flyktige

åmnen hafva formogenhet at uplyfta andra, fom
iig ijelfve låmnade, flå efloot den. håftigafte eld*

Det år (åledes mindre underligt, at Mercurius dul-

cis, fom åger få anfeulig tyngd, kunnat, enligt

Hr. Baum6s ron, under fublimation med fig

uplyfta ftorre och mindre Glas-bitar (1).

27. Mildt Sublimat erhålles gemenligen i

hvita Cryftailiniöva maflbr, mer eller mindre gul-

aktige* i fyr.nerhet .inuti eller då de rifvas. Det
Chinefifba liknar flores Benzoini. Gråvitas fpe-

cifica aftager for hvar Sublimationj ty enligt

Mus-

fk) Pharmas. (1) Manuel de Gftyinie.
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Musschekeroeks förfök , år den efrer andra
Sublimation j£. 35*$, efter cred ie o. 88 i och
efter den fjerde 8. 2.3 f. (m). Således tyckes

detta Salt genom eldens uprepade åverkningar

alt mer och mer (Vålla, famt alt närmare i tyngd
nalkas til Fr. Sublimat, h varifrån det dock i e-

gcnfkapcr tillika i famma mon fkiljer fig §. 17)*,

Sublimationerne torde väl ftingra en del Syra,
och innerligare förena den fom blir qvärj men
fom genom dem allena Fr. Sublimat icke kun-
nat göras mild t, få finnes lått nödvändigheten
af Qy i cfc fi 1fver - ti 1fats , om man icke ville tro,

at dårtil fordrades flere Sublimationer , ån hittils

blifvit förfökte. Hår måfte utan tvifvel för-

bindelfe fke imellan Salt -fyra med vifs mångd
Qyickfiifver, fom val ånnu icke med noghec
kan infattas, men enligt Lemerys ron bor va-

ra ungefärligen, fom 1 til 6*f (£. 17, zf).

Mild t Sublimat mörknar i Sold: en, fom
Neuman berättar (o). Det har ock formo-

genhet at iyfa, då det rifves i mörkt rurn, ef-

ter en eller två Sublimationer, men ej vidare

(o). Denna omftåndighet kan blifva et flags

prof, huru många Sublimationer det genomgått.

At Mercurius dukis gniden emot Guld,
icke gör det hvitt, år ganfka riktigt y men at

håraf döma om dulcifications fullkomlighet, går

få mycket mindre an > fom fjelfva Mercurius

fublimatus cprrofivus icke heller förändrar gul-

lets farg , når den år ren och rått gjord» X-

medlertid år detta en rått allmänt vedertagen ir-

ring, fom jag ingenftades funnit anmärkt, och.

N 4 för-

(m) Introd. in Philof. Natur, (»1 Pr«L C^ymlcse*

(o) Hr. Scheeie.
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formodeligen upkomtnit däraf, at M. Sublimat,

handteradt med ofverfiod af Qyickfilfver, efter

forfta operation ej iallan armed fina Qyickfilf-

ver -droppar fmittadt. Så fnart et fädant gni-

des mot Guld, blir ftreket hvitt af Qyickfilf-

ret, iom därmed amalgam eras men lämnar in-

gen fåkerhet om dulcifications graden.

2,8. Mercurius dulcis liar mgen mårkelig

fmak och år ganCka fvar-löft. Hr. Rouelle
har fuqnit, at oaktadt rifning och j

qvarts kok-
ning

s
fordras $ uns vatten til i gran, det år

jift delar vatten mot i del Salt. En fådan

folution gor Viol-Syrupen grönblå. Eldfaft kU
fcali grumlar den, och ån mer flyktigt, hvaraf

den blir opal- färgad. Det (ket dock utan fras-

ning, och hela dygnet fordras, innan n3.r>ot (ät-

ter' lig (p)„ Sjqm Fi; Sublima^ år mångfaldigt

ioOigare, fä km med nytta brukas, et fått, at

förfak ra fig orq all Ikårpas affondring i Mer-
curius dukLs , fom J. F. Cartheuber foreflår

och beftar dåruti, at lata den groft pulverife-

rnd ligga en ilund i ljumt vatten (q). Man
brukar vanligen Spiritus vini hart.il , hvilken åf-

ven år fä mycket tjänligare, fom den löfer mer
an vatten af frätande, och foga eller intet af mild t

Sublimat, fä vida man bårtils vet (§. i z> 12).

Mercurius dulcis mörknar uti kalk-vatten,

uti Spiritus Salis ammoniaci aqvofus och uti So-
lution af eldfaft alkali, hvilket an fes fom til-

råckeligt prof af dulciffcation , men fom. åfven

träffar in pä Mercurius pnecipitatus albus (§. zz).

Tre

(p") Mem, de T Acad* des Sciences de Paris, 17^4.
(q; E.iem, Ghemiae.
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Tre delar Boroolja (kola ock lofa under
kokning en del Mercurius dulcis, och utgöra en
plälter-lik uiafTa,

2p. At bringa mildt Sublimat äter til frä-

tande, år en förråtning 3 fom få Chetniitcr fore-

tagit. Jag har hårorn funnit ätfkilliga artiga

forfok uti annotationerne efter Kongl. Academiens
framledne Ledamot Hr. Direfteuren Schef-
feRj hvilka af honom fjelf blifvit genomfedde
och mig til utgifvande af trycket anförtrodde

af Hr. Commerce-Rådet Patrich Alstro-
mer. Hr. Alstromer forfok tc, efter Hr.
Scmeffers fore(k ri ft, at genom kokning i Sak»
fyra uplofa Mercurius dulcis, men forgåfves:

når den med famma Syra refs och fedan fub li-

njerades, blef val Sublimatet utanpå fmittadt med
fyra, men til fm natur ändock mildt: når det

3 gånger å rad fublimerades, biandadt med lin

ka mycket ut fp rak ad t Kok-Sak och hvit-calcine-

rad Vitriol, blef Sublimatet likafullt mildt: når

få mycket Sakpeter- fyra plilogs och abftra-

herades , Tom kunde lofa det i Mercurius dulcis

varande Qyickfilfret, famt lämningen med dub-
belt fä mycket utfprakadt Kok-falt faramanrefs 9

erhölls icke defs mindre mildt Sublimat 5 men
når Kok-falt 1 del , och t delar ocalcinerad Vi-
triol blandades och fublimertes med Mercurius
dulcis 1 del, få blef den fullkomligcn corroilv.

"Til yttermera vifshet gjordes denna pa vanligt

fått mild, och fedan på nu nåmda fått åter Frä-

tande. Af defTe forfok följer, at Saltpeter» Sy-
ra icke år oundgångelig til Fr, Sublimat , famt

at uti en torr blanning ämnena icke få kunna
N 5 ver»
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pä hvarandra, fom når en vifs mångd vatten år

tilftådcs.

30. Sedan vi nu kårteligen granfkat Qyick-
filfvers föreningar med Salt-fyra, upkommer den
frågan : hvad orfak kan vara til deras olika frä->

sande fårmégenhet? De gamle palta merendels,

at til fkårpan år Vi triols-fyran vållande, hvil-

ken inom Qyickfilfver-Kulorne ej kan rymmas,
utan med fina fpetfar dem beväpnar. En del

fkylla tillika på Saltpeter-Syran. Rarchusen
ar ibland de forfta, fom fokt vederlägga defla

meningar» Han beropar lig på Mineral -fyror-

nes flyktighet i raon efter fin tyngd, pä Ar-
eanum corallinum , hvilket dä borde vara hvitc

och lika, frätande? fom Merc. Subl. corrofivus

(Are. corallinum innehöll efter hans tanka
åfven Vitriols-Syra), m. m. och, ehuru hans

It ål foga betyda, få gjordes af dem den rikti-

ga fiuifats, at Fr. Sublimat endaft befKr af

Qvickfilfver och Salt -fyra. I det foregående

år vi fl , at Merc. Subl. corrofivus häller et

maximum, Merc. pr&cipitatus albus et medi-
um och Merc. dulcis et minimum af Salt-fyra

(§. 17, iz. 27), och fom defTe falter i famma
ordning åro mer eller mindre frätande, få tyc-

kes vara mycket rimeligt, at med honom hårle-

da fkårpan af Salt-fyran -> men vid närmare ef-

ter finnande befirtnes verkan i (anning (torre, ån
denna or fik. En drachma Salt-fyra, vederbor-

gen utfpådd , kan utan fara intagas, hvaremot
hälften fa mycket Fr. Sublimat i åfven få myc-
ket vatten , hotar med döden. Defsutom år i det-

ta Salt, fyran bunden med craer ån tredubbelt

fin tyngd af Qyickfilfver 3 famt fä bruten, at

fmak
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fmak och reagentia knapt röja den famma. Det
år åfven ej allenaft intet deliqvefcent , utan ock
verkeligen fvårfmålt , fom alt plågar utmärka
cn närmare forbindelfe. Således förefalla hår-

vid omftåndigheter, fom fatta ofs utur ftånd

,

at Innu tydeligen fvara pä den framftålda frågan:

jag bor dock icke fortiga en förklaring, fom
giflhings-via af Br. Macqver blifvit upgifven

(r), h vilken ehuru den ej år fri frän fvärighe-

ter, icke defs mindre förtjänar all upmårkfamhet,
iåfom ganfka finnrik, enlig med andra Naturens
verkningar, och uplylande ej allenaft uti närvaran-

de, utan ock i åtfkiliiga andra frågomål. Jag före»

Mller mig hans mening ungefärligen fådan. Alla

kroppar i Naturen utofva et efter om (tänd igheter

afpafladt ftråfvande til förening med andra. Detta
kallas i allmänhet attraftions eller drag-kraft, och
tyckas de ftora Himla - Kropparne råtta fig i fyn-

nerhet efter mafla och afftånd, hvaremot de
mindre åmnen, fom tråfras på Jord-ytan, knapt
verka på hvarandra, om icke afftåndet år oån-

deligen litet: och defsutom , fan: ån maffa och
afftånd aro lika, iå befinnas de ändock med gan-
Ika åtfkillig ftyrka flråfva efter förening $ hvil-

ket hos Chemifter kommer under namn af af-

finitets eller Fråndfkaps grader. En del vilja al-

deles intet förena fig, men detta härröret* ofta

dåraf, at h värderas partiklar ftarkare attrahera

lig inbördes, ån den andras. Qyickfilfver oc{i

Salt-fyra åro få befkafFade, at de ej angripa

hvarandra, om de blandas i ftorre ma (For; men
få fnart partiklarnes fammanhang ftores, börjar

fråndfkapen vifa fig,* fåledes lofes Qyickfilfver,

brio-

(r) Diåion. de Chymie,



204 i77*« Jul. Aug. Sept,

bringadt i ang a eller prascipitcradt utur något
menltruum. Når Qyickfilfver år i fammanhän-
gande rnalTaj kan det fkadesiolfc gå genom vår

kropp, ty defs verkfamhet uptages nåftan hel

och hållen inom egen materia 3 men få fnart

det med. en mångd Salt-fyra vunnit forbindel-

fe , ftraxt uphorer partiklarncs contafihis, och
fl orre delen af drag-kraften blifver fri, ty den
uptages ej af eget ämne och kan ej heller af Sy-
ran mer ån for en ringa del tilfredsftällas: den-

na kraft tnåfte vara flor, efter Gråvitas Speci-

fica år få an j enl ig, och foljakteligen yttra fig

medel ft et väldfamt fråtande. Förenas mera
Qyickfilfver med lamm a mångd Syra, fä kom-
ma metallifke partiklarne hvarannan närmare, och
deras verkfamhet på andra åmnen aftager i fam-

ma mon, famt blifver omfider nåftan omårke-
lig, då de i det nårmafte nalkas til contaftus,

hvilket år hand elfen med Mercurius dulcis.

31. Sluteligen bor nåmnas, at de befkrif-

ne Qyickfilfver - fal ter 9 utom den fynnerliga

nytta de mti in-och utvårtes läkemedel medrora,

arven uti åtCkillige konfter användas» Kunkel
gor mycket våfende af det Qyickfilfver, fom
genom t il fats af jårnfilfpän eller eld fa fl: alkali

kan .deftilleras af Hvitt Nederflag 3 men efter

alt titfeende har det framfor annat rent Qyick-
filfver intet företräde» Når Guld genom in-

blanning af andra metaller eller deras rok blifvit

fprodt, bruka Guld-arbetare, at pä det fmålta

Guldet flera gånger kalla en efter oroftåndig-

heter pafTad mängd Frätande Sublimat. Salt-fy-

ran, fom har närmare fråndflcap med en hel hop

andra metaller, ån med Qyickfilfver, flåpper
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detta och forenar % med dem, hvilka fedan

icke kunna annat ån affond ra h*g från Gullct

,

fom därigenom återvinner fmidighet. Man bor

härvid noga akta (ig for den updigande ångan»

hvilken dels beftår af Fr. Sublimat , fom me-
delft hettan updrifvés innan det hunnit *decc.m-

poneras, dels af Qyickfilfver , dels af de me-
taller, fom nu blifvit med Syran forente, och
icke i flaggen eller pä kårilens bräddar (larmat*

Denna utväg hålles for båttre, ån calcination ge-

nom Sakpeter, emedan ej allena ft oådla, uran

ock Silfver därigenom affkiljes. Mårkeligt år,

at genom Pr. Sublimat Zink kan berofvas den
egenftap , at gora andra metaller fproda, enligt

Neumans bcråttelfe, hvadan ock de
jj
fom ar-

beta Måffing, veta, at genom detta Salt gora

ytan fmidigare och gulare, når de dåraf vilja

draga fin tråd.

Uti Cattuns-Tryckerier brukas både Hvitt
Nedeirfag och Fr,' Sublimat, dels til betning

for några roda färgor , dels til de famm as for-

hogning. Fr. Sublimat går ock in uti de flå ita

foreflvrifter , at tårga Silke fvart, och hvilka, i

anfeende til fina många onyttiga ingredientier, i

Färg (låder nå (lan fvara emot Theriaker och Mi-
th rida ter på Apothekem Uti Chem ien nyttjas

Fr. Sublimat vid åtfkilliga tilfåilen, til vatten-

prof, til århällande af fä kallade Butyra metal-

lorum, til Sal alembrot , m. m.

TORBERN BERGMAN.
Chem. Profeffor, Ridd. af K. Wafa Orden,

AF-
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AFHANDLING,
Om den fyni{ga Fetidens florre eller

mindte varaktighet y
genom bibehållande

af de krafter y fom den famma
åro t begynnelfen meddeltei

Andra Stycket,
af

DANIEL MRLANDER,
Aftron. Profeflor i Upfala.

§. 8. g il Näturens varaktighet år icke nog

,

Jt at en Planet, obehindrad af all an*

nan honörn folliciterande kraft, ån allenaft fin

tyngd emot Solen, hvilken följer forhallandet af

diftancernes quadrater tvärtom, defcriberar en

med (ig fjelf ihopgäende ellipfisj ty i det fore-

gående år anmärkt, icke allenaft at Solens maf-

fa (kulle undergå en beftåndig variation, utan

ock at Planeterne genom aethcrns refiftance re-

tarderas, igenom hvilka 2,: ne omftåndigheter Pla-

neten borde continuerligen dragas ur den elli-

ptifka orbitan, fom han, fri från delfa hinder,

eljeft borde omlopa. Uti detta åmne förtjänar

dar före den märkvärdiga denna central-Iagens e-

genfkap at anfes, fom år, at med den famma alla

mojeliga ellipfer kunna defenberas, och at (i; ilnå-

den allenaft hårrorer af initial-haftigheternas {kil-

nad, hvilka återigen kunna undergå oåndeliga om-
fkiften inom 2:ne mycket affkildegrånfor, af hvil-

ka den ena år, når initial-häftigheten år o; och den

andra, når initial-häftigheten år lika med den?
fom
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kan forvårfvas genom fritt fall från projeftions-

punften til halfva afliåndet ifrån Solen. Når for-

denfkul aethcrns motftånd , til hvilken man kan

ligga det motftånd, fora 1 jus-particiarne, hvil-

ka Solen beftåndigt ifrån lig käftar, forot-faka

,

minfkar Planetens tangential- häftighet, och iå-

ledes, på lått fom tilforenc år omformåldt, for-

anlåter planeten at nalkas til Solen, under det

han omkring henne convolveras> få fkal Plane-

ten i hvar och en puncl af fin orbita, ehuru

han icke i den famm a har lika häftighet , fom
han (kulle halva, i fall han defcriberade den el*

lipfen , uti hvilken de nåft föregående paneler

af defs orbita ligga, dock likväl altid hafva en

lådan häftighet, fom horer til en elliptifk , och
darfore til en med fig fjelf ihopgående fi-

gur, hvarigenom Planeten fkal kunna, dä red-

ftancen och dimenfionerne af Planet- Syfternet

därefter åfo i början lämpade 9 fortlätta fina om-
lopp omkring Solen beftåndigt, inom hvilken

gifven tid fom kunde proponeras , och inom fam-

ma tid anda icke komma Solen närmare ån til

et vifst afftåftd. Dårfore och ehuruvål Plane-

ten, på lått fom omnämnd t år, icke det ena mo-
mentet, dä man vil tala efter Gcornetrifk nog*
het, defcriberar en baga af famma ellipfe, fom
momentet förut , få kan denna aethern vara ia

tunn , och defs refiftance dårfore lå liten , at

många Se elers tid fkuile behofvas, innan defs

verkan blefve mårkelig, och innan man funne*

kanfke flera tufend år i mel lan , at Jorden verke-

ligcn defcriberade en annan ellipfe, ån hon vid

de forfte noggranne obfervationer befants om-
iopa. Kunde man med ytterfta noghet utröna

So-
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Solens paralla*: > och efterkommande tiders A-

jftronomer äfven med lika noghec den kunde fin-

na, iå torde dels tilvåxt nog lernna bevis ti!

deiTa verkningar. Likaledes kan et itorre ocli

växande forhällande af Jordens excentricitet ti

defs diftantia media ofvercyga följande tiders A-
lr.ronomer, om fanningen af lädane turbationer,

hvilka man nu, i anfeende til vara åldfta obfer-

Vationers olakerhet i ia granlaga ämne, icke an-

norledes känner, ån genom én lådan theo-

rie, hvars grunder i det föregående åro omför*
målde.

§. p. Sedan jag nu omrört, huruledes Pla-

neterne, genom den i Naturen rådande gravita-

tions-lagen , fa Itän iå val Solens vis abfoluta

fkulle minlkas, fom xtherns reliltance dem re-

tardera, icke defs mindre kunna fordåtta finc

rorelfer omkring Solen, och det iå, at långa

tidehvarf fordras, innan man ens kunde blifva

varfe, at deras elliptifka orbiter, iådane fom de
förut varitj af denna orfak hafva undergått e-

huru liten förändring, men dock den iädan, at

de likafullt efter denna ändringen tyckas defcri-

bera ellipfer med andrad excentricitet emot den
förra ; iå följer, i anledning af det fom fades,

at åfven nu mårka den egenfkapen af denna gra-

vitations-lagen, at han år den enda, genom hvil-

ken Planeterne antingen omkring Solen kunna
convolveras , eller ock obehindrade fä förtfåttå

iine omgångar omkring Solen, och laledes den
enda af alla gravitations-lagar, fom följa för-

hållandet af någon diftancernes poteftas, genom
hvilken Naturen kan conferveras och hafva be-

ftåndi

§. 10.
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§. 10. At kunna fålla et fadant omdöme,
och kanna en iådan denna gravitations- lagens

befkaffenhet, at han år af alla den enda, fom i

fynnerhet år tjänlig til naturens confervation

,

kan man vågleda fig pa följande lått.

§. 1 1. Låt C, Tab. VII, Fig. i . vara kräks-
centrum > och lat en kropp gå ut med en gif-

ven häftighet ifrån en gifven puncl: U, efter en
gifven direékion Up 9

och difcribera traje&orien

VIK omkring dragnings- punåren C, med kraf-

ter, fom följa forhållandet af diftancernes ifrån

centrum C poteftas n. Låt A vara det ftåilet,

h varifrån denna kropp fkulle fritt falla til pun-
clen C, for at i V forvårfva den häftighet, med
hvilken han i punften U projicieras efter tan-

genten Up. Låt vidare, til alla punfter D på
rata linien CA y linier DF dragas, vinkelråtta til

CA , och proportionelle til dragnings-kraften til

C uti afftånden CD^zCI^ dä man omkring medel-
punften C ritar en cirkel genom D, fom råkar

Traje&orien uti I, och låt punften /Tvära myc-
ket når til punden 7, genom hvilken ritas en
cirkel til medel- punften C, fom rakar AC uti E.

Låt fluteligen krok linien AEFgl igenom alla pun-
fterne F. Efter en lådan conftruftion , har New-
ton bevifh uti 39, 40 och 41 Propp. 1 Bok.
af Prim» PhiL Nar. Math, 1:0 at om en kropp
defcriberar kröklinien VIK omkring centrum vi-

rium C, och en kropp faller ti! eller går ifrån fam *

ma centrum uti rata linien CA, och defla kroppars

haftigheter på et ftålle, då de åro i lika afftand i-

frånC, åro lika, lä (kola deras haftigheter, uti

alla lika afftand ifrån C, vara lika* z:o At häftig-

heten i alla puncter / af trajeftorien UIK fkai

O altid
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altid vara fom roten af motfvarande areen ABFD ,

och 3:0, om radien IC råkar bågan KE uti at!

då altid år -i-, eller fom — , da O år en

gifven ftorlek. Når nu differentialen af tiden!

eller dt antages at vara beftåndig, ia fl; al IK va-

ra proportionelle emot härligheten, med h vil-

ken IK genomlopes, och dårfore år IK fom

YAB FD. Om dårfore Q år iå tagen, at det

uti en håndelfe år ~ : YÄBFD: : KN: IK, it

ffcal denna proportion galla i alla håndelfer. Låt
dårfore Q hafva et iad ant varde , fom hår nedan-

fore fkal utfåttas, och om då IK blir någon gång
lika med KN, lä fl al kroppen dä vara i någon-
dera af apfiderne, och dårfore fkal asquauonen

jj?~YABFD, behorigen reducerad, gifva krop-

pens afttånd ifrån Centrum virium C, når han år

1 någondera af apfiderne, och altiå tillika ut»

mårka, hvilka apftdes en traje&oria kan hafva.

Låt nu vara DC zzCIzzx, DEzzdx, och om
man férit antager , at central - krafterne okas

når diftancernc minfkas, få fått DFzz -

—

4
' x n y

och dårfore DEGF=z
n ~~ 1 Pd*

, och iåledes
x n

/W = CDFSS = A~^* = R-
/ J X n X»-l

p
Låt nu vara Cdzza- då blir ABSSzzR— -—

,

©ch
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p p
och ABFD n — —— Men emedan

x n -— 1 a •— I

central - kraften andras uti et förhållande af di-

ftancernes poteftas tvärtom, få fkal initial hä-

ftigheten uti tf, få länge fora » år ftérre ån i,
vara lika med den fom forvårfvas genom fallan-

de til 17, antingen från et åndeligt afftånd , el-

ler oåndeligt, eller ftorre ån oåndeligt, i anfeen-

de hvartil åro 5:ne fårfldlde händelfer ar i akt

taga. I den forfta håndelfen har man redan fun-

P P
nit, at ABFD == -— . I den

x n— 1 a n —- 1

andra håndelfen år a oåndelig och dårforc

4 = o> och altia ODFO=-~ . Uti
a n— 1 x n —

1

den 3:dje håndelfen, få låt P vara den pun-
c~ten, ifrån h vilken kroppen fkulle falla med
en beftåndig central - kraft, lå at han i U erhål-

ler en häftighet, fom år lika med projections

häftigheten uti 17, och låt denna beftåndiga cen-

tral- kraften exponeras genom PO, vinkelrätt til

Up, och upfyll parallelogrammen QPUR, och

låt e — VvTÖT, famt CU—r, och dårforc

ULFD = P —il—, få får man, i ftål-

let for areen ABFD i torfta håndelfen, areen

#tf 4-Z ^— i denna, och häftighetens
x n— i r n — 1

&

exponent i puncten D at vara Yeé% -
n
— -

w

Exponent til denna häftighet kan åfven på föl-

jande lått finnas. A t häftigheten, med hvilken
O 2. krop-
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kroppen projicicraj i U, ml vara ftSrre ån den

,

fom genom fallande ifrån et oåndeligt afftånd

kan forvårfvas, lä låt kroppen uti det oåndeli-

ga afftåndet hafva börjat falla med en initial-

häftighet, fom år forvårfvad därigenom, at krop-

pen på andra fidan om centrum C har upftigit

från en gifven puncT: a til et oåndeligt afftänd,

iå at vis centripeta år ombytt til vis-centri-

fuga, hvilken år lika ftor med vis centripeta til

farorna centrum i alla lika afftånd. Låt nu

CA~b^ il (kal häftighetens exponent pä detta
/

JB " p
*

fåttct i hvar och en panel D vara Yr- h^r—

"

Samma häftighets exponent kan åfven läledes

finnas. At projeciions häftigheten uti U må va-

ra ftorre ån den, fom forvårfvas genom fallan-

de från et oåndeligt afftånd , iå låt kroppen bor*

ja falla ifrån et oåndeligt afftånd, men långre

til centrum ån fom til projeftions - pun&en U> iå-

fora til H
y
och fedan projicieras uti U med den» *

na initial -häftighet, hvilkens exponent på detta

fp p p
fåttet fkal finnas vara t/- + --- --—

-

Y
c n ~ i x n - l rn ~ i

uti hvilken CH~c 9 och i hvilken c altid år min-
dre ån r. At nu finna Q', lä låt Cp fållas vin-

kelrätt ifrån krafts -pun&en C til Up 9 fom tan-

gerar trajectorien uti U, och låt Cp~p, och
feal q~pY~AULB i forfta håndclfen, det år

Q-P^Jtzti ~ S^ZTi
1 andra håndclfen >

då«fr oåndclig, år Qzzp Y'q Vio~pV— -

I
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I fifta håndeHen, då initial -häftigheten ar an

<p TT
ftorre, blir eller ock —~ +^r~p

eller ock QzzpY--—

—

4
Til determination af

apfidefne, får man dårfore
3 följande ^Equatio-

ner, nämligen 1:0, om initial-häftigheten i Vit
lika med den, fora en kropp förvårfvar i V ge-

nom fallande från en gifven punft A %
Mguz-

tionen l/J. l - -±
x r n— j a n— 1 x*—i a n—

I

1:0 om initial -häftigheten år lika med den fora

forvårfvas genom fallande ifrån en oåndelig hogd

til IT, ^Eqvationen fy——- = , a

$:o om initia l -häftigheten år In ftorre, iEqua-
ev / ~p p

tionen - - yee h~ . eller
x x n— i r n— i

*

l yl = V

och

r n— i
' b n — 1 ~~ b n - x x n— i

9

eil.ockrequationeni-V ~— r=y — H

Deffa sequationér gifva fedan genom ytterligare

reduftion s:o x
^ l ^Llll\ p

z
.

~
0

z:o *Ä"?s=.^i* eller xzzZ ~
s ock

O 2 g lo
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2 Z »— J p
3 :o *»-* - L£JL + t eller

j

r»—

i

w 2 »—I n— 2 »— I n—

t

ock x"" 1-^ *—L + e—L -o.
n—\ n— i n— i n— i

r — c r -c

§. 1 1. Defla formler aga nu rum i alla hån-

delfer af gravitations-lagar, når central-krafterna

följa förhållandet af afftåndens poteftates tvärt-

om, och kan deras tillämpning vigligen indelas

uti 2, flagj i:o når central -krafterne växa i et

förhållande af afltåndens cuber tvärtom* 2:0

Når de våxa i et ftorre forhållande, och 3:0

når de våxa uti et mindre forhällande.

§. 13»! forfta håndelfen , iå antag, at central-

kraften år fom arftåndens cuber tvärtom, då man
får #:=:$ I forfta håndelfen af initial-häftigheten i

V, fkal xqvationen fom utmärker apfiderne, blifva

xzz y a .1 —/_ -4- p . och emedan x fäledes al-

lenaft har et varde, efter fom de negative vår-

den vid rotens utdragande i defia frågor icke
anfes, fä fkal den projicierade kroppen allenaft

en gang kunna komma til fin apfis , h vilken
fkal vara fumma , emedan a ar ftorre ån r, och
detta fundna värdet pa x fkal fordenfkul vara

ftorre ån r 9 ifrån hvilken apfis kroppen dårfo-

re
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f

re fkal börja gä ned til krafts- punden, cch uti

oåndeliga gyrationer convolveras omkring den
famma. Detta förhåller (ig få, i fall projections-

vinkelen år trubbig j men om han år fpetfig,
fkal kroppen, man at komma til någon apfis,
ga ned til centrum och uti famma fpiral omlö-

pa omkring det famma. Är återigen projections-
vinkelen rått, fä år och då x~Yp*~P-

Når dårfore kroppen år i Z7, få år han i fin ap-
fis, ifrån h vilken han fkal pä forenåmde fått gå
ned til centrum. I andra håndelfen af initial-

häftigheten, får man ~ZL-, utaf hvilfccn se-

qvation man finner, at x kan hafva et dubbelt
varde, nämligen; 1:0, x zzo^ då man får o~9>
2:0 #:=oo

3
då man fåroorzoo. I förra håndel-

fen fkal kroppen fr.iga ned til centrum och o»
åndeligen omkring det convolveras, innan han,
juli i det famma han går in i centrum, kommer
til fin apfis ima. I fenare håndelfen och då

proje&ions - vinkelcn år trubbig, kan kroppen
icke komma til någon apfis, forrån uti et o-

åndeligt afftånd ifrån centrum , då nämligen

pzzx — oo. Til defla 2.:ne håndelfer kan den 3:dje

låggas, fom år når Pz~zf, då åfven #=:r, och
hvilket utmärker, at kroppen, uti en rått vinkel

projicierad, år i fin apfis, fom dock år dubbel,

nämligen både fumma och ima. Kroppen fkal

dårfore i den håndelfen defcribera en cirkel,

hvilkens centrum år C eller krafts- punften, och
radius r. I tredje håndelfen af initial - hä-

ftigheten får man til exempel sequationen x ~-

yEl!!^+p2~k2, Detta varde af x utmärker,
r Q 4 at
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at kroppen åfven i denna håndelfen IcKe kan

komma til mer ån en apfis, hvilken (kal vara

ima, emedan p år mindre ån r. Kroppen {kal

dårfore, då projeftions-vinkein år fpetfig, korn-

nia til fin apfis ima
9
men ifrån den gå alt län-

gre och längre ifrån krafts - punften oåndeligen

ifrån den famrna. Om projektions-vinkeln är trub-

big, (kal kroppen, utan at komma til någon

apfis, i famma traje&oria gä oändeligen ifrån

centrum. Om pzzr^ iå år .v — Yp
2. Krop-

pen år derfore redan i fin apfis itm i fjelfva pro-

jcftions punélen, hvarifrån han på förenämnde

iått (kal gå oåndeligen ifrån krafts-centrum.

§. 14. Det fom nu genom den anförde me-
thoden år funnit om de kroppars, h vilka dra-

gas med krafter fom åtfölja forhållandet af di-

ftancernes cuber tvärtom, appulfus til någon-
dera af apfides, och gängar federmera antingen

in i centrum virium, eller ock oåndeligen ifrån

det (amma, eller ock då de icke komma til nå-

gon apfis, deras gångar in i centrum eller oån-

deligen derifrånj träffar aldeles in med hvad fom
andre Au&orer genom andre methoder funnit,

ibland hviika Cotesius i fin djupfinnige tra-

ftat, kallad Harmama menfurarum , i fynnerhet af-

handlac åmnet om kroppars rorelfer efter denna
gravitations-lagen*

§, if. Af hvad nu om denna central-lagen

och defs verkningar år funnit, följer i;o, at i

den forfta och ii fl:a initial- häftighetens håndel-

fer, fkal en kropp, fom projicieras huru man
vil, komma in i fjelfva centrum virium, eller

ock gä oåndeligen ifrån det famma, och z:o,

at
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at kroppen, i den andra initial- häftighetens hån-

delfe, ikal uti en fpiral gå alt närmare och när-

mare til centrum, om projektions- vinkeln år

fpetfig, men i famma fpiral långre och långre

bart, om denna vinkel år trubbig, eller ock
uti en cirkel* om projeftions-vinkeln år rått. I

den förra af defla håndelfer, flcal kroppen, når

han går til centrum, väl gora oandeliga con-
volutioner omkring det famma, men da frågan

år om fphaerifta kroppar, fåfom Planeterne och
Solen, ikola de, for bagges moles (kul, efter

et nog kart antal revolutioner, komma til con*
ta&us med hvarandra. I den fenare håndelfen,

då en cirkel llulle defcriberas, marker man,
at denna figur val vore i fynnerhet tjenlig til

Naturens confervation , men fä våi i denna gra-

vitations-lagen fom alla andra, dar central krafv

terne aftaga i et ftorre forhållande ån denna,
då afftånden okas, fkulle den min fla turbation

antingen af en annan Planet och Come t , eller

ock af setherns rcfiftance, andra, ehuru litet det

ock må vara, få vål rorelfe direftionen fom hä-

ftigheten, då Planeten, i ftållet for at deferi-

bera en cirkel, fkal komma i den belägenhet

,

fom kropparna då de (kulle projicieras uti an-

tingen en trubbig eller fpetfig vinkel, och der-

före taga den våg, fom efter denna gråvita-

i tions-lagen år funnen, och* fom man far i det

följande fe, de fkola taga i andra håndeifer, når

n |r ftorre ån 3 , nemligen in uti krafts-pun-

c"fcen*
9

eller ock oåndeligen ifrån den famma»
Med denna gravitations-lagen, fom år, når nzz^
kan dårföre Naturens confervation icke förenas.

Of §. t€.
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§. io\ Sä val i anfeende til de flcre före-

fallande handelfer, når n—^ , fåfom ock i an-

feende dertil, at den central-kgen år likibm en
grans til alla ftorre åti den famma, genom hvil-

ka en kropp, projicierad efter hvilken direäion
och med hvad häftighet man hälft behagar, (kal >

förutan då cirkel-rorelfer upkomma , antingen dra-

gas uti fin krokliniga trajeftoria in uti centrum vi-

ritim, eller ock därifrån oåndeligen i har jag ige-

nomgåttfå.rfkildt tillåmplmgen af forenåmde 5:11c

formuler til denna central-lagen. Tillämpningen
af famma formler til alla andra central-lagar då

n år ftorre ån 3, år icke fvär for den , forn år

van vid fådane jEqvationers reduftion, For-

n — i

meln xzz • gifver ftraxt tilkänna, centra!»

lagen må vara hvilken den vil, fådan at n år

ftorre ån 3 , och initial- häftigheten år lika med
den, fom genom fallande ifrån et oåndeligt af-

ftand til projeftioiis - punden kan forvårfvas , at

kroppen, projicierad från centrum på fida, ftal

komma allenaft til en apfis, hvilken fkal vara

fummäy emedan r år ftorre ån och ifrån denna
apfis dragas in i centrum: men om kan kaftas

på lida ned til centrum , at han icke då fkal

komma til någon apfis, utan dragas in i cen-

trum virium. Tillämpningen af de andra båda

formlerne , af hviika den for ila har rum nar ini-

tial- häftigheten år mindre, och den fenare, då

hanar ftorre ån den, fom forvårfvas genom fritt

fall ifrån et oåndeligt afftänd til proje&ions-

puh-
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punöen* beftär uti rotternes utdragande af des-

ia iEqvationer, dl vården iniåttas i ftållet for

eller egenteligen uti närvarande åmne, uti de-

termination af antalet af de reele och jakade

vården, fom x kan hafva i defla sequationer, hvil-

ket pä följande lått kan foretagas. Uti xqua-

C^l "T
p a * n—i n~~i

r n —l £

kan n vara antingen en numerus integer eller

fraclus. Af Ijelfva aequationens natur finnes > n
må vara hvad det vil for et helt tal, at lå vi-

da andra termen Ixzzo, och 3 :dje termen pofi-

tiv, men den filta negativ, at alla vården på
når n— 1 år et udda- tal, fkola vara imaginai-

ra, förutan et enda reelt och jakadt varde 3 men
når»— 1 år et jåmnt tal, fkola z:ne vara reele,

af hvilka det ena då år pofitivt, och det andra
negativt, men lika med hvar annan, och alla de
andre rotterne imaginaire. Central - lagen må
dårföre vara hvilken den vil, allenaft n år ftor-

re ån 3 och helt tal, och initial - härligheten

hvilken man vil af alla, fom åro i mellan defla

limites , o och den fora kan forvårfvas genom
fallande från en oåndelig hogd til projeclions-

puncten \ lä fkal en kropp med en lådan häftig-

het allenaft' kunna komma til en apfis, hvilken

fkal vara fumma , och därifrån dragas in i fjelf-

va centrum virium> Om n->- 1 år et brutet tal,

lå bor aeqvationen befrias ifrån denna afymme-
trien , och når man jåmforer den, fom då up-
kommer, med de bekanta reglor, for at igenfin-

na imaginaire, pofitive och negative rötter, få

finner man låtteligen farorna {lutfats. Denna re-

du-
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duöion kan likväl fke beqvåmligare pa följan-

de fått» Låt »— i ^=^5 iå ombytes aequatiowen i

denna ary* JZr~~P'*' Man ftt-

* m
ter då #7=*> hvarutaf man far x t ~z och

z och darfore aequationen

r+£*hr-t
%

.
*m~U—~ =* Utidea»

/Z2

na iEqvation marker man, at fa många ter-

mer i mellan den forfta och andra åro felande,

fom uti 2. t åro enheter, och imeilan den an-

dra och fifta få många fom enheter innehål-

las uti m— zt— 1, af hvilka egenfkaper fåledes

finnes, at om m år et udda tal, fkal antalet af

de impoffible rotterne vara m— 1 , och altf å

allénatt en reel jakad rot, men om m år et

jämnt tal, fkal antalet af de impoffibla rotrerne

vara w — £ , och derrare en reel pofitiv och en
reel negativ rot, i anfeende hvartil kroppen
fkal allenaft en gång komma til fin apfis fum-
itsa, och ifrån den iamma dragas in uti centrum.

Vid tillämpningen af denna methoden märkes

likväl» at t bek vara et udda tal, emedan man
icke
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icke eljeft af de uti den ombytta seqvationen

upkommande imaginaire vården på 2, kan Huta
til lika många imaginaire vården på *. Skulle

nu fluteligen proje&ions-haftigheten vara ftorre

ån den, fom genom fallande från en oåndelig

hogd kan forvårfvas, få gifva de i denna hån-

delfen upgifne ^Eqvationer tilkanna, a t hvilka

hela talföra i de famma infåttas i ftålletfor »-—5,
om allenaft n år ftorre ån 3, antalet af dé ima-
ginaire rotterne r de upkommande stejvationer-

ne, få ofta fom n— 1 år et udda tal, år »-—4,
men at antalet af dem, få* ofta fom n~ 1 år et

jåmnt tal, år n — 5, i anfeende hvartil x i alla

i ådane iEqvationer (kal hafva 3 reella vården,

når j år udda, men 4, når n— 1 år jåmnt tal,

af hvilka reelle vården 2 altid {kola vara pofi-

tiva, ock en eller z negativa, men dock hafva

den egenfcapen tillika, at de pofitiva vården åro

fins imellan lika. En kropp, fom derföre med
en fådan initial-häftighet kallas pä fida ned til

centrum , £kal komma til fin apfis tma och ifrån

den börja gå oåndeligen ifrån centrum virium,

utan at någonfin kunna komma til fin apfis fum-
maj osh ifrån den åter til apfis tma. Om n~~~i

år et brutet tal, ftorre ån Q, eller det fom år

det famma, n et brutet tal ftorre ån 3, få mär-
kes det famma i denna håndelfen i anfeende til

de uti dem upkommade seqvationer, fom i hån-

delfen då initial -häftigheten var lika med den
fom genom fallande ifrån en gifven hogd til pro-

jeérions-punéten kunde forvårfvas, i anfeende til

deras redu&ion. Men i alla defia, ftal antalet

af de affirmative-rotterne vara ftorre ån 1, och
tillika fkola deffa famma rötter vara fins i*

mel*
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mellan lika, i anfeende hvartil kroppen, pä fam»

ma fått Tom når »— i var et helt tal, fkal komma
til fin apfis, når han kaftas på (Ida ned til cen-

trum , men gå fedan oåndcligen ifrån centrum

,

utan at kunna komma til någon apfis. I defla

bada håndelfer, nämligen når n— i år helt och
når n— i år brutet tal, fkal en kropp, fom ka-

llas på fida ifrån centrum, utan at komma til

någon apfis, gå oåndeligen ifrån det famma.

(Det ofriga befpares til nåfta Qyartal).

Utdrag af en Befkrifmng Sfver Kufamo
Socken i Kemi Lappmark,

författad af

Magift. ELIAS LAGUS 5

Adjun&us Paftoris dårftådes.

Andra Stycket,

Om Söknens fordm och nu varande
Invånare.

S
öknens åldfte inbyggare hafva utan tvifvel va-

rit idel Lappar, hvilket beftyrkes af trovär-

dig fråfägen, af Lapp&a namn pä berg och orter,

famt af åtfkilliga med mofla. ofvervuxna och
förmultnade Rens-horns högar, fom hår blifvit

fundne. Huru långt tilbaka Lappar hår börjat

bo, kan man ej veta j men troligt fynes, at denna

orten; år ibland de åldfta bebodda i Lappmar-
ken: ty då Sames att, trångd af Landtbrukare

och oroliga grannar, nödgades flytta up til fjål-
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len, lag Ku famc i vågen > et land
, begafVadt

med alla de formoner, fom detta Folkflagets lef-

nads-fått ål kade, och fom val kunde läcka en del

af dem at hår fatta fig ned* Huru och på h vil-

ken tid Ku fa ro o kommit under Svenfk Hög-
het, år lika ovifst: formodeligen har det ukedt,

om icke förr , under Konung Magni Ladulås

Regering, omkring ar 1180, då Lapparne, fom
tilförne lydc fina egna Domare eller Hus-fader,

mera allmänt började dragas til Svenfk under-

dånighet.

Invånarnes oden, for och 2 å 300 år efter

den tiden, åro lika obekanta. Det vet man,

dock, at de, ehuru affides boende och for fin

del fredlige, ej fingo lefva i ro, utan ganfka

ofta ofredades af fina grannar , ån ifrån Fin-

fka , ån ifrån Ry (t a fidan , lom gjorde oförmo-
dade ftrofvande infall, hvarom många gamla be-

råttelfer intyga, fom til en del åro nog om-
flåndelige, med namn på Perfoner och orter:

men emedan den fornåmlla omftåndigheten (lik-

nas, nemligen tiden, då vifla håndelfer fig til—

dragit* få vil mim», at undfly vidlyftighet, hår

gå dem förbi. En håndel fe, ehuru jåmvål til

tiden ovifs, fortjenar dock at anföras, emedan
den fkal hafva gifvit rorfta anledningen dårtil,

at Finfkt Folk började iåtta. fig ned i Kufamo,
fom fedan efterhand trångt ut Lapparna, fä at

af dem ganfka 'tå dår nu for tiden åro ofrige.

Det berättas nämligen, at en hop Öfter-

botnifke Bönder, ifrån Uhleä, Ijå och Kemi
Socknar, anförde af en Pabo eller Paul Halonen i-

från Muhos, foretagit et tag til Ryfsland : at

de
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de fommartiden farit Kcmi-ålf upfore til Kerni-
tråfk, och därifrån vidare, efter den grenen af

Älfven, fom cgenteligen heter ICemijoki, $43

da up til Landt- ryggen, hvarofver de dragit

fina bårar och fortfatt refan utfore Nuotijcki
til Is-hafvec, årofrat Ryrka Köpingarna Canda-
lax och Couda, famt åfven gjorde forfok pä
Kola Slott, men dar blitvit flagne, få at alle-

na it några tå genom flykten undankommit, i-

bland hvilka Ualonen var. Då denne, under
fram -och återrefan, på holmarne i Keuu-tråik
eller Sjo, fann fortråffeliga betesmarker och lå-

genheter til ang, flyttade han, någon tid efter

fin hemkomft, dit up, och blef den forfte Ny*
byggare i Kemi Lappmark. Detta tyckes haf-

va håndt, om icke torr, under det långvariga

Ryfta Kriget, i Kon. JOHAN III:s tid, om-
kring är if8c. Troligt år, at flere Finfte Bon*
(Jer ledan fålgt Haionens exempel.

Ofåkerhet for Ryfka rtrofvericr, både i

freds och ofreds tider > . for hvilka en få vidlyf-

tig och affides belägen grans ej kunde nog af
de Svenfke betackas, tyckes, vid famn)a tid el-

ler något fenare, hafva gifvit anledning til en
ofverenskommelfe imellan ortens invånare och
Rvfka Regeringen, om en ftåndig fred dar pa
grånfen

, jåmvål då delTa Riken Iro med hvar
andra uti krig invikkde, emot en vifs årlig

afgift til Rysfland, under namn af Båge-flcatt,

fom Kemi Lappar åtogo fig, utan at dårige*

nom pä något fått gora fig til Ryfke underfå-

tare. Sannolikt år* at denne afhasdling fred t,

vid Ra • sången imellan defia Riken, i Kon.
CARL
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CARL lX:i tid, Öni berSrde' Blge-ilatt,

Tom ånnu årligen lirgifves, (ké fårigré Fram ta-

ks, dä vi konirae til SétkneiVs utfkylder. i&cd*
lertid Hår denne gråhfe-ifred j Tom alt fedan me-
rendels påbågge ildor bliFvit lieligt hallen 5 myc-
ket bidragit til Nybyggares mlåckanäé til or-

ten: ty hår var,, tinder de fvårafte Krigi-tider^

fullkomlig fåkerhen Dtert af Svenfta Rege-
ringen förunnade frihet for våriningär och lit-

itriFåingar til Soldater > gjorde ock fitt dårtil*

i det Bdnde-tirångar . ifrån ÖftcrBotten och Pin-

låitd.j forh ville undvika, våriningf begafvö lig

hit u-p; Ja feer nian borjådé kåhriå. Landet och
defs naturliga lorrriäneV

3

| defs anfenligå Skogar^
föm kunde fV^jaSj defs Xntjoar, i hvilka

o
med

Fordel kunde fifkas^ defs lågenheter tii Aker^
Ang och

, jagt^ med mera$ deltp mer hågade
biefvo.mange Landtbnskare at Hytta hit. De
fiefte kommod vij medlet af förra Seculum |

ifrån Pudasjervi, Paldamp, Sotkarhö och Kemi
Soknar. .Sedan K,ongK Placatet Öni Lappmar-
kernas beboende år 167 3 utkom, blefvo hit-

flyttningar ån tätare, 1 det Nybyggare ringd

lagligt tilftänd at hår nedfåtta fig, dock altia

ined förbehåll, at de icke Ikulle tilfoga Lap-
partia något intrång.

JVtedari Nybyggarnes antal (aledes föröka-

des, få aftog fmåningom Lapparnas. De le-

nare hade val ; af Konungens Befallnings - häf-

vande, hågn for rnia (I fke~vatten, men deras of-

riga nåririgs-lått infkrånktes årligen: dårfore nod-

fades mlnge af dem öytta til andra orter t

;appmarkerL Någre började med jord -bruk:

åtlkillige dpddc af hunger^ tinder de hårda äreri
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b

i<5pj" och 1696, Ar 1718 voro, af de i Kit-

ka och Maanfelka. då befintelige 89 hushall,

icke flera än 10 Lappilar fedclmefä hafva ock
de gatt Uti eller biifvit til landtbrukare forvand-;

lade. Kuolajårvi-böerne framhärdade något län-

gre uti det fofdna Lappfka léfnads-f ätc , men
hafva ock efterhand nödgats lägga Mg på jord-

bruk* Således finnas nu i Sökhcn ganfka fa,

ibm for (itt närings-lått kumna kallas Lappar i

nemligen allenaft vid pafs 10 hushall i Ruola-
järvi, iorii val ock hafva livar fut åkerftycke

famt någon Böfkap, raen idka dock jagt fafom
fin förnäm fta oth kärafle fode-krok* Dårfore

heter Socknen ånnå Lappmark, mera i anfeende

tu fitt fordna ån närvarande tililänd.

Vid 176P års flut voro i For-
famlingén fc - Mankön. Qyinkori.

Gift Folk - - zyf - - zjf .

Änklingar och Änkor - 27 - - 62.

Ogifte ofver if år - - 260 - - 204.
Barn och ungdom under 1 f ar 399 - - 408.

Således eft«r Könen » - 961 - - 949.
Men fumman af bagge Koncri * 1910-

Om nu därifrån afdragas

Stånds Perfoner och deras vederlikar - iö.

Alderflegne^ ofver 60 år - 9f.
Bräcklige och Almofo-hjon - - ib.

Barn och Ungdom under if Sr - 807.

Tilfammans - - 922.

fl får man til antal på Arbetsföre hjon

,

ailenaft 988, fom val år ganfka litet til et iå

vid-
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vidftråckt Lands upodling, ncmligen allena!!

13 på. hvar Svcnfik Qyadrac-mil
?

eller 26, då
man ar Soknehs Area afdrager hälften, ror Sjö-

ar, berg och obrukbar mark men. om det få

tiltager hår efter, fom hårt i Is, kan det med ti-

den blifva anfénligäré. Salig Probften Forbus
har, år 1718? hår räknat 6$ f måtiniffeor. Altfå

har hopen, inom fi års tid, okat fig til
,
nåftan

tredubbelt antal. Sedan år 1749, då Tabell-

verket tog fin början, har antalet af födda

Barn varit til 6*84 ftorre, ån, antalet af Lik

^

iåfom följande Tabell på de ärligen i Soknea
födde och döde iitvifar;

År. Födde; D5de.
Mank. Qyink. Summa. Mank, Qyink, Summa,

i 742 - 20. 21

.

41; - lG. 34.

17So • H- 27. 61. 6. If. ZI.

17 i

t

28. for - 7. ii.

i 7yi - H- 24. 4-7- - iö. 6. 16.

*7T3 - 4?- w - 7- 15;. llo

1714 - 35. 27. 6j. - 7. ,f- 12.

iirs - 40. 26. (y6. - 14. 17.

I7f6 - 3.5. 37- 73- - 3f° 16; 61,

*7J7 • 2Ä. f8- - fa; 48. i 00.

I75S - 4 l - 94- " M- 14.

17 S9 i 20. 29. 49. - io. 16.

1760 - 4r- ?f- 80. - 13. iil 44.
1761 " 49- 44- $1- - io. ii. 2i.

1762 - *f- ip! f4- - 15. Ilo 17.

- f?- 34- 87. - 2 t. Ip. 40.

1764 - 48. 39. 87. 1 10.

176S - 36. 43. 79- - *8. 30»

Pä Ar
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År Födde, Döde.
Maak. Qvink, Summa, Mank; Qyitik; Summi,

176$ - 30. 4Q. 70. - 13, 13. 26.

1767 - 34. 38. 72. * 26. 30. $6.

iy6% - 41. 4f. 85. - jp. 3p; 78.

1769 - 39. 29. 68. * 19. 11. 30.

Summa 750. *fo6. i^fö. - 383. 389; 772*.

rtaf af märkes, at pa defla åren nå (lan dub«
fcelt flere blifvit födde ån döde, h vilket år prdf

af en ftark och vålfignad befolkning, och det 5

oaktadt fmittcfamtna fjukdomar fomiiga är gjort

ftor (kåda. Vid pafs jf Barn årligen af 2jf
Hjone-lag, år juft ej ovanligt mycket, ej hel-

ler zjf Hjonelag ibland 19 10 månnifkor, utan

år Hjonelagens antal fnarare for litet, och gif-

vef tilkånna, at nåftan. for .mänge giftvuxnfe

hår gä ogifte. Förnam fta örfaken til Folkets

häftiga formering år altfå djels Cliraatets hålfö-

fam tiet, dels lefnads-fättet, fom gor$ at i vanli-

ga goda år allenaft en ibland fo a 60 afgår nied

döden, då likväl pä andra orter gemenligen t

af 3f årligen aflider. At i fynnerhet fpåda Barn
och ungdom hår blifva mer ån. vanligen for-

fkorite, fynes dår af, at antalet af lefvande,- un-
der if år, (teg är 176*9 til 807, då likväl på
de fifta if åren ej mer ärt 11 16 Barn voro föd-

de. Efter Mortalketens forhållande på andra

Hållen i Riket $ hade i år 176*95 af defla 1116",

ej bordt lefva flere ån 713. En af orfakernä

dårtil fynes vara den, at Kopporna hår ej få

ofta och låtteligen, fom på mera ,bebodda or-

ter, kunna utvidga fig. På zi ar, hafva ej



Seve ån S3 dåruti afgatt. Eljeft^har Håll och
il ing {Vleuritis) , rn na finn årlig folgd af allmo-
gens ovarfambet, bortryckt ©f Het liga fjukdö-
mar, fom åren 17^ och 17^7 fatnt 1768 varit

gångfe» 124* och okända barn-fjukdomar, zit
rnånnifkor. Endaft under de fl a 5 rubriquer åro

flere afledne på de fifta 21 åren, ån in allés

döde pa 32 är, imellan 1717 och 1749., då dö-
den hår var mycket fkonfarnmare : men få var
ock hår då mer ån hälften mindre Folk»

Åt orten mänga år å rad, ifrån %7fo til

1764, var vålfignad med god årsväxt
}
hvar af

folket mådde vål och kunde bygga flera och
tidigare hjonelag, har utan tvifvel mycket bi»?

dragit til befolkningens framgång»

Hvad de nu varande Solenens inbyggares
kropps -och finnes * art, famt Språks feder och
Gudstjenfl angår, få åra de, fom hårftamma
af Lappflca förfader, gemenligen mindre til våx-*

ten, ån Finnarne, fom åro längre, i allmänhet

vålfkapade, vige, ftarke och hårdige. De åra

ingalunda dumme, utan forftåndtgé ock efter-?

tånkfamme i fina göromål och i. fin hushållning.

I räknande hafva de, fom umgås med handel,

tilråckelig färdighet. Urfa Major och Minor
famt Orion tjena dem både til Compafs och Ur,
i- de långa Vinter-nätterna. Dar emot åro de

mycket okunnige uti Låkare-konften : Brånvin,

med någon bå&ffc krydda iiti, år deras fornåm-

fta hus - cur emot h varjehanda invårtes plågor:

Båfvergåll, dels intaget, dels rökt ibland Toba-
ken , i åges lindra hoda och broftvårk : Båf-

Yerftjirt förCokes emot invärtes (kådor femt yark

P 5 i
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1 benen. Åderlåtning år brukelig, men förrät-

tas ofta med grpfva tålg-knifven. Skaf- får be*
tackas med föf! får af nagct hvafst eller af

fpillror, Imorjas med Abbor-tfter. De bada
fig ganfta ofta, dels for lin hålfa, dels ock for

nöje/ De fordne Lappar lågashafva varit myc-
ket färdige i Trolldom ; men nu år den kon-
ften,_ ia vida jag vet, hår aldeles forlorad: dock
Jean val hånda^ at Signerier och vidfkepelfer i

iondpm forefvas.

Alla tala Finfka, fpråket: doclt bryta nagre

grånfe-bper pä Ryfkao'5, Kuolajåvvi-boerne äter

pä Lappftajv^ hyar af de jå#te Finfkan dg be-

ttjena; 'hien, deras Lappfka ' Dialefl: år vida fkild

ifrån den, fom i "Wäftra lappmarkerna brukas.

De årq på dtt lått hoflige, tjenftaktige e-

mot främmande, men at flcjutla relande, i fvärt

vågelag, mindre villige. Deras allmänna fedo-

regel uti inbördes umgänget ar : O/e rahoahan

nties i det år, efter orden: Var folkets many ef-

ter meningen t Var. god medborgare. Denna re-

gel fordrar icke alknaft billighet, forlonlighet

och hjålpfamhet , utan ock alla de fkyldighe-

tef, hvilka de Mora ii iler, fom antaga fa tfen ,

Societas eft colenia^ for naturliga lagens grund-

fats, dårurar plåga leda. Man kan ej (kyllä

dem, at de> mer ån andra, bryta emot denna

vackra regel.

Sina Formin lågna de med lydnad och

vördnad , åtminftone fä långe de ej alt for myc-
ket in&rånka deras gamla fedvanor, och friheter.

Til vedérmåie af vördnad, har långe varit oOigt,

at'gifva refandc Ämbetsmåa och Lärare en fri-



I fin hemlefnad åro dé fkfte ^årrrmeligen

fhygge och ordentlige, åfven flitige uti de fyfs-

lor / vid hvika de biifvk v ane. På den korta

fommaren tillåta ej åliggande trägna fyfslor myc-
ken fomn, men de taga fin fkada igen, under
de langa vinter-nåtterna. De åta 2, 3 å 4 mal
om dagen. Pä Bröllop och andra gåftabud gö-
ra de ej ftor koftnad. De iå kallade Pejaifet ,

maltider, fom til de aflcdnas åminnejfe blifvit

hällne, yifia år efter derag fråntålle, åro nu
malt. afiagde, AUhelgpndagen firas hår med
ftorre hogudelighet , an i jelfva Jul- helgen.

Jåmte rågbröd eller ofyradt bjuggbrod ,

men i o.år ftamp-och bark eb röd , år allmogens
måfla fpisii ${k och fifk?foppa, kott och kött*

foppa famt mjöl k -mat. De bruka fållan ficcd

,

utan hyar och en dricker fin foppa utur fin

trå-fkål. Til v-ågakoft brukas, utom annat* pä
rimfaltad fik bakade och i ugn gräddade af] ån-

ga källor. Sedan godt korn blifvit i vatten

(lämpande, dryftande och iålla.ndc val från fl- iU
de, males det til mjöl* hvaraf med tilfätt fmor

kokas, en valfnraklig gråt; Til dryck nyttjas

mjölk, eller med mjölk bland ad t vatten^ eller

ock mjoltfpisoh öl och fvagdrjeka, p.å vanligt

lått bryggde, brukas Ullan, utom. 'gåftabud,

men 3 rån v in nåftan for m,yckett De fom haf»

va råd dårul, lefva val; men de kunna ock %

under jagter och färder i fkogen* eller då mat-

förrådet år fortårdt, flera dagar Jefva tned bara

vat-
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vatten, och bröd. De fattiga forefkrifver bri-

ilcn fåmre foda.

Bägge könen gdra fig kläder af ylle och
blaggarns våfnader Tamt af fldnn. Manfolkets
heder^drägt år en grå Valmats- kaftan eller of*,

ve-r-r^ck
,

nog lik Ryfka Pelfar eller tränga

liattråckar , utan hack tor, fom dårfore mäftc

ombindas med en, gördel, hvartil anfes for he-

derliga it at bruka randigt ylletyg, 0m vin-,

tren para nägre Lappmuddar eller med Båfver*

fkinn bebråmade Pelfar. Hiifyudbonaden år en
Kiill- p^éfTa , j^vtarpl forolige i rigovåder (åtU
en hatt^ mei> % kolå en (kinn-lufva. Vid nå-

gon djupare fbrg, gä rnånnerne med gamla ut*

pitna kläder: et bruk, fom för fin ålder och
enfaldighet år bera.mvårdt, Qyinnorna kläda

fig til heders med m.o.ffbr och halsdukar af flr

dentyg, men i ofrigt med {tickade ull- tröjor,

färgadt valmar, randiga våfnader. Flaneller el-

ler ock Ca t tu n, Sarge eller Satin. Til Skor brur

leas o.fveralt de (å kallade Pjexor, eller ock om
vintren Lapp-flcor. Sång-klåder åro , en pa golf-,

vet ofver halm, utbredd Rens- hud och et ylle-

täcke,

Sokne - folket bor i Porten: for refande

ftånds-perfoner åro flereftåds flugor bygde. Bä.

livar glrd finnes Badfluga 3, Kok, Vifthus-, Fä-
hus, Stall, Lada och Ria, et eller flera af hvart.

Månnerne tilb.ringa en flor del af året i {kogen,

dår de hälla nartqvarter vid flock - eldar , dels

under bar himmel, dels i tålt af grof våf.

Kufåmo Lappar
e
voro blinde hedningar, til

början af fiftledne Ärafaundrade. Det kan val

hån"»
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hånda> at nagre af dem
5
genom handel o cli um-

gänge ni ed Chriftna grannar och nägre dä re-

dan inkomne Nybyggares undervifning, fått nå-

gon ringa kunfkap om Gud; några deras barn

torde ockj» af Lärare ifrån angrånfande forfam-

lingar^ blifvit döpte: men forfla verkeliga an?

Italteme til Kemi- Lappmarks o.mvåndelfe gjor-

des ej torr, ån i Drottning CHRISTINA
tid, ty då bygdes dar tvånne Kyrkor,

o
en i fi-

nan , ar 1639.5 och en i Kemitvåfk. Ar 164g
hitfånde Bifkopen Isaag Rothovius i Abo
tvånne P-råftmån, Jag. h a po di u s til Kemi-
tråfk, och Esaias Ijander til Enari. DefFe

började affkarFa afguderiet* dopa och undervifa

Lapparna, famt infora Chriflelig Gudstjenft
?

Den tiden fynas de 'begrafnings-ftållen harva blif-

vit invigde > fom ånnu utvifas: et bitom Qn-
gamatråfk, på en holme, fom ånnu bår namn
af Riiumts faari eller Lik holmen, och et på Kal**

mamerni uti Wålijerviy ty Lapparne i hedna
tiden fågas ej hafva begrafvit fina döda i jor-

den, utan lemnat dem på marken, inneflutna uti

ihåliga flockar.

L a p o d i v s a fl ed i Kemitråfic , ! 660. , dl

Ijander ålades at (kota bagge forfamlingarna^

men når det vid tiltagande ålder blef honorm
odrågeligt, blef Gabr. Tuderus, 1675 , for-

prdnad til forfte Paftor ofver hela denna Lapp-
piark. Ijander (kulle fåfom Capellan alle-

mft betjena Kuolajervi Lappar. Vid l6$o.

anlades ock et Capell i Sodankyli* Paftoren
(kulle bo i Sornbio, men viftades må fl i Tor-
Kieå ^ och refte, alknaft vintertiden omkring fm

hvaruti de hade någon hjålp

"vid-
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vidlyftiga forfamling, utur hvilken, han foktc

utrota hedendöméns qvariefvor.

Når Tuderus flyttades til Torneä Pafto-

rat, blef Henr. Ca ja nu s hit forordnad. I

hans tid blef en Predike-ftuga bygd vid viken
af Kufarno- tråflc, fom heter Såjnejåperå j dår

bygdes ock hus for Pmilen, fom ffculle hetjer

na Kitka och Maanfelkä Tings-lager: de ofri*

ga Lapp -byar beföktes allenast en gång om är-

ret. Efter Cajani dod, hitkom Sam. Ju^e-
nius, i hvars. tid, 1694, Kiiyka och Maanfelkå-
boerne upbygde nu - varande Kyrka vid en an-,

nan vik af Kufamo Ijo?, en half mil ifrån den forra

Predike-flugan. Kyrkan år bygd af t rå i kors,

29 alnar lang pch bred, 10 alnar hog, omålad
pch, utom en Mcfsings- ljuskrona famt en hop
}jus-ftakar,

o
rned inga ziratcr prydd; utanpå

brådflagen och med fp.åo-t;ak forfedd. Vid ft^f
ma tid inloftes ock et nära kyrkan beläget bon-
de-herm?!, til ordentlig Pråftegard. Kort där-

efter bitfkånkte hogftfalig Kon, CARL XI.
den ftorre Klockan.

JukENU'S 5
fo,m blef Bofpitals Predikant

i Cronoby , fick til efterträdare i Kufarno Sig*?

f rid Bone^ius, efter hvajs dod, 1 7 1 f , f y le-^

ni us äter foreflod Forfamlingen i t.pnne år. Ef-
ter honom , tiltrådde , 1 7 1 8 , M agi M. Za.c.h.

Förbus, fom 1734 flyktades til Laihela, dä

Jac. Chydeniu s kom i hans' ftalle, h vilken

3746" befordrades til Gamla Carléby. DefTa bag-

ge fiftnåmndas Hit och drift gjorde åhorarne fä

for (ig komne i Chriftendomen, at ia Ländt-for-

famlinear med denna kunna jämföras.

For-
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Forfamlingen hade bårtils varit ak for vid*

lyftig. Enari lag 20 Svenfka mil ifrån Moder-
kyrkan, och Parloren refte allenaft dit en gång

' om året 5 då han tilbragte dir et par veckor.

Til de aflagfhe Spdankylå byarne kunde han ej

heller komma mer ån en gång årligen, då Mo-
der-kyrkan ipped-lertid matte hela z Månaderne
umbåra hans tienfh I anfeende til fådana ola-

'

i genheter, behagade Kongl. Majettet, på den

!

ofver EctlefiafHk - verket i Lappmarkcrne for-

!

ordnade Kongl. Direktionens foreiiallning, år

1747, dela Kemi - Lappmark i 3 Paftorater, da

I
af 8 Tings-lager, fom tilforne hordt under Ku-

I farao, allenaft qvarbiefvo, nemligen Kuola-
jervi , hvarifran de aflagfnafte råkna 1 3 5

de narr

I
matte 6 mil til Kufamq Kyrka: Kitka, dår de

\

I

långft ifrån boende råkna 8, de nårroafre z mils
!

KyrlvP-yag : och Maanfelkå, 'hvareft ingen bor
längre an 5* Svenfka mil ifrån Kyrkan.

Detta fåledes forminfkade Kufamo Pafto-

rat* fick for detta Cpmminifrern vid Finfka natio-

nella Forfarnlingen i Stockholm, Jan. K&anck,
ar 1747, hyilken det ännu foreftår. 1767 for-

- fågs Kyrkan med högre ftenfon, nytt golf, ban-

, kar och altare
f

flera fönftcr fana t 3 Läktare,
och det alt pä K« Direftionens befallning, och
ined forfamlingens egen bekollnad.

Be-
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Bejkrifnbig ach Ritning på en ra? \,

4tnericanfk växt ,

PERDiCIUM l^vigatum, t

upgifven af

PETER JONAS BERGWS.
^ _

fJ

En lärd Man (*•) plhninnpr om den nytta'1

och tilvåxt, fom Ört-vetenfkap.en både haft, P

och ån kan, få , af hurtiga och upmårkfam?
ma ChirurgL Saken åger fin goda grund, och'
kan nog med exempel ftyrkas. Da de ofta il »

på fin lott, ar gora Läkare- 1 jenft på Fartyg,
1

fom åro beftåmde på län^t aflågsna orter
, äga

de båfU tilfållet, hvarje gäng de komma i land 5 \

at famla och hemföra alla förekommande vits- ^

ter. Lyckligt for Vet^nftapen, nåt iå händer^

at denna lott faller på lådana Mån, fom, då de

råtta tilfällen. til famlande infalla, låta både e~

gen dygdig hoj ei.fi? och förut undfången nitift
J

upmuntran forma fig, med ofortruten flit]

gripa verket an. Hugncligt ock for dem ijelf-i t

va efter hemkom ilen, dä dc kunna antvarda fitt

vundna förråd i en grund el ig och arbe t fam Ört-
Icånnares hand, fom, med bättre fubfidier ån

hos dem kunna finnas., gitter breda ljus ofver

det mindre bekanta, gora deras hafde bemo-j

dande ga.gneligr<, och andteligen fälunda bere-

da dem Ijelfva rättmätig aktning och tackfamhet:

af alla famtida Ört-ålfkäre.

\ Jag
I

(*) Herr Chr. Frhs Rqttboll, i defs (krift om
B&twiikens udfiraktc nytu. ICiobenh/ 177 1. P- 9-
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Jag faller på åénhi reflexion, under det

jag, vid lediga tfunder , jämte ändra långväga

oeh rara växters granfkande, åfven fysféllåttef

mig med de faml ingår, jag deMa aren ifrån A-
! merica fatt', af tvånne urigä och Ikickeligå Chir«

iurgias Studiofi,* den ena Herr Johan Ru-
[doLIph, tom hade varit i Håfanaj den andri

Herr Cau t Fr£dric PiHL,foiii varit bäde i Hå-
jvana, Cartbagena, Portobello och på flere ftåi*

I

i- len. Den fårras åtgärd til forman for vetenfka*

I

pen har jag körteligen tilförne omrört i deh

i
ienares var i famma rnaa anfenligare, föm deri

I

i Ijelfva verket Varit modofammaié * intiehållan-

j|
des denna famling flera, icke allenaft mycket fall*

. fynta, utan ock hårtils for Botanifterne obe*
A kanta, växter $ hvaraf jag i finom tid århar g6-

)

ra vederbörligt bruk^ til det allmännas tjenfh

. Imedlertid, (om jag éj på någon tid kommit
£it infinna mig hos Köng). Academien med hå*

;
got botaniikt ron* framgifvér jäg nu, utur den-

.na Herr Pihls famling, ett nytt Spccies af Per*

l
diäum, håmtadt vid Portobello. En våxt, forri

c
jag icke finner någon Bdtanift f6riit hafva hand-

. terat.

d Perdicii genus tyckes fornåmligäfl: hafva i

. America fitt tilhåli^ och år ånnu icke mycket
Å rikt på Species, ty vår fortråfFeligé och ort-ri*

J ke Herr v; LiN^é har allenafå anfört trenné

.1 deraf uti fina fkrifter. Det 4:de^ jag nu tillag-

J ger, utmårkef fitt ofverensflammande riaéd dé
J förra* fnedelft fin befynnerliga corollä propria^

' fom år delt i 5 flikar, hvarigenom detta genus
J år tåmrncligea fkiljaktigt ifrån andra Synge-
- aefifter»
1 Biå
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Den beflcrifning^ jag på denna våxt tipfatB,

ar den fom nu gbnait följer, och den Ritning
jag bifogar Täb. V IT. Förfärdigad af Herr År-
EE, förefaller tvånne qviltar af fä dima växt
eller lilla bufice, aldelcs i naturlig ilorlek.

TÉRDICIV M (Uvigaeum^ floribus fubradi-

atis, caule fuffruticofo
5

foliis lanceolatis a-

cutis integerrimis;

DESCR. Caulis fuffruticofus , teres, glaber,

iinereusj hudus, ftriatus, cicatricibus verrucofis

adfperfus \ rädiöfus. Rami viridefcentes, \xves»

ftriati 5
inferne nudi> fuperne foliofi» alterni,. ad

angulum rcctum patentes. Folia alterda> lanceo-

lata, aciita, furfum & deorfum angiiftata, bre-

yiter petiolatä ^
pollica.ria, utrinque glabra*

margine lanugtne tenuiffima ciliätä > integer*

rima, patentiä, StipuU hiillse^ at piin&um cal-

lofum^ e quo peuolus exit, a cafu foliorurri

per dftens. Flores z- vel 3, faape y , in ramlilié

terrninales, pedunculati. Pedurtculi lreves , ca-

pillares, divaricati. Bra£le<e fpatubita?, aciitsef

glabra?, fölitarise in pediculis, prope calycem
vero z vel 3 cpngeftx, illumque fulcientes.

Gal. Periantb. commune cyiindricum, gla-

brum, pertiftens, polyphyllum : foliölis f. fqua-

riiis g linearibus, acutis , éreftis, sequalibus,

conniventibusi Coroll a compofita^ fubsequa-

lis 9 juteas Propria radii hermaphrodita, tubula*

ta, bilabiata: labio exteriore ligulato, erecto-

patente, apice fubvillolo, obfcure tridentatoy

labio interiore bipartito: laciniis linearibiis, an-

guftis, apice acutis
?

fubvillofis, cdnniventibus^

revolutis. Propria difei confimilisj verum paulo
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minor, undique revoluca* Stam. /väz». f , ca-

pillaria. Antbefa cylindrica, apice & ba (i quin-
quedentata, erécta

?
cofolla pauio brevior. Pist.

Germen oblongum. *SV>7äj fil iform is. Stigmata z
revoluta. Sem. cylindrica , fcabrida > coro-
nata Pappo (implici

5
pilofo, feflfili

; longitudinc

calycis, lutefcente. Receptactdum viilofum.

Obf. 1. Squamrs calycinas poft cafum fcmi-
num tindiquc re fl ectuntur.

Obf. 2. Figura Plukenet. Phyt. t. 243./.
3. quodarhmodo confimilis

3 attarnen exade
non quadrat,

BESKRIFNING
Pä de få kallade Ctyftall- åplen och kalk*

bollar
y fäfom pétreficerade Djur af

Echini genus , eller defs når .

mafle flågringär:

Författad af

JOR ABR. GYLLENHAHL,
Aufc. i Kongl. Bergs - Colleg.

§,: i.

Hårtil bafva deffc bollar ej blifvit anfeddé

fom limningar af djur: utan blott fom
druler, då de inuti beftått af kalkfpatj och fom
tilfåiligt vis danade kalk - körtlar > dä fyllningen

varit tåt kalkften.

$4
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De Ixo Mmhde:
1. Af Herr Landshofdingeri och Gommen*

deiiren Öarbh TiLas i K; Sv. Vet. Acad. HandL
i 740. po ip6: Hväréft år> Tab. IL f. ifL rit-

ning bifogad afct klufvet Cryftåll-äplc frän Ös*
irmndsbergét i Håttwiks Socken i Dalanle.

2. Af Herr AVch. och Ridd. v; LiftNé, i

écCs Ölånd&a Refa^ p; i fé. "Cryftall-åpkri

"kallar jag de klotrunda ftenarj forn finnas i
3? Kalkbergen^ til ftorlek af åplenj> h vilka, fcn-

Vderflagne likna en h&rnätijtes, ocli beftä af idel

"ljufc och igenomfldnlige Spat-cryftaiier^ forn
s,
gå i ceiitro tiifammans, lamnandes undertiden.

*J
en liren iholighet i fjelfvä centra 5 at man, ty*

" deligeii. kan fc deras trekantige fpitfar. DerTc
"Cryftall-åplen/åro tåmrneiigen allmånne bår på
"Öland &c. 5

' Ibid. p, If6.

5* Af Herr Ardr. r* Linné 1 MuT. Teffin;

p* So. n. j$ och

4, -
;

- - Syft. Mat.

13pU ?. Tom; po 1 fp. Gen* '46; n , 44 JEtites

(marmoreus ) marmqreu^ embryonibus fix is cry-

ltaliinis ?
Natri hyoéontis. Jåmf. p, £3. ii. 14.

f. Af Hr. Profeit och Ridd, Docl. Kalm
! Våftg.ptb Bofius-LånTkaRcfåh, p. k$% "Cry-
" ftall - åplea både man vid VMerpläna pä Kin-
*'nekulte i ftor ymnighet i Cöm ofta lågo tått
8, vid hvarandra, uti en torr lerä

5 på fiVrorliga

" fidan af den iå .kallade b vita jftcn;

_
.

6. Af Hn .Profe pch Ridd. J, G. WAl-
l^rius,, i Öcfs Mineralögie p* 62. f .

" Af cbnfc

*\ fkev,

(tympade, fexfidige, järnte , en 'åél fjufidi-

"ge Spat - cryftaller år© de rnlfte Spat-kloteri

"eomponerade* fom finiias i Dalarne, - - ~ Eä
''fä-
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"ladan conifk cryflall vi fes fig, 6." Ibid. p. 6j»
it. Runda Spat-klot."

7. Af Herr Bergrrrlft. Cronstedt, i defs

Forfok til en ny Mineralogie p« ri. „ Cryftalli

pyramidales concreti; Spat-klot af åttafidige

2 5
Kalkfpats- cryftaller, från Ofmundsberget. "

Bergs- R. Lehmann befkrifver i dx% For-
fok til en Geographia Subterranea ofver Bran-
denburgfka Länderna (ftäldt fom Foretal fram-
fore hans Gefthichte der Håitzgeburgm) p. 46 , et

ilags Kalkfpats - klot, fom i flru&ur komma val

éfverens med vara Cryftall-åplen, men ofver-

triffa de famma få utmärkt i Itorlek , at de ej

kunna anfes fom en och famma art. 1 mediertid

bar jag hår bord t nårrina dem, pa det de, fom
få tilfålie, må hafva anledning at efterfe, om de
ej åtminftone hafva något dylikt urfprung. Hr.
Lehmann befkrifver fina Spat-klot på följan-

de fått : „ Nicht weit von Laublingen findet

,3 fich in einem Berge eine art Spat-kugeln,

,3 örters als ein Kopf grofs, åusferlich fehen fol-

3, che eckig , als fo genannte Mergel-niiflc, aus j

5 3 wenn man lie zerfchlågt, fo zerfpringen iiq

„ allezeit in viereckigte pyramidalifche korper,

35 deren fpitze in den mittelpunfl: diefer kugeln

3, zufammenlåuft, nach der peripherie aber die

33 untcrfte b re i te bafin form i ren: von farbe find

33 fie gelb &c. cc Hr. Bar. Tilas nämner,
loco cit., et flags Kalk -bollar af omtrent 1

Fots diameter och platt lång-rund Figur, fom
ligga i famma hvarf af Ofmundsberget med de
fma klotrunda, i anfeende til hvilka jag egen*

te 1 igen anfört Hållet. Ännu åro deffe for oirigt

lika okande til hårkomil och befkaffenhet, fom

Q! de,
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de, af Hr. Lehmann bcfkiifne, ftore Gry-

i

ftall-klot.

Cryftall-åplen och Kalk - bollar finnas ym-
nigt i viffa lager af vara flåfce flotzberg. I Ne-
rike och Skarabergs Lån har jag haft tilfållc

at fe dem i iitt naturliga låge, och at tillika,

både - pä deflc och ftuffer' af famma flag ifrän

Rättvik i Dalarna, finna fa tydliga fpär til or-

ganiOc byggnad, at jag ej allenaft kan forfåkra,
i

det de äro Petrificater, utan ock tårnmeligen

noga utreda fkalens (kapnad, fammanfåttning och
yta, fanit deraf flata til originalcrnes bclkaffenhet.

De utgöra 2: ne fär&ilde, hartils obekante,

arter af Djur* förledde med nåftan alla känne-

märken, fom åro gemenfamma for fpecies af

Echini genus: Derforc har jag, i deras defcrip-

tioner, nyttjat några af dc Termini , fom for

der ta genus åro vedertagne.

§. z. Spec. I.

Arcb. Linnc ölåndffca Refa, p; i$6\

Prof. Ka LM W:goth. och Bohus L. Refa, p. 28.

I Muf. TcflT. p. 80. n. 3. och Sylt. Nat* III.

p. 17P menas bagge arterne.

Descript. jåmf. Fig. 1. z. 3. Tab. VIII.
Corpus globofum.

i. Diametro plerumque digiti fraro duorum di-

gitorum ) longitudine.

z . Cute obduftum, pro magnitudine tenui.

Infläta in tumorem oblongum; refpe&u to-

tius exiguurtij len ta declivitate undiquc
explanatum ; continuatum in margiuem
convexo - callofum oris, ad alteram tu-

moris hujus extremitatem collocatij in

ipfa
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ipfa declivitate, os fpeéhnte, ano per-

foratum (vid. fig. 1. 2. a)»

ConfiruBa valvulis nuroeroflflimis * ratione £u-

tis totius parvis 3 extrorfum convexis,

introrfum concavis {a) circumferentia

angulatisj in un© eodemque individuo va-

ri is magnitud ine 6c laterum numero (a ni

ad x, pknTque tamcn vi, v) -> Irregu-

Iariter difpolitis (b)'y plerumque inctqui-

latéris 5 diftinftis in utraque cutis fuper-

ficie fu turis impreffis, externe oblble-

tioribus. Harum valvularum unicuique

totidem alias contiguse funt, quot ipfa

conftru&a eft latenbus.

3. Aperturis initruäum duabus; contiguis $ pro
animalis magnitudine parvis: Quarum*

a) Os pentagonura (angulis, in adultis

fpeciminibus, diftinftis; in juniori-

bus autem , exoletis , rotundans) j

margine cinftum convexo - ca1 1o(o ,

diilincle pentagono, cujus late-

rum unura commune ert circum-
ferentise anh

b) Anns ovalis 5 angufta folum coftella

feparatus ab ore 9
quo parum mi-

Q*. * nor

a) Hår menas en helt annan och mera fynbar buktighet

hos hvar och en valvula får {kil dt, ån den hon, i det

minfta, bor aga, fåfom del af djurets fphseriflca yta.

(k) Detta fåges jämförel fe- vis med nåftan alla for det-

ta kånda Echini : Ty deras valvula; utgöra 10 rader

(af h vilka hvart annat par år bredare och hvart annat

fmalare), fom räkas i 2:ne puncier , hvilka termiue-

ra hvar lin anda af en diameter corporis.
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norj in declivitate tumorjs cutis

collocatus.

4. Sfmls deftitutum.

y. Tentaculis (c) procul dubio numerofiffimis in-

ftru&um (iisdem licet ipGs
, prout mol-

lioris fubftantias, adeoque petrefeétio-

nis incapacibus, non potuerint non oin-
nino privata fuifle foffilia individua):

Cutis enim undiquc percufa c fl: poris

minutiffimis, orbiculatis: Quorum ge*
mini femper collocati funt inträ can-
cellum (d) minutum* innequilateri-an-

gulatum y furidö convexum > plerum-

que

(f) Hår förftås inga andra, ån de mjuka och fega trå-
dar, fom hos alla andra Echini åro fållade utanpå
flcalet, hvar och cn ofver et par fmå häl, och fom
djuret nyttjar at känna får (ig med, farm at fafta lig

vid hvarjehanda andra kroppar, dä det vill ligga ftilla.

(d) A\\z hårrils uptåckte Echini hafva fådana canceller
i ytan af lin benhud ; fom komma öfverens med defTe
i contour, bottnens convexitet, och at fkalet inom
hvar och en af dem år genomttucket med 2ne fina
hål, et i hvar ande af cancelien (fom mer andels år
afiång). DeiTe 2 hål eller porer utgöra communica-
tion imellan djurets mjuka delar inom benhuden , och
ett defs tentaculum, hvars bas intager hela cancelien
och följakteligen betåcker bagge hålen. Detta nya
fpecies har val djupare canceller, åtminftone i män
efter (kålens ftoriek , ån de vanligen åro hos alfa an-
dra Echini: Men de canceller, fom (lä nårmnfl om-
kring munnen hos en dei af de irregulaire, komma
åfyen håruti aldeles med dem öfverens, fä at denna
fkillnad ej år hufvudiakel ig. Men pä alla for det*
ta .kånda arter af Echini, åro de ftålde i ordentliga
rader; hvaremot de intaga hela ytan af detta nya fpe-
cies, och ftä utan ordning tätt imil hvarandra.
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quc obiongum 6c in fingula extremi-
tate pororum altero pertufumj a con»
tiguis cancellis

5
(magnitudine

, figura

& fitu fepius parum diverfis ) fepara*

tum lamina tantum anguftiflima, linea*

ri, plerumquc ere&a^ rnargineque acu-
ta, rarius exphnata 1. cuti adprefla

margineque obtufa> muricata fpinulis

crcbcrrimis > minutis 9 erccl:is
5 conico»

cylindricis, acutis (<?).

§. ?. Spcc. II.

Herr Bar. Tilas, Sv. Vet. Ac. H. 1740,
p. Tab. 11. Fig. 18.

Prof. J.
G. Waller* Mineraiogie p. 6z. 5)

och p. 63, 12).

Bergraaft. Cronstedt Forfåk til en ny Mi-
neraiogie p. 11.

Descript. (Jåmf. Fig. 4 - - - - p).

CoRPtrs globofum,

I, Diametro* plerumque digiturn cum quadrante,

aut cum dirnidio, iongo,

%. Cute veftitum tenui ( cum cutibus Echinorum,
ejusdcm magnkudinis , aliorum cotlata ).

froiuäa in duo roftra, e diametro fibi invi-

cem oppofua: insequalia magnitudine, id-

Q. 3 quc

(e) Defle taggar åro ej enlige med dem, fom Echini

fått
?

at kunna flytta fig, famt at, ikydda fina mjuka
tentacula ifrån utyårtes åverkan. Denna artens frnå

taggar kunna val til en del upfylla det fenare ända-

målet: men aldeles icke det fårra, ty de |ro rör-

lige. Cancellerne tyckas Ock, för tentaclernas con-

jbrvation, vara djupare på denne, ån på alla för detta

kända arter af ftchinj.
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que rnterduiri ecufque, ut alterutrum vix

uilimi &tj alterum licct valde promincat;
apice claufaj conica et fimul obfolete pen-
tagona^ terminata valvulis v, ka difpofitis

forroatifque, utapiccm conftituant; Varian-

tia proportione ad totum corpus
,
refpeftu

magnitudinis 5 ita ut in minoribus individuis

majora fint baud raro abfolute, fcepius ta-

men, 6c quidem plerumque, ratione magni-
tudinis totius animalis, quara in majoribus

:

Quorum illud, quod majus .cft, fenfim pro-

duétum, alterum ve-ro magis quafi prsc*

ruptum (f;.

ConftruHa valvulis numerofis^ margine recTrili-

. neo-angulatis ; in eodém ihdividuo variif

figura (lateribus III, IV, V usque ad XIV,
plerumque tamen VI, V) et magnitudine>
mtus parum concavis, extufque convexis,

angulatis lateribus totidem
,
quot habet an-

gulos ipfius valvulre margo ( Te i 1 . III-XIV
ut dictum) (g); Irregulariter difpofitis (h)$

Singulis plunmum insequilaterisj Diflin-

ctis, in utraque cutis fuperficie, futuris im-

preifis , externe obfoletioribus.,
.
quse linese

funt tenuiffimse , excavatx $ centro inflatis

(majoribus plerumque, minoribusque haud
raro)

(/) Alla bekanta Echini vånda munnen nedåt, medan
de lefva: Och fom detta fpedes håroti förmodel»

kommer ofverens med de ofrige; få har man an-

ledning at kalla det roftram , inferius , fom år man-
nen nårmaft: Men fbpenus det, fom ftår gent e-

mot detta.

{g) {b) DdTe uttryck böra forftås på fammä fått

hår, fom i Defcr. af fpefc. 1» Se Noterne a. b.
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raro) in convcxitatem hemifphnsricarn , lx-

vem, quse, (i valvula tota, figuram ob con-
vexam, comparetur rnammillx, cjusdem re-

fert glandem.

Semipertufa in terne pun&is excavatis, minut is,

fparfis, numerofis. In valvulis iftis, qua-

rum centrum in convexitatem orbicularem

inflatum eft, circura hujus marginem cre-

briora funt pun&a, quam juxta valvulse

marginem j ipfe vero difcus hoc cafu pun-
étis hujusmodi omnino caret. In iis au*

tern valvulis, quse convexitate fimplici et

scquali gaudent, ipfum praccipue difcurn oc-

eqp^nt hxc puncta,

Ctyäecpxäta externe fculptura pulcherrima

:

Ceafrum fingula: valvula cum centro cu»

jusque contiguarum ipfi valvularum com-
binätur areola rhembea (i), cujus alter

diameter (plerumque longior) ab uno com-
binatorum centrorum, ad alterum, reclra

proceditj alter vero futuram valvularum,

areola eadem junftarum, fequitur. Ha?
areolse ftriat^ fecundum longiorem diame-

trum$ insequales longitudine , etiam illse fa-

pius, quas ex, eadem centro prodeunt, ob
magnitudinem valvularum insequalem, in-

deque oriundam e^ntrorum diverfam diftan-

0^4 tians*

(i) Conftat hinc, quod totidem hujusmodi areolse a*

picibus fe invicem necerjario attingant in centro cu-

jusque valvulae, quot aliis valvulis contigua eft CCciL

III -XIV, plerumque tamen VI, V): iisdem e-

nim fingulis areola ihombsa jungfrur.
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tiam; carinatae, in aliis fpeciminibus lon-

gitudinalitcr (carina fcilicet elevata, arcua-

ta, cum longiori diaroetro coincidente: vid.

T. IX, f. 8, p.)jin aliis vero tranfverfim (ca-

rina imprcffa, retta, breviorem diametrum
et valvularum, arcola connexarurn, futu-

ram fcquente)', quo cafu planis duobus tri-

angularibus compofita quafi c il quxque
arcola 5 junftis ipta earinä iroprefla tanquaui

bafi communi (vid. fig. 6,\

5* Apertmis inflru&um duabus* haud procul ab

invicem diilkis* curn roftro inferiore fem-
per triangulutn formantibus \ idque ideo in-

aequilaterum, quod hoc roftrum alteri pro-

pius adjaceat apertura?* Harutn

a) Os aequilatero-pentÄgonum ,
operculo ex-

aétiffime claufum. Operculum hoc conve-

xum (Patellis margine angulatis (Linn.
SyH. Nat. Tom. I. P. IL pag. 1157 * #

)
facie fimillimum^ > obtufutn$ quinquevalve;

penräedrurn : carinis 1. angulis obtulis, ri-

jna longitudinali fiffis: Valvulis sequilatero

triangularibusj arcuatisj laevibus* a?quali-

bus quas di (tendendo er contraliendo pro
lubitu, os aperiré et c lande re poife videtur

aniraal).

b) Anm ovaiis \ parum ab inferiore diftans ro-

ll ro, pauloque longius ab ore , <Juo pluri-

es minor.

4. Spinis &
j\ Tentacutis deftitutum,

Pertinent plurima . individuorum hujus fpe-

ciei* quas in montibus noftris ftratariis occur-

runt,
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runt, ad duas ejusdeai varietates, quce
. collatsc,

fequentibus differunt:

r« In varietate m) (fe fig. 4* f* 6. 7) ro»

ftrum inferius e cute fenfim produfta formatuta

eft, multoque majus fuperiori quafi prserupto.

In B) (fig. 8. pj vero* hoc contrario pror*

fus modo fc haber.

z. In c») ro firam utrumque , aut faltem al»

terutrum, circumfcribitur b a fe os ambitu quinque-
lobo, inträ quem fuperficies laevis eft> 1. defti-

tuta fculptura i fra, qnae reliquam cutis fuperfi-

cicm illuftrat; punftis nimirum excavatis inter-

ne
5 ftriatifque areolis, valvularum centra conne-

ftentibus, externe; Suturne prasterea valvularum
imprefTae inträ hunc arnbitum utrinque funt adeo
tenues, ut oculis vix nifi armatis queänt anim*
adverti.

in $) vero eadem, acreliqua cutis
3
fculp-

tura utrinque ornata funt roMra.

3. In cc) ro (Irum utrumque reftum eft$

In /3) vero fuperius parum curvatum.

4. Valvulse, quse cutem individui finguli va-

rietatis «) componunt, multo numerofiores at-

que minores funt ill Is > quibus confiftit cutis in-

dividui ejusdem magnitudinis varietatis (2).

In fingolis praeterea individuis Varietatis <&)

magis inter fe inviCem variant valvulas figura 6c

magni tudine, quam in /3 h

In varietate o& per totam redarn aequali mo-
do fe habent: in /3 vero decrefcunt magnirudi-
ne 'verfus roftrutn utrumque.

5*. Areolae ftriatse, qux centra valvularum in

externa fuperficiecombinant, multo minores funt

in varietate a$) quam in /3). Cauffa efl # quod

Q. 5 »
.

val-
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valvular, hujus cutem conftitucntcs, magnitu-
dine multuro fupercnt ralvulas illius.

Facile dixiffem, fpecie differre has varieta-

tcs, ob differcntiara rollrorum & valvuiaruro,

ut dictum eft, fat manifeftam , nid ad manus
fimui fuiffet varictas y), rarius occurrens, eas-

dem inter medias quafi indolis: Cui roftrum fu-

perius fenfim produeturn eft 6c infcriori multo
majus, ut varietati &) : Sed valvulx refpeftive

exigux, in;mo reliqua omnia, ut varietati cc).

§. 4. Ai-a hittils bekanta arter af Echin-
flågtét komma ofverens deruti, at hvar och en
af dem är et

Ans mal mollufeum: obduftum
Cute o(Tea:

t») Compofita valvulis numerofis, circumfe»

ren tia angulatis.

jS) Reticulata utraque fuperficie futuris ha-

rum valvularum impreffis.

y) Perforata duabus aperturis, offearum qua-

rundam valvularum ope claufilibusj quarum
altera ingerendis alimentis irjferviens, ideo-

que Os dicla, vivente animali, fundum ple-

rumque fpectat : altera vero , fecernendis

excrementis propria, diverfum in fpeciebus

divcrfis habet fitum.

S) Munita fpinis mobilibus, teftae non inna-

tis, fed ailigaris folum
?
quarum ope motum

fuum peragit Ånimal (*).

*) Pertufa poris, geminatim digeftis, pro re-

gendis tentaculis, quibus animal , dum quie-

tis cupidum, aliis fe affigit corporibus (*).

De

(*) Hr, de Reaumur har i Memoires de PAcademie
«Les fciences för 171a p. 136- 143, utförligt vifat,
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De kännemärken jag ofvanforé anfört, fåfora

gemenfatnma for alla bekanta arter af Echin-

ilågtet, träffa jåmvål in på de i:ne flags djur,

i

*' hvar-

hvar til och pä hvad fått Echini betjena fig af fina tag*

, gar och porer. De förra nyttjar djuret a t flytta lig

med. Igenom hvar och en af de fedn are , Tom åro
ganflca talrika, kan det framfticka , fåjer han, et ten*

taculum eller en feg tråd, och med deffe likfom kån-
na lig före, famt fMa lig vid hvad de ligga intil.

För at ljelf fe detta, har jag examinerat Echini af
ätikilliga fpecies , fädana fom de varit tagne utur haf-

vet (taft ån federmera torkade), dem jag förut låtit

ligga i ljumt vatten, pä det de mjuka delarna mätte
fvåHa ut och återtaga lin naturliga ikapnad : Men.
funnit, at i det ftålle, efter H. Reaumurs Rön

,

en fådan tråd (kulle finnas i hvar por, fvarar emot
hvarje par porer en enda träd, fom betåcker d^farn-»

ma med lin bas, och år fållad utanpå fkalet. Deraf
följer, at porernas antal år dubbelt få ftort, fom trå-

darnas ; och at djuret ej kan draga deffe inom fin ben-
hud. Som jag defsutom, af några och 30 far&Ddte
flag med porer förfedde Echini, ej fedt en enda,
pä hvilken de icke varit par - vis Hålde , och de 2 , fom
utgjort hvarje par, altid fetat ganika tätt tiifemman
inom en liten oval intryckt krets; få tyckes man hafr
va anledning at tro, det någon irring föreJupit un*
der Reaumurs cbferverande. Hans' ord åro: Le
„ nombre des petits irous - - ed tres confidersble;

„ J'en ai compté environ 1300: Nombre, qu*H ed
„ bon de favoir, pour connoitre combien 1' ouriln a

„ de Cornes. Car chacun de fes cornes tire fön origine

„ d'un de ces trous , et reciproquement il n'y a point de
„trou, qui ne dohne nauTance å un corne " Rit-

ningarna, fom Herr de Reaumur gifver, Tab. III.

Fig. St 6- af arten, den han egenteligen nyttjade til

obfervaiion, vifar, at den fammas nårmafte fiagougar

åro ibland de båft kände arter i. genus; och hvilkas

beikafFenhet , i detta mal, verkeiigen år 'fådan," fom
jag nyligen fagt mig hafva funnit,
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Tivarutaf Kalk -bollar och Cryftall - åplert åro

petrificater : Undantagande at intetdera år for-

fedt med fådana Spince, fom Echini bruka at;

flytta fig med> och at den iorilbefkrifnc arten

derjåmte år utan porer, famt foljakteligen utan

dylika tentacula, fom de, med hvilka Echini
profva bottnen och fåfta fig vid andra kroppar,

Altta år klart, at om deffe bagge kännemärken
anfes fom nodvåndige hos hvar och en art af

Echini genus, kunna ej Kalk - bollarnas origi-

naler foras under detfamma: och fom de likväl

komma nårmaft ofverens med detta (lågte \ få

{kulle de ån mindre kunna hänföras til något

annat, utan conftituera et eget. Men aldenftund

generum grånfor åro abitraira, iå år ej nödvän-

digt, at de i:nc ofvannåmnde kännemärken (J, $)

{kola utgöra någon del af charafter genens E-
chini: och om de flutas ut, bora Kalk -bollar-

nas originaler aldeles derunder få fina rum.
Sjelfva befkrifningarna åro få inrättade, at

de göra lika god tjenll, under hvad genus defTe

arter ock foras»

Anfes de fom fpecies af Echin-flågtet, få

kan den, fom år beftrrifven i §. 2., lått fkiijas

både ifrån alla, forr bekanta, arter af genus,

Cute pororum paribus fparfis undique pertufa:

Men den andre, hvars be fkritning utgör 3?dje

§. cute poris nullis vifibilibus pertufa: ge-

nom hvilka kännetecken bågge arterne jämväl

kunna fkiijas fulkomligen £fttn hvarandra. Fafl-

ån defle kännemärken, på långt når, ej åro de

enda, hvarmed » kalkboliarnas prototyper kunna

{kiloas ifrån alla bekanta Echini v få behöfva och

bora dock flere ej nyttjas, efter deffe nu åro,

for
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får detta' ändamål, tilråckelige, och forblifva

det, til defs man hinner uptåcka nya arter

$

hos hvilka defamma åfven finnas.

Af defle arters beikrifningar kan inhämtas*

at de, i flere mål, åro utmärkt fkiljaktige, ii

val Uns imellan, fom ifrån alla kånda fpecies Echi-
jni , dem de likvål komma närmare ån något an*

;nat {lags djur. Således ftå iåkert ånnu åt(kil-

liga arter af detta {lågte at uptåcka, medel ft

hvilka bagge defTe fpecies kunna fammanbindas,
få val fins imellan, fom med de fpecies af

Echin-flågtet, dem vi nu kånne: Ty natura non
facit faltus.

For vighets (kull, lå vål fom likhet med
nu vedertagna låttet at characterifera naturalier,

torde jag fa lof, at med namn af Echinus Po-
mura (k) utmärka den förre 3 och med Echinus
Aurantium (1) den fednare arten.

§. 5. Det år aldeles obekant, i hvilka haf
defTe {lags djur nu for tiden uppehålla fig:

Men utan tvifvel lefva de under ganfka djupt
hafs-vatten> Ty hvarken de fjelfva, eller någon
af de mångfaldige arter, iom finnas petrificera-

de i deras fåilfkap, upvråkas någon lin til hafs-

ftranderna.

Utan tvifvel hafva de petrificerade djuren

både a i (träts, lefvat och dödt på famma (iål*

len, dar deras forftenade lämningar nu finnas >

Ty om vattnet hade rullat dit (kålen, (kulle

åfven klappur och grus, af famma tyngd fom

* de,

(k) För at någorlunda bibehålla namnet af Cryftall-åp.

len, hvarnied bågge delTe arter hittils blifvit utmärkte,

(/) Fér fkapnadens likhet med en Pomerans,
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de, hafva följt med: Men hvarfven, hvaruti '•'

kalkbollar hittils funnits, beftå hele och hällne i:

af et förftenadt fint (lamm,

Forftenade låraningar af Echinus pomum I

förefalla i Fiotzbergen Kinnakulle, Billingcn, 1

.

Ivjyffe-och Alleberg, belågne inom Skaraborgs
|;

Län: i en flo-lågrig tract inom Kumla Socken l

och Hårad i Nerike (där gra kalk (ten bry tes, «

til både huggning och bränning, i de iå kalla-
|

de haile - brotten; : på Öland", Gothland m. ?

fl. ft. Allcftådes i tåt, grå Kalk - Hen.

Ide flotzberg inom Skaraborgs Lån, hvar- I

uti flo- kalks hvarf rinnas, ligger det lagret der--

af, fom hyfer petrificater af Echinus aurantium, 1

långt högre up, ån det, hvaruti Echinus po-
i

fnum förefaller. Detta fednarc kallas , af K inne-
a

kulles {lenhuggare, Likhalle- berg , efter de
c

endaft deraf kunna bryta tienlige -ämnen til graf- I

ftenar, fanu andra ftora arbeten, fafom fkor-
|

(tens - kranfar, vida trapp - ftenar och dylikt*
fr

Lagrets ofra lida år (k ro fl iga re ån den undra I

(och namnes derfore, af bonderne, vrångfidan),
%

hopgyttrad af idel kalkbollar och cryftall - åp- I

len, fom alla åro petrificater af Echinus po-
y

mura, och kallas af bonderne kulor..
f:

Petrificater af Echinus aurantium åro min- I

dre ymnige, ån de af Echinus pomum. Jag bar
\

funnit dem i Skaraborgs Lan, inom famraa tra- n

eter med defTe : men hårtils aldrig om h varan-

nan i et och famma lager. H vartdera af flotz- Ii

bergen, i famma ort, har, i grånfen imellan

litt flo-kalks och ler-fkifers hvarf, et eller fle- B
ra lager af en hård ,

fvartgrå eller fvartbiä ften-

art ji
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art (fammanfatt af kifeljord , kalk ,
jårn • och

alun- jord), Tom både omgifver och upfyller

dem. I Ofmundsberget åro de (enligt K. Ve-
tenfk. Ac* Hand. 1740 1. c.) inbäddade i los,

brun, bitumineufe Skifcr, fom utgör et, af

vågige lager fammanfatt, hvarf: Dc ligga dock
ej jämnt inblandade i hela masfan af detta hvarf,

[utan blott nårmaft inom defs a (lösningar, i iäll-

;

fkap med flora kalkbollar af ånnu okånd befkaf-

fenhet. Formodeligen finnas dc, inom famma
:

flotz-traft, i nägot hvarf af alkegrå, tåt kalk-

ften ; Ty jag har fedt fpecimina derifrän , vid

hvilkas yta fiårfvor af ladan art ånnu fe tat qvar.
På alla Hållen år fjelfva fkalet hos de fos-

fila af bagge arterna förändrad t til .opak, hvit

kalkfpat: hvars finafte blad, inom hvar valvei

I

af (talet, åro ftålde på et och famma (ätts och
i det gemenligen annorlunda , ån i de nårmaft

kringftåendc valvulx. Detta gor, at då en Echi-
nit våldfamt iosbrytes ifrån kalkftenen, hvaruti

han ritter, och det petrificerade Skalet derige-

nom blifver likfom klufvet, få at inra ytan flt-

i ter qvar vid kärnan eller fyllningen, men den

I

yttra vid matrix, och någotdera (tycket fedan

vandes af och an emot klar dag eller elds-ljus

j

få blänker fpaten, inom hvar och en ruta eller

valvei, i någon vifs och fårfldld Hållning : ri-

tan tvifvel af famma grund, fom fkyggandc

j malmer
Fyllningen i de/Te 2: ne {lags petrificater,

får antingen.

a Tåt flo-kalkj och det merendels. Då
l år det egenteligen, fom de kallas Kalk -bol-
lar. I fa många af fkalen, fom ånnu voro

hela
5
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hela, dä det flamni, fora fedcrmera hård-

nat til flo-lågrig kalkilen, fyllde och omgaf
allefanimans , år fyllningen altid af finare gry,

ån den omgifvande kalkftenen, med hvilkcn bon ,

for ofrigt, gemenligen (m) har fullkomlig lik-

het i färg, beftänds- delar och deras propor-
tion: Men i dem derernot, foni då voro fonder-

brutne, år hon til alla delar likadan med kalk*

ilenen, hvaruti de ligga* äfven når han år fpac-

kad med fkal-och corall-grus. Vid förda pä-

feende, förefaller ganfca fannolikt, at denna
gryets (kiljaktighct hårrorer af kalkflaramets ma-
keliga infilning i Echin-ikalen, genom deras 6p-

nihgår och porer, Men om fä vore, (kulle fyll-

ningen i lika ftora Echiniter altid hafva lika

gry,oaktadt den omgifvande kialkilenens olika fin-

het 3 Hvaremot man finner, at hon alleftades.

år i en vifs och lika mån finare ån kalkftenen,

hvaruti de ligga, fä at (killnaden imellan Echi-
nit- fyllningarnas finhet i 2:ne eller flere kalk-

ilens -lager af olika gry, år lika ilor, fom fjelf-

va kalkftens- lagrens fins imellan.

B. Ofta åro ock deiTe Echiniter fyllde med
pyrarnidalifke kalkfpats - cryftallerj och kallas

då Cryftall -åplen. Pyraroiderne ftå vinkelrätt

emot in ra ytan af fkalet, och Hota ihop med
fine fp itfar, i cavi tetens medelpunkt. De vari-

era , i antalet af facetter, ifrån $ til 14 j. Men
de flefte åro f -eller tf-kantigej aldeles fom val-

vulae, af hvilka ikalet år fammanfatt. Den-
na

(m) I Ofmundsfeerget finnas petnficatcr af Echinns au-
|

raiitium , fom göra et undantag härifrån: De omgif-

vas af ]6s>,*brun SchifFer: Men åro fylde med fin,

bard
?
aikegrå Kalkften. Lands -H. Tilas, K c.
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nn likhet kommer deraf, ac hvar och en flca-

lets v a! vula är bafisaten kulkfpats-pyramid med
lika mänga facetter (»), fom hon fjelf har fidor.

R Kalk-

(*) I andra (lags Echiniter, har kalkfpats- fyllningen

år ven denna bsfkaffenhet. H. Arch. LiNNé har i

Mvtf Tefs. p. 94 beifcrjfvit och Tab. II. fig, 9. 9,9.
gifvit figur på en Echinit i krita (tagen biand kla-

purn pä Goth!ånd{ka ftranden) under namn af Hel-
mintholithus Echinitis , aetitas embryonibus cryfh Mi-
nis 11 xis: h v i! ken federmera år uptägen i Sy ii, Mat.
12* upl. 3. Tom. p. 180, och kallad: JEtites (cre-

taeeus) margaceus, embryonibus fixis, cryftallinis

,

muriac cryfolampis. Denne år omgifven af fin

krita, fom blifvit få fönderflagen , at enda fl: en del

af Echin-fkalets eoncava lida kan fy nas. Defs ca*

vitet har begynt fyllas med ipat-cryftaller, och der,

efter all anledning, på famma lått , fom nu år nåmdt
om våra allmänna cryftall -åplen

;
nämligen: Ac

hvar och en valvels inra lida blifvit bafis år en fpat-

cryftalt af lika mangfidig figur, och famma -vidd

med fjelfva valvelen.

Kalkfpats ~ cryftallerne i de Echiniter från S tevens-*

Klint, fom H. Sören Abildgaard nämner i fin

belkrifning om den flåtfc - tra&en
, p. 13, och gif-

ver ritning af Tab. IL f. 1. a och fig. 5-. tyckas

åfven vara af famma beikaffenhet.

jag har led t 2:ne ilags Echini ifrån Balsberget vid

Chriftianftad, fom meråndels inuti och ftundom til-

lika utanpå äro öfverdragne med en mer eller

mindre tjock fkorpa, af klar, gulaktig kalkfpat, för»

deit genom fina, men tydeligen fynliga, fprickor, i

tåmingar; af h vilka hvar och en har famma vidd

och figur med en af fjelfva Echinfkalets valvulse,

fom år defs bas. inom denna kalkfpats - ftorpa åra

fkalen antingen torna, eller fyllde med likadan Lum-
machella, fom hela Balfberget beflår af. •

I Hr. Hof" Apothekaren Ziervogels vackra fam-

ling har jag fedt ganfka fåkert bevis pä famma
fak, i en utlåndik Echinit, fyld med en hvit lkal-
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Förklaring ofvcr Figurerne
y

Tab. VIII

och IX,

Fig. i. och 2. Foreftålla Echinus pomum i oli-

ka ftällning, fädan, fom dels utfeende un-

gefärligen år f6r blotta ögonen.

a Är en liten uphöjning, hvars ena anda

oformärkt förlorar fig, men den andra (lu-

tar "tvärt af, med en tjock uphojd brädd

omkring djurets munn (b).

Defs anus c) filter i upphöjningens fluttning

emot os.

Fig. 5. Vifar et flycke af famma djur, fedt

genom Microfcop*

Fig. 4» Afbildar allmånnafte varieteten (et) af

Echinus Aurantium.

a) Roftrum infertus. b) Os, betåckt med fitt

f-delta lock. c) Anus.

Fig. 5% Den famma i annan ftållning.

a) En del af roftrum inferius. b) Roflrum fu»
periuSé

Fig* 6*. Segment af famma varietet, fedt genom
Microfcop.

a) Roftrum infrius. b) Os. c) Anus. d) Glan-

dula vahularum.

Fig. 7. Fyllningen eller kärnan i famma varietet

af Echinus aurantium.

a) Ra-
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a) Roftrum inferius. b) Fyllningen I det'up-
hojda munnlocket, c) Anus. å) GlanduU vaU
-jularum. De mångfaldiga fm a runda cirk-

larna foreftålla fyllningarna i åt concava
•punäer, hvarmed (talet år,, på inra ridan,

til hälften genom fcucket. De uphojda li-

nierna utmärka futuras valvularum.

Fig. %. och 9. Vifa en annan varietet (/3) af
Echinus aurantium i fårfkilde Hållningar.

a) Roftrum inferius. b) Roftrum fupcrius.

Denne varietet (/3) har ej altid fådan yta,

fom figurerne 8. och 9 vifa: man min-
dom fädan, fom foreftålles med 6*:te figu-_

ren. Deremot förekommer varieteten cc)

åfven med fädan fculptur, fom fes i fig.

8, 9; fa (tån mera fällan. Varieteten y
förhåller dg i detta och alla andra mål li-

ka med varieteten förutan at roftrum

fuperius år florre ån inferius, Akfå behof-

ver han ej v i fas i fårfkild figur.

Fig. 10. Vi far fkapnaden af det ftorre ilags

Valvula; i fkalet ar en utlåndfk Echinit,

fora inuti blifvit ofverdragen med en gul,

klar Kalkfpats- Skorpa., hvilken genom fi-

na fprickor år fördelad i ilyeken af fam-

ma fkapnad fom valvulee.

OBSER
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OBSERVATIONER,
gjorde med

Inclmathm Compaffen y pä en SjSrefa

ifrdn Götkeborg td Canton i Chhia och

dirifrdn idbaka, aren 177©
och 1771,

af

CARL GUSTAF EKE BERG,
Capitaine vid K. Amiralitetet lamt vid

Oliindilka Compaguiet.

[$3 jag, några dagar efter affeglandet: ifrån

JLJ^ Gotheborg, uti Nordfjon, til .Obferve-

rande up(atte den nya Inclinations CompafTen,

fann jag , ehuruvåi hafvet var tlinmeligen flii-

la, honom il orolig och i en la ftåndig rorelfe*

at jag med oforråttadt ärende nödgades afér läg-

ga honom ned. Detta fatte mig i fruktan,

at denna gängen fora hem med mig få Inclina-

tions Observationer.

Jag företog mig at granfka fcllnaSén i

Conftru&iqn i mel lan denna och den förra Com-
pafien, (*) i tanka at derigenom förekomma
de hinder 9 fom gjorde obfervatiönerne hade

fvå-

k

) Belknfning på den förra få val fom på den nu bru-

kade, bagge af Herr ProfefTor Wilcke inråttade

,

ikali meddelas uti nåda ftycke af K. Vetenfc. A-
eademieBf» Handlingar.
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fvåra och oviffh, och fann dem befia deruti,

at alla rårelfe- punfterne, fom fkulle hälla In»

ftrumeritet uti ja oinvigt emot (kcpps-rSreifcrne,

voro belågne uti en horizontal plan ined och
omkring Nålens Axlar, och at deffa hade ftor-

re utrymme pä glas-pannorne iméllan knipare-

na at rulla på, hvaraf hände, at fitftån de ige-

nom fam mantryckand e minfkade något Nålens
rorelfer, blef likväl horizontala ringen, da kni-

parena flåpptes fat fortiga tillika den , min (ta

Skeppets hvåifning) i det olag, at han pä og-

nablecket gaf Nålen nya fvångningar
,

ej mindre
ån de förra.

Skeppen kunna harva i haivet på en gång
flerahanda rorelfer -> llundom med endera ftam-

men upp eller ned* kallad ftampningj llundom
rullande ifrån den ena til den andra fidan, kal-

lad (lingringj (hmdotn bagge tillika. Vore
defla rorelfer på båda fidor lika, borde medi-
um inaellan Nålens ytterita vägnings- punfter.

någorlunda utv ifa inclinationen , men fom vå-

gorna, hvilka ha t va Skeppen, aro olika i fkyr-

ka och hogd,. ty vill detta utflaget åfven blif-

v
r
a felaktigt: men uti et i ad an t' fall fann jag

cen förra Compaflen beqvarnare , efter tyngden
var hängande längre ifrån Ofciilarions pun£terne

pl en plan', fom endaft 11od lodrätt, och nå-

len hade mellan dem en fri och obehinclrad

gsng.

Det ovanliga trägna ftormvadret, fom jag

crögs med i hela Januarii Månad, utgjorde et

fort "hinder
^

iå at ej mer en tre ob ferv a tioner

|;hollos på' Veftra fidan qm Irland, och två i

R 4 den
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den Norfka hamnen, dårell vi botade några

ledna fjoflcador af en vald lam orcan.

En mildare årstid, blidare Ciimat och för-

modad mindre fjogang gäfvo mig hopp at fram-

deles under Refan fä göra en famling af flera

obfervationer, fedan jag blifvit med InMrumen-j
tet bättre bekant. Vårt. lopp til Madeira var

onffceligt, men likväl hafvet altid oroligt. I fik-,

te af öen Palma, började jag med alfvare Ob-
fervationerne , och fortfatte dem mått dagejigenf

intil yEquatorn , fa fl ån Nätens ofvannåmnde o-

rolighet profvade tålamodet. Hår beflot jag at

gifva Compaflen en annan Hållning, någorlun-

da lika med den förra. Äzimuth - brickan få-

llades vid en lika flor Eke-trifla, igenom h vil-

ken fuspenfions - axelfen fkrufvades t ridan kom
at balancera pä tvånne hvafia koppar -axlar uti

en tjock koppar -ring, fom orngar henne, och
denna ring hade et par hvafia koppar- axlar,

h vilka hade fin rörel fe uti en koppar - bogel,

flkrufvad' under taket i min iånekammare : fkruf-
o e

vens hufvud var a fru nd ad t och hålet i bogelcn

få rymligt, at InMm mentet hade arven härige-

nom fri rorelfe och ledning efter alla fkeppett

flingringar: igenom vigtens fkrfifvar var jag l

iland, når det behofdes, at hålla Inrim mentet

lodrätt, och igenom en Knigths Compafs, h
Hålla det efter meridianen. Öbfervationenp
gjordes nå mSngfalldigt lättare och vigare, ty

nälen blef ej oroad til annan rorelfe , ån ailenaft

längs efter pannorna, fom med kniparena var-

famt hjälptes. Sammanhanget af Obfervatio-

nerna och ofverensttåmmelfcn imellan dem, dl

Inftrumentet vandes, tycktes bertyrka derai

rids*
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ktigbet; åtminftone har jag ej vågat infkrif-

a någon, förr ån jag förut varit ofvertygad

m defs vifshet. Men alla dcfla anflulter voro
uktlofa, då Inflrumentet vandes Öfter och Ve-
er: nålen y fom då kom at fä en mera perpen-
culair Hållning, fortfor ouphorligen med fina

ångningar: det var omojeligt at gifta til nå-

>t vifst grad- 1al | efter hon ibland flög ofver

d grader pä hvardera fidan > dårfore flå

ånga columner blanka eller utmärkta med
rl(st; jag hittade ornfider på der rådet , at fam-

åndrnga kniparena med en knuten tråd, och
i det fattet äro de Obfervationer tagne, forri

b införde, få noga fom mojeligt varit, fair-

i de tyckas ej hafva det fammanhang fom de
dra.

Alla Obfervationer are förrättade middags-
len, då man ratt Poihogden och Hutat dass-
le ningen > några få und antagne vid B ra fil i (k a

luften , dä jag var angelägen at få veta det

illct
?

h vare ft Nålen (kulle ligga vågrätt. Er»

ftig vind utur Siamfke Viken , iå val fom den
irka Nordpafladen på hemrefan, hindrade mig
i Ch in é filta Sjön , få noga fom jag onfkade>

snom Obfervationernes repeterande få under-

:ta mig om det iamma. Inclinationerne, jåm-
•de med dem jag tog förra Refan, (*) uti

ppet ifrån Gap til Java och långs nya Hol-
id, tyckas vara något fkiljaktige. Detta for-

låt mig at bruka all accuratefie , och fom jag

råkat g 6 ra allena ft några få, få lårer formo-
R f deli-

p5 Se Handl. f'6r är 176$ ?
tredje Qvartalet.
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den Norflca hamnen, dårell vi botade några

ledna fjofkador af en våldfam orcan.

En mildare årstid, blidare Climat och för-

modad mindre fjogäng gåfvo mig hopp at fram-

deles under Refan fä gora en famling af flera

obfervationer , fedar) jag 15 Ii fv.it med jfnllrumen-

tet båttre bekant. Vårt lopp til Madeira var

onflceligt, men likväl hafvet altid oroligt. I fik-

te af Öen Palma, började 'jag med alfvare Ob-
fervationerne, och fortfatte dem mail dageligcn

intil yEquatorn , fa ft an Nätens ofvannåmndc o-

rolighet profvade tålamodet. Hår befiot jag at

gifva Compaden en annan Hållning , nagorlun*

da lika med den förra. Azimuth - brickan få-

llades vid en lika flor Eke-triffa, igenom hviU
ken fuspenfions - axelen fkrufvades; triflan kom
at balancera på tvän ne hvafia koppar -axlar uti

en tjock koppar -ring, fom omgaf henne, och
denna ring hade et par hvafia koppar - axlar/

h vilka hade fin rörelfe uti en koppar- bogel,

fkrufvad under taket i min långkammare: ficrut

vens hufvud var afrundadt och hålet i bogelen
få rymligt, at Inftrumentet hade ål-ven härige-

nom fri rorelfe och ledning efter alla ficeppet?

Hingringar: igenom vigtens ffevtifVar var jag l

iland , når det behofdes, at hålla ln ftru mentet

lodrätt, och igenom en Knigths Compafs, <t

Hålla det efter meridianen. Obfervationenie

gjordes nft mångfalldigt lättare och vigare, iy

nålen blef ej oroad til annan rorelfe, ån allenaft

långs efter pannorna, fom med kniparena var-

famt hjälptes. Sammanhanget af Qbfervatiof

nerna och ofverqnsiiåffim^lfen imellan dem, di

Inftrumentet vandes, tycktes be ftyrka deras

rid?*
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riktighet; åtminflone har jag ej vågat infkrif-

va någon, forr ån jag förut varit öfvertygad

om defs vifshet. Men alla de (Ta anftalter voro

fruktlofa, dä In flrumentet vandes Offer och Ve

-

fler: nålen, fom da kom at fä en mera perpen-
dieulair Hållning, fortfor ouphörligen med fina

fvångn ingår : det var omojeligt at g i (la til nå-

got vifst grad-tal, efter hon ibland flog ofver

fo grader pä hvardera Iidan 3 dårfére flå

många columner blanka eller utmärkta med
ovifst: jag hittade orafider på der rådet, a t fa ro-

man dra ga kniparena med en knuten träd, och

på det fåttet åro de Obfervationer tagne, fom
åro införde, fä noga fom mojeligt varit, fafl-

ån de tyckas ej harva det fammanhang fom de
andra.

Alla Obfervationer åro förrättade middags-
tiden, dä man fatt Polhogden och (lutat dags-

rakningen, några få undantagne vid B ra fi lift a

Kullen , dä jag var angelägen at fä veta det

Kallet, hvareft Nålen {kulle ligga vågrätt. En
häftig vind utur Siamfke Viken , lä val fom den
ltarka Nordpafladen på hemrefan , hindrade mig
at i Chinefifka Sjön , få noga fom jag onflcade,

igenom Obfervstionernes repeterande få under-
råtta mig om det Samma. Inclinationerne, jäm-
förde med dem jag tog förra Re fan

, (*) uti

loppet ifrån Cap til Java och långs nya Hol-
land, tyckas vara nägot fkiljaktige. Detta for-

åhlåt mig at bruka all accurateiTe, och fom jag

då råkat gora allena fl nägra få, få lårer formo-

(*) Se Handl. for är 176g ,
tredje Qvartalet.
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deligen då något fel infmygt fig i dem: dåre-i

mot år jag aldeles forfäk rad oni doffas riktig-

hets Det farnma märkes ock om dem (om
gjordes pä hemrefan i vågen förbi Madagaflcan

Åt nu lnclinations Obfervationcrnc då träffade

in, fick jag med nöje årfara vid land fallet al

Cap L'agvillhas. Compafs-mifsvisningarne plåga

altid gifva den Bankens annalkande uljtlnna
>?

foni omgifver denna udden, men både en mol-

nig horizont och deras fkiljaktighet fms ij

mellan, gjorde oblervationerrre aldeles opaliteli-i

ga 5 deremot var Inclinationen efter hand attagan-

de, och juft da jag fick detta Cap i fik te, vi-

lle 45 gr. iQ min. når jag pä utrefan i Bay
Falfo, fom ligger 1 gr. 20 min. Vcfterut bår-

ifrån, hade 44. jo.

Efter nålen hitintils aldrig gifvit någon

fkillnad , driftadc jag ej at fl:ryk a henne, menj
vid annalkandet til öiv S. Helena, markte jagj

Inclinatipnerne vara til någon del högre ån til-

forene, eburuvål variationerne voro i famm a

mån til hal fannan grad ftorre ån vanligt. Jag
Jade henne derfore varfamt imellan tvånne Böc-
ker, at ej rubba axlarne då jag fl: u lie 11:ryk

3

henne, vid hvilket tilfålle någon af ballancé-

fkrufvarne lårer hafva kommit i olag, hvilket

at råtta, jag fnarare förvärrade , fä at de mot-
fvarande Obfervationerne altid hade nägon fkill-

nad : icke defs mindre tog jag bvar gång två

niotfvarande obfervationer , kallade fä om nålen

och tog två andra niotfvarande. Medium af

defla har jag i de följande intort, efter de fy-;

nas med de fornt gjorde komma ofverens: mem
de fom nu förrättades* då Inftrumentet våndesi

Öfler-
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Öder och Weftcr, voro jåmpare. Jag conti-

i r.uerade Ji armed, tildefs jag af någon förkylning,
11

vid
* Mqu :torns pa (Terande, foftnade i en häftig

• Coiique, (om med matthet folgåe mig up til

e

et Nordligare Cltroat, hvareft jag kom at up-
fl hora med öbferverandet.
a •'Når; CompaiTen våndeS i Oiler och We-
5 'fler, gjordes altid tvänne Obfervationer uti
' hvardera ftåIlningen, men man har i trycknin-
" gen nödgats utefluta den ena, at undvika alt

' for ftor bredd på följande Tabeller. Bagge
" jvorrsmo gemenligen 6 iverens inom en half eller

' en hel grad. Uti denna Xnimurnentets flåll-

' ning var Nålen mycket orolig, när Inclinationen
' uti Magnet- Meridianen var ringa.

ö H t1 Indin.då Indinat. p£ ^
!

* Låtit, Injtrum. Merid. §
^ ^ lUldes. S*

' Öft. W. Rått. Våndt, *

1770. J anuarius.
N. Qft. o O Nord pol under. Nt A V,

7, 6o. 6. 16.40. — . t-, 75% c. 7f.if. 27.12..

11. fP*?7* 8- 24- — •
—

•
76". o. 75.90- —

.

17. $7.4^ 1.3-7, — .
—

. 76. o. 76. q. —.—r,

F ebruarius.
I *) H • f7«f § - 22. fo. po. po. 74. o. 7?4f. —

;

if .
—-.— . — . po. 89. 74-if. 74*30.

^ Martins.
15. 49. fi* 2.

.

5V— .
— • 74- °- 7?-?°* 22.30;

0)24. 30. o. 0.50. 64. o. 64,4f. —

.

'
' M ar-.

*) Uti i&vinérs Hamn i Norige *) öm Palm* i ÄikteT"
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S5» Latité

^ Indin. dä Inclinat. på
Injlr.jh Merid.8'°*

> Öft. W. Ritt. Våndt.

Martins.
b 0 tford pol wider.

2 f- 2 0 . y ö

.

I . I 0

.

öz. 30. 7 2D.

2 7. 2 2.1 2. f » r
I . Z, 1 . 60. 0. D*J- V./»

O . i- U • c -< .
9 -1 >2.45. C "7 2 O

5 /.

3.29.
) 4- 5°* C/i 2n.

30. 14. f 1. J»fcp. <"0 /I
/">

) °-40, cn a 0
-7 r 3.13. 4U • 1 ) •

* r i /.

i 84°. 3P.30. 39-3 0 '

2.. 6.37. 2,f6. 3f. 0. 3f. 0.

5* M7- 34.30. 34.30.

4- 2.41. 3-2.. 30. 32.3c.

5- 2.32. 2.31. 3 1 -4f

.

31.45-.

8. 1.37. 2.c0 . 30.30. 30,30.

P. 0,3^ 3 23. 30.30. 30.35-.

1 2

.

0. 4. 3.23. 30. 0. 30. 0.

b) ir.

Syd.

-2 . 1 c\ 3.29. ""*" 24, 0. 24. 0.

t'8. f. % 6.3c. 17.45-. *7*4f-
19. 7.1 1. 7-4L 13.30.

€r) 20. 8. f 2. 8.36. P»4f- P4f.
9. 0. 8, 0. 8. 0.

rj2X. i i . 10

.

p.34. r °- f. 0.

12.2 1. 948. i.4f. 1.4c.

p.f4- 0. 0. o» 0.

i) 'Fåråndra.des CompSSens .

uphingas under Däcket i Sång-
c) KL 6 Formiddag, d) Kl

K fl

II

p.:

9?

Aprilt

ftållning, fä at han nu kund;

Kammaren.
6 Eftermiddag.
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12.

14,

i<5.

18.

3-

4.

10.

h.
14.

*7-

Låtit,

Syd.

,14. o.

14. Jf.

17. o*

18.10.

ip.IO.

21. 3.

£3*40 *

26.20.

20 3 2,

20.4,5

33-47
34. 2

33*ff

31. 1

IFefl.

10. 1 I

.

10.10.

10. 10.

10. 8.

9-f9>
9.4#-

8.fo.

3.14*

o/?.

1.23.

1.34.

2.18.

4. o.

6.if.

P;2§.

I7.43.

20. r 1.

22.10.

26. o.

Indin, da

Inftr.ft.

öft. W.
Aprilis.

Maj tis.

Inciinat. pä
Merid,

Rått. Våndt.

Syd Pol under.

O.30. 0.30.

2. O.

jr.3Ö.

6.30.

8.4f.
11.30.

If.JO.

2. O.

f.?o.

6,30.

8:4f .

11.30.

if.30.

21.30. 21

2. * 20 24.30.

26*. O. 2(5. O.

28. ö. 28. O.

30.30. 30.30,

31.30. 3
I '3°*

3t.4f. 33. o.

34,30. 34.30'.

36. o. 3,6. o.

37. o. 37. o.

37.20.' 37.20.

38. o. 38. o.

38.30. 38.30.

N.aV.

N<aO
0.1S

°-3f

0,ff
c. 1

2

0. 2f
1. O

3.30,

3.10

44f;
f • 0

7-4f
io. o

»o.4f
11. if
16 \ f
Ma]us

'

f) fel. 12 om Middagen.

0 Kl. 6 Efter middag. (<Q Kl. 6 For middag. „

\g) Säg den ftorfta af Martin- Var öarne, kallad Trinidad
eller Airem^aon

,
belägen i Lat. 20. 34. S. Longit. V. om

Teneriffa 8. 25-, efter lä val Halleys Gbfervat fo,ni en

fåker Charta af Bellin : hvilket Land -fall utmärkte, åt

longituden var ofelacktig , når diitancen til landet gode -

gjorcks.
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b
Låtit.

Syl

z4- 3d-47-
34*16.

34.

— .—

.

/; 24.

36.13.

3f-n-
27.

28. 3T.18.
"3 c rf*,
i) • J

)
•

2 C r T.

I. ST>'#
2. 3j-.if.

?• 3T-37-
4. 36.18.

t- 36,10*

6. 36.10.

7* ?rr4-

öji
f

26.1 f

.

27.1.9.

^p.3f-

Indin.då
Injlr

ft.

Öft. w.

il/ j.

o o

7f. 76.
"79* 81. i

Inrtinfrt/, pd
Merid.

Rått. V åndt.

^9

:}0,

. 82. 86. 4 i

Syd Pol under.

O. 39, If.

O-

3°«

3f*Tf.

38. If.
4c. if.

44.1 f.

49. o.

F*T7-
fö*-3P-

60. fi.

64.2,2,,

66» f.

67. 1 i).

67.fi.
70.30.

74.30.

77-f^
80. 8.

81. jp.

86

87. 87.

orolig,

ditto.

ditto.

ovifs

44,

44.

4T>

*r - •

To

70.

30.

O.

o..

fo^o.

f l V'

rt-r*
T7- o.

40.10.

41.30.

44 3°-

44' if-

44.30.

47 o.

47 .4 f.

f-).
:

f.

fl. o.

fi. 30.

f4. o.

ff. o.

57- o.87. 86.

87. 5-8.30. f8.3o.

Julius.
88. po. 60. o. 60, t f
88. 88. 60.4f, 61. o

88. 88. 62. if. 62.15-

8p. 85)» 62.30. 62.30
8p. 89. 62.4f. 61.30
88. 87. 62.4f. 62.4f
86. 86. 62.4f. 62,3c

19

20

26

.74

ib) Til ankars 1 Simons Baijen, beiägen 1 ii^y Fallo,' miiai»

Gap de Bonne Efperen.ce.

*) Ditopm morgonen, k) dito om aftonen viå Gap Lag vill

/) Mycket hég rullande Sjögång och ftarekt flingraade.--
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Ivclmjd Inclinat. pä ^
1 ? 3*°^ mr. ft.

Merid. ?
\ $ ^ . I*

* y Öft. W, Rått. Yåndt- •

Julius.
<l Syd. Öft. O o Syd Pol under. N.aV.
,;| 8. 3f.ff. 84.35. 88, 87. 6z-4f. 62.4^.

.j 9. 3f.i8. 8(5.31. $7. 87. 62.4^ 62.30. 20.45.

'ft. 34.^8. 88.56. 88. 87. (52.30. 62.30.

13. 34.43. 88.31, 87. 88. öi.if. 62* o. iS. o,

;

[4. 3f .10. po.fp, 8g. 8g. 62» o, 62. o.

'If. 3^. 4. 93. fi. 88. 87. 62. o. 62. o,

;fe, 34-f f. 96,21. 88, 88, 6m 5% 61. 4f.
'17. 34.12. po f7. 89. 88, 60. o. 60. o.

;ip. 32:30. lof.fj. 88, 87- fP«4f- 60. o. io.ff.

jfe 31. 1. 108,22. 87. 87. fp.if. 59. o.

\i. 30. ^f. i op. 6. 86. 87, fp. o. f 8.4f

,

]
12'. 30.12. 1 10.41. 86» 87. f 8. o. f 8-30. p 4 30.

]|3. 28,43*. 112*33. 87. 5T- o- T7>3°. 8. 50.

2.7a u 114*49. 88. 89. f6*jo # f<5, o. 7. 39^

"'if. z'f.30. 117 9. 88. 89, f4 # o. f4.if; —
'

16. 24. 1. 118.32, 88. §9. f2. o. ^2,30. 6. 20^

jy. 22.31. 119.13. 88. f°" °* r°- °* f 4f*
|8. 21.27. i2i,ii. 89* 88. 48.30. 48.30, 4. go.

-dp- ip.io. 123, f. po. 87, 46,30. 46,30, 3. 4f+

30, 16.37. 524. f.
—

. — 4v4f* 44» o- h 4f.
ji. 14.12- i24#f2, — .

—
. 40. o, 40. o. 3. 3©.

Augujlus,
1. 11.30. 12472. 38, o, 37.30. 3. o.

2,, 8, 46. 123,30. 8g. po. 32.30. 32. o. 2, if.

4. 7. 42. i22,4f. 88. 89. 32. o, 3i.4f. 2, 30,
!
6. 6, $6. 121.20. 86. 84. 27.30. 27,30. —

s \ ' Augufius\

\
Säg Land af Java. n) Uti Sirat -Sunda.
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JUuitf .

Indin.då

tnfthft.

Intlinat. pj
Merid. I

1

p Öft. Wi Rart. Varidt.

u(i US.

Öft. . 0 b i$>$ Poiundef» N.a
0 ) lvy * ~y . 122. 7. 80, pö. 26. JO. 26,30, z\ i

/V 1 V* ? 8z, . o . 121, 0* gp. po. 22. O. 2 1.20.

t 8I 0

.

121 .20. 87. 86'. IP, O. i8.4 f.

2 I • I2I.AJ.,it 86* 87. 17. -0. I6\4 f. I f
Nord,

2 I f

.

I 2 T . O. 86. 87. I3.30. M 4f- T Al

24.. f. O. 122-45» Sr. 8. 0. 8

2. r O . ) O. 124. 0. ""~*™ 6.20. <3 JO.

s)z6. I25.27. 3.40. ?-If.
Nord Polen under.

/ • i

o

+ 1 5

»

l.If. I. O.

28. j 2. . ^ O . 1 28. f 4. 6.4J. 7- O. 2.

2 0 S A "»C. 130.44. 87! 86. p. O. 8.4f-

If-54. 120. fö. 87. 88. o. 13.0.
I7.f7. 130.47. 88. 88. i6.4 'f. 17. 0.

September.
i } l . 20 20« 130.30. 8 B. m. 21.0. 2 1 . 1 f . 2. <

2 2. I f

.

129.4,-.
4

8p. 8p. 24. 0. 24. 0.

2,0. 23.30. I 2p. 20 • 89. po. 26. 0. 2(5. 0.

Octoher.
8p. po. 16 if. 16. 0.

20. 8p, po. 26 if. 16. 0. 2. C

Novem

0) Vid Holmarne Tvä Broder. p~) imellan Veft-åndan af Ba|

ca och Sumatra q) Vid Sju öarne. r) Utmed Maläyfls

Kulten, s) Blålie hardt utur Siarn (ka Bogten , med mycke
fiégangi fom hindrade at repetera obfervarionerrve.

Sag Land af China, en grad Öirerom Macao.
v) Vid öen Linting, i Cantons Riviere*

v) Uti Vampoe eller Hamnen i Cantui.
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^ wj b Indindi Inclinat. pä ^
? Låtit. §0? Inflr<[i. Merid. %

? Öft. W. Rått Våndt,
'

November,
Nord Öft. o o fåofd Pol under* N.aV.

if. 23. o. 129.30. 89. 90. 16. o. 26. O. - • *

Hcm-Rcfan i 'December.
19. 22.10. 129. 89. PO» 2.3* °> z

i'
l T* ~ ~ "

/ »fy^ Polen under.

26, 8.^4. 12^. 89. 89. 1. f. t 30. - ^ -

28. f.i8, 121,25, po. 90. 7.30. 7 4f . ^ - -

21. I. O. l2I.If% 90. 90. IJ. O. I7.I f.
*

1771. Januarins*

122. 7. 89* £0. 23*30» S34f. - - -

I2I\2f. 89. P°* 27. O. 26.5O. - - -

120.26. 89. po, 31^0. 3 l-4f . - - -

i 20a 8. 8p* po* 3 u$o. 31.41". - - -

120. o, 90* po, 33. o. 32,50. - - -

ilp.22> orolig, HAf* 34,30.

PebrUätius.
117.11,/ po. po, 3f. ö. i,

11^42* 90. 89. 36, o. Jtf.if.

113.30, po. 89. 39.4f» 39.4$% 2.30.

iio<f6\ orolig» 4^30» 42.15*. - - -

I07. fö\ dito* 45% ö. 45.30. » * -

loj. 28» 89* po. 46.30. 47» o. 3*48»
S Febru-

Syd.

4. 3.3O.

f-4f.
17. 7. 3.

ip. 8*13,

22. 9. i.

29* it-3P*

i. i 3 .jé.

2.

3* 16.38.

4* 18. 6.

f- 19. 8-

6. 20, 6.

Neder i Rivieret Boucca figris,där Skeppen intaga fy.i-

nadt-n af Laddningen, v) Utanför Macao, z) Ifrän Q ru-

tten Äta Kulten haft ttark Biail och hog iiögäng, fora h a-

drat obfcrvationerne alla deifa dagar, a) Vid öen Laci-

para. b) Vid Nord-öen. t-) Utan för Strået - Sunda.
\
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^ »o fe* Inclin. dä Inchnat. pd ^

,

Låtit. § o| Infir.ft. Merid. §
»SJ

8* Öft. W. Ritt. Våndt,

Syd, Öft. o o Syd Pol under. N.afy

7. 20 f2. 103* 8* 80. 8p. 48» o. -

8. 21.46, loe.fä. 88. 88. 49*30. fo. o. 4.

p, 22.32. p8.io. 87. 88. fo é jo. fi. Or -

10, 2.3.13. pf.«f. 88. .88. fi.36. fM-f- "

it. 13. f7- Pä 37. 8p. 8p. 74. o. f4* i.fi
-

12, 24. 6. PK30. gp. po. f4-4f. 74.5*0. -

i 3» 24,23. po. o. orolig, ff. o. ffJS» 8.4)

14. 24.70, 87.12. po. po, 76.30. ftf if.
-

jf. if. 8. 87.30. po. 8p. 57.15. 57. o, -

16. 25"* 3 3. 8r.fo. po, .90. fö.if. ?8.2o. -

37. 26.10. 78,17. 83. po» )*p-4f 60. o. IS'
j

18* 26. fi. 7f. 7* po. po. fp.30. <5o. o»

ip. 27.24. 7247» po. 8p. f f8,if. 17.3c

20. 27.57. 7° ! 7* po. po. 5*8,17. 20.

Äl, 28. 26. 68, 7, po. 8p. 78.30. 78.30. 2r.j<

22, 28.51, 66.17. ^ro.oro. 77. o 4 56.30. 22.2<

23, 2P 24. 64 33. 8p. 88. 77. , o, 76.30. 22,4c

24, 30. 3. 62,3g po. 8p. 77, o. 57* °- 24> <

27. 30.98, 60.30. 8p. po. 76,30, 76.30. 2.f;,jii
|j

26; 31.18. 5-846, 8p, po. 5*6. o. 76.45-. 2f.3<
27. 3 i.f7» f^4°- 8f. %6. 74 45, 5-4,30, 2^4
28, 32,^6. 54*24. orolig. 54, o. 5-3 45. - -

Martins,
1, 52.5-2. 5-2.31. - - - - f*4r- 73. o. - -

2. 3 5'°- °- 8P. 8p. 52. o. f2. 15»

3. 5426. 47. f8, 89. 8p. fo.go, 70.30, 25.3c

4, 34.42, 4^-33- 8p. 88» 4p,if. 49.15* 2.5.

|
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^ ^ Indin. di Inelinat. få ^
^ 2dtt>» Inflr.jh Merii., ^

Öft. W. Rått. Våndt.
-*

Martius,
Syd. Ofi. o o Syd Pol under. N<,af?t

f. 34-53= 43-2-7. orolig. 48. o, 48.30. 24.30.
6% 41. 3P. - - 47*tf. 47>3Q, £3. &.

) 7" 35*15* b8«39* 8 8- 8P- 4f-3o. 4>.3Q.

g, 34,14. 33.1 k 87. 88» 43.4?. 43- $0. ip.20.

p k 32. f7-. 3?. 9. 8f. 88. 4!. 30. 41. jo. - - -

10. 31.20» zp. p. 83. g5. 40*1 40, o. * - -

11. zp.f4, 27.24, So. 76"* 37.4f. 38. o. 37,20.
12. 28. 8* åf.fg. 76. 76. 34*40. 34.4^ - - *

13. 26\n. 23. o. 74, 74. 31.30. 31. lf> * *, -

24. 24.3P, 2I*2J. 70. 66. l8-. O. 2g. G. - - -

IS". 22>i#. 20. o. 66. 6f. 2<5,4f . 25.304 * * -

16. 21.57. i8*4 f - 58* oro, 23.30. 23=30. 13.45^
17. 22-22. 17.13. SO. 4f. 20. O. 20." O i

l§. 18,23* 1 5-37- 4f« 4°» 17» 1 5;» 17. o.

ip. I6.3O. 14. O. 40. }0» 12. Q. 13. O. ra.30.
JVar^ under

$5, 12. p« ö. 4, i»4f. j^4j-.

2<5* io.2o. 4.38. 14* *f. f.if. 5- 20.

27- 8.40. 3- ö. 2f. 26* 9.4J". p.30.
)i8. 8.

i
3* i. 27. 2p. 12. 4f. 13.'©*

sp. 6.39* j -^4- 35. if. 16.30* 16.30. «

*

31* 4.16. i.ip. 4a. 4J- 23.15% 23. o.

1. a.fA. 2.f6. 4f. 45. 27. c, 27. o.

2. 1. 31.' 4. 34 fö. fp. 29.11> Zp.lf.

8 4 0^
Säg yttra udden af Africa el ter Gap Lagvilhas uti Nord,
Säg Ösa Helena, /) Såg Äfcealion.



xy6 \77T« Jul. Aug. Sept.

Gm nyttan af Rågens rökande til

utfédey

af

Baron JOHAN BRAUNER,
Cammar - Rad.

T^et har varit en gammal plågfed> at låta

$. 1 kall rok ofvergå den nya Rågen , fom äm-
nas til utfåde, i tanka at derigenom dels af-

hälla maffcen
o
om höften från defs ftrofvande,

dels at oka Ars-våxtens drågtighec och afkaft-

ning.

Denna handtering har endaft varit hos de

mall forfarne hushållare af Allmogen i bruk af

åldre tider, hvilka aldrig underlåtit at nyttja

fig den til godo, for den dermed följande red-

bara nyttan, hvilken alrabaft och tydeligaft

vifat fig i Byar, där Teg- fkiftena utmärkt de
ftycken, fom med rokt Såd varit befädde, fram-

for de andra. <

Grunden hårtil år den famma, fom med
Ri-torr Råg, hvilken åger företräde for den nya,
la for den rok han infupit, fom för torkan han
fatt under fin ligge-tidj ty torkan år våfendte-

lig for alla (lags fron , innan de komma i jorden,

om växten Ovall blifva lyckofam. Deremot
händer, at ny Räg vi (Ta Ar kommer at läs me-
ra mjuk eller mindre torr ån fom vederbör, då

han lider mer af rågnaktig väderlek fänings-ti-

den, ån den ritorra.

Denna rökning fker i Badftuga, dar

Rågen lägges pä lafven, ly z å hogft Tre
tvårfinger hog. Gammalt ruttet vcrke af ftall*

eller
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eller Fähus -bottnar utval i cs at elda med uti ug-
nen, (å fparfamt, at värmen blir foga mer ån
ftark Solvärme, men röken af det molande
virket iå ymnig, fom möj eligen kan åftadkom-
mas* Når et dygn år förbi

, plågar merendels
Rågen hafva fatt tilråckelig torka, få at han
knäpper under tänderna, dock utan at vara

qvarntorr, allena (b han 4 a. f gånger under den
tiden blifvit ' omrörd med fkofvel och harh

Han bor fa fin tid at kallna några timar,

innan han fås, om alt fkall ga vål 5 och åger den-

na nya Rågen, i mitt {inne, företräde for all

gammal, hvilken, for tidens vinnande, dock til

någon del år oundgår.gelig.

At fiippa köpa dyr ri-torr Råg från andra

orter, kan livar hushållare om höften a flagga

et begärligt tunne -tal fålcdes riad Råg til

annat år, då han år lättare anfad och (kött,

utan at taga fkada i Låren til Sades -tiden.

Den fom har Kolna, kan med ringa möda
ria fä mycket han behofver, men i Bad- duga
gar något långfemt , for defs knappa rymd

,

når utfadet år drygt»

Forleden hoit voro tå hushållare, fom vå-

gade ria och råka Sades -Rågen, och det af

goda fl: ål, fruktandes, at Rågen, fom redan i a-

xen hade börjat mälta, (kulle under torkningen

förlora all gronings- kraft. Men jag vågade for-

foket med if tunnor, fom itu gifvit mig en
härlig våxt, emot formodan vid få fen fån ing.

Men }ag hade förut af erfarenhet , at korn-malt,

fom forledna året låg i jorden ofver 4 veckor

S 3 uadcr
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under den ftrånea torkan, behöll fin grodd til

infallande vagn > och gaf Ilar k are våxt an jag

nagonfia hordt talas om, fa ft den ej hant til

mognad, utan målle brukas til foder.

ANMÄRKNINGAR
om

Aritmålium , eller Djurs

Ifler,

af

ANDERS JOH. HAGSTRÖM,
Studiofas Medicinae & Chirurg.

j^^fan ffciljer i allmänhet Mer, eller Axungia*

xVJL Animalium, från den ilelare, härdare,

och mindre mjuka fetma, forn man kallar Talg
(-sebum). Ifrån äldre tider, haive vi pä Apothe-
ken förvarat en mångd af onödige Axungise,

h vilka få mycket håldre bora utmoriiiras, forn

en del åro fvåra at alla årstider fä fäHk a, hvar-

före de ock gemehligen träffas härd: ne , och
fåiedes åro otjenlige til medicihfka bebor, Föl-

jande uti vår Apothekare-Taxa upråknade I-

fter-llag tyckas bora uteflutas.: Åxungia Ho-
minis. Ur fi na, Cati fylveftris, Lypi

, Vulpis,

Taxi, Cailcrei
% Anatis, G allinse 6c Caponis,

Lucii pifcis. X>e(Ta hafva dels ingen 'annan

nytta ån andre Axung i se
9 dels åro de fvåra at

fcaffji rårfke, dclsjjter heltj)jny^ga (a). ^^^^^
Dåi>

(a) Ännu flera fiag fannos fordom pä Apothcken, forn

kan Tes af ciea Materia Medica, forn varic i bruk
$>a ifeo- talet, och finnes införd uti Herr Profes-



\7Ji. Jul; Aug, Sept. 275)

Derernot bore vi behålla 1:0 Axungia Ca**

ms: Hund - i (ler kon lått Haffas fåröct , och år

verkeligen lenande och nog tjenligt til utvärtes

bruk 5 men til invärtes bruk, få fom expefto-'

rans, ville jag garna föredraga Axungia An-
ferls. z:o Axungia Porc i , Svin - ifter, år det all-

månna (re, och der -o re mail brukeliga til fal-

vors bafis, 5:0 Axungia Anferis , Gas - i (ler, år erj

god del fm i digare och lenare ån alt annat fett,

och tjenar faledes bättre uti alla de blandningar,

fom til invärtes bruk åro årnade. 4:0 Axungia .

Vigerarum. Detta famlas ' gemen 11gen bos ofs

af vara vanliga , Ormar , och da det blifvit re-

hädt, kan det en god tid forvaras fritt från

flårpa y h vårföre ock Läkare b åldre nyttja det,

ån andra i fler, mot ögon - fjukdomar. Utom'
defla, tyckas gamfta fä af de uti Apothekare-
Taxan nämnde Jfcer vara -af någon verkelig

nödvändighet.

Sperma Ceti kunde val hår nämnas , men
det år fnaf&re ett (lags Sebum^ af Hvajfiflen

t?hy fete r macrocephalus 5
ån någon axungia. Der-

emot" tror jag, at jag ej
' gor illa

5
öm jag up-

tager, i an feende til defs medicinlka nytta,

fdrfkt ofaltaät Smör ibland axungia. Det år

iårtaft af alla fetmor at få, och defs tiIgång

få vidftråckt , at det gemenligen finnes uti

bvarje Torpare-koja. Det tyckes hora gora

famma nytta i Medicinen, fom andra, fetmor, och

chymice tracleradt håller det famma beftånds-

dekr fom Djurens liter, hvarom med nytta !å-

S 4. fes

foc Berg 11 Tal, om Stockholm for' 200 år fta nch

Sioshholm nu jör tiden {$c\
s
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fes Herr Macqjjers Elemens de Chyme Tern. t.

där han fager iig flera gånger funnit famma
producter, da han defhllerat Smör, fom da han

deiHllerat lfter, allenait Smöret varit rårfkt

Det år troligt, at uti åldfta tider vifste

man ej andra egenfkaper af fetmor, ån at de
vore Lenande och Mjukandes men i fednare

tider har deras medicinfka nytta blifvit vidare

utbredd. Man tillägger dem nu med (tor ila

flvål en obtunderande kraft, invårtes tagne, ef-

ter de likfom infvepa och forfvaga alk ffcarp-

heter, få at defTe ej lå häftigt kunna angripa.

Äfven åro de Expeciorerande, och det hälft

på det fåttet nyttjade, fom jag nedanfore år*

nar vifa. De åro därjämte altid Lubricerande %

ty de hålla alla gångar glatta och de minfta

canalers/ vaggar, hala, at ej den genomlöpande
vatltan, må fa något hinder eller uppehåll. Och
hår finnes grunden til det beröm feta fak er af

fomiige Läkare fått uti Topifka Inflamrnatorifka

febrar. Som nu fårfke Axungise Atumalium
hafva alla defla egenfkaper gemenfamt med al-

la Olea exprefla, lä har jag forefatt mig at for-

foka, huruvida man kunde invårtes, uti någon
uploft form, gifva Axungiae, i ftållet for Olea
c feminibus vegetabilium exprefla.

Den More Boerhaave, uti defs Bok de
Viribus Medkamentorum , och åfven vår hogtbe-
romde Herr von Linn6, uti en Difputation de

Snpore

(£) Herr Baumc i fin Manuel de Chymie, Edit 2.

p. 425-. fager åfven, at man fär famma produöer,
då man deftillerar Smor,fom dä man deftillerar nå*

gon vegetabiiiflc Olja.
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Sapdre Medicamentorum> hafva ibland Pingvia up-
tagit alla Axungise , ja åfven fårfkt Smor, och
anfedt dem fäforn Demulcerande , ar famma art

fora Olea exprefla. Men ingen har, iå vida mig
vitterligt år, rorfokt at gifva Äxungix invårtes,

på det fått man gifver Olea exprefla. At gö-
ra forfok härmed, låt jag forft rifva en fårflc A-
xungia Anferina med Gummi arabicum på föl-

jande fått, Rec. Axung. anfer. recent. unc.

II. trituretur cura Gum. Arabic* unc. %. vel

q. f. in Aqux fontanas libr. 1. D. S. Solution

med Gummi. Stundom åter brukade jag följan-

de Compofition: Rec Axung. Anfer. Unc.
IL Viteli. ov. N:o z (c) Aqux font. libr. 1.

M. bene tritur. D. S* Solution med åggegula.
Ibland togs, i Hållet for Axungia , fårfkt ofal-

tadt Smor, fom befants vara lika godt, jåmte
den forman, at det lättare pä Lands-bygden (tar

til fångs. Stundom hopblandades både Gummi
och Äggegula uti foludonen. Jag fann altid

,

at de feta delarne båttre hollos uppe, då folu-

tionen var gjord med Äggegula, ån då den bli F-

vit gjord med Gummi, hvaremot jag dock fann,

at blandningen med åggegula fnarare furnade,

ån den med Gummi. I anfeende til fmaken

,

har den folutionen , fom blifvit gjord rned åg-
gegula, flört företräde for den andra, hvilken

faller fig mera äcklig och mågtig, och kan jag
aldeles jämföra den förra med den fmakeJigafte

vanliga Emulfion. Camphert låter fig alt for

vål uplofa uti defia folutioner, aldeles fom uti

Olea exprefTa. Det tyckes dock, fom agg-
S 5* bland-

(c) Ty én åggegula håller ej nog de feta delar ihop
med vatten.
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btedriingen bättre ville lofa denna Refina, ån
den Giimmeufa blandningen. Äfvcnia har jag

funnit, at Agg -blandningen båttre blandar fig

med Olea exprefTa, ån den Gummeufa* Da et

rtreradt Åcidum Vitrioli flås til de0a fo~

lutioner, angripas de långt mindre ån blotta

Olea .;:>.: pråla, ty aquofum uti blandiiingen ut-

ipåder fyran, och dennedelft forfvagar henne.

Denna folution, fafom fet, kan man bru-
ka vid alla de tilfällcn, da ett Öleum expres-

fum indiceras. Således lindras härigenom tåm-
Ki&ligen iäkert Ref och Colik-fpånningar i

underlifvet , Sten * Coliker, Tencsmcrj åfvenfom
denna blandning på visft fått kan anfes fom et

go It Expeftörans. Det vore ock at forföka,

om ej iirfka Iftret och iårfkt Smor kunde go*-

ra femma gagn vid ormars bett, fom Bom olja,

hvilkct på lands -bygden flculle ofta komma
val til päls, dar gemenli^en foga tilgång fin-

nes pä dugelig olja. Vid B roft-vårkar har jag med
nytta ti ib landat någon honung eller fimp* A-
xungia eller frooret bor dock ror ingen del vara

håråa, ej heller tillätes det, fom varit faltadt,

ter en fkärpa al tid kommer at hånga dervid.

Således duger ej det på Åpotheken befintliga

vanliga iftret, fom geoienligen år faltadt, til

Emulilpners beredande»

Jag har
jéjå

mig fjelf anftålt forfck , i det

jag botat en akommen $ufs- hofca med en E-

raulfion af Gås~Ifter, Äggeguia och^ litet Ho-
nung.

FÖR-
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! FÖRSÖK,
v& underlätta Foder ht ifl med

Granris
> (*)

i-ngifvet af

Baron E. G, OXENSTIERNA.

Forledet års knappa tilgang på Foder, a min
ort, bragte mig at vara. omtankt på någon

betydande befparing. Utan .at vidtaga något af

de forflag man gaf mig, at med bett vatten 1a-

•ka ut, eller med kli, agnar och falt befr.ro haekad t

granris , forefatte. jag mig, och det i affeende pä
..
lång Ladugårds -våg

5 *t bruka den rninft konfli-

:ga och kq(Hämma omgång, (om roojelig vore.

Sa friArt kreaturen om höften infattes , låt jag

• hemföra granris, gro fre och finare, (om det pas-

fade fsg, dock' ju finare ju båttre* Håraf låt jag
Died hand- yxa hacka granris efter behofvet , men
få fint? fom det man brukar 11ro på golfven å var

ort. Af detta hackade granns, utan annan bland-

ning, ån en del (kuren halmjeller g ro fre ho
? och

två delar granris, låt jag utdela et godt' kol-

fat at hvart par oxar, hos h vilka början gjordes

med denna fr iUn ing, Forfta dagen fmakades in-

_ . _ .

tet

"(*) Hår om år vål fornt, både ml K. Äcademiens
.Handlingar och andra tryckta ftrifter, nåmndt; dock
fom månge Innu, antingen af okunnighet ej vetat, eller

af fårdomar ej velar nyttja Grsnris til bofkaps foder
anfer K. Academien för nyttigt, at lemna detta
nya och ojåfaktiga f6rfåk et litet rum, hål £1 det
mårkeligeir ityrker- hvad derom förr åfr fkrifvet, låt-w metfnden, och kan bidräga til våra Ladugårdars

!:

förökande, jåmvål da man ej har orfak at klaga
£fver brift pä vanligt foder.

,
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tet granris 5 andradagen letades halmen ut 5 men
tredje dagen upfoktes granrifet och halmen läm-

nades orörd: dock fingo de hvar dag fårfkt gran-!

ris. Sedermera blandades litet (i uren halm och!

h5 ibland granrifet, dä akfammans förtärdes, dock
fä, at forH letades granrifet ut. Styrkt af detta

forfok om mojeligheten, började jag åfven hos

ung-boikapen med detta ftillnings -fått, fom lyc-

kades lika med det forfta. Ordningen kom fe-

dan til köerna, hvilka, lika med de andre krea-

turen, hollo granrifet til goda, utan at mjölken
deraf fick nngon kädagtig fmak , fom en del

fpädde. Til flut måtte ock haftarne åta håraf,

hvilket gick nägot trögare i men fedan granrifet

blef få finthackadt, fom mojeligt var, och bul-

tad t , famt med nägot (tråd -falt och et par gop-
nar gropad hafre lamt hackelfe påftrodt , åts det

ock af dem. Man ftrårnde mig med, at krea-

turen emot våren af denna ilillning (kulle do;
men ifrån den tid de 1771 inftåldes, tils nu
1772. i Maji månad, då de utOåpptes, har ej

någon fjukdom formårkts hos et enda af 70 Not,
fom på förenämnde fått blifvit (Bilade -> icke heller

hos haftarne. Tvärtom , hafva kreaturen ågt godt
hull och goda krafter at uträtta åkerbruket

famt andre ködlor. Jag har trodt mig fkyldig

at upgifva detta, fåfom med god framgång for-

fok t hos mig, til at hos mine Landsman häfva

de fordomar och inkall emot denna utfordrings-

methode, fom månge ibland dem hyfa.

Jag bor ej låmna obemålt > at god flen

håraf vinner anfenlig tilokning , tager forr

rota, och blir långt muHigare , ån når myc-
ken halm, fom mälledels hånder, finnes ofor-^

andrad
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'
• % c .

. andrad i godflen. AtminfiBse tanker jag fram-
deles a! tid fortfara med inblandning af granris,

,

for at i Vår »bruket, dåtiden ej tillåter få jämnt

(

fyflclfåtta folk med granris -hackning, hafva rent

ho til hvil- foder åt dragarne. Härjämte får jag

jnåmna, det både ho och halm altid bora Ii åras,

,

]

hvilket ock utgör en betydande befparing* hål 11

dar hackar, enligt H:r Baron Brauners väl-

grundade råd, brukas i Hållet for krubbor åt

bofkapen> hvilka medföra flere ölägenheter, af

.
;

hvilka ej den minda ar, at kreaturen ofta uti

I

i
dem bryta halfen af fig, hvarpå jag vet flere

|

exempel,

Ndgrä

ANMÄRKNINGAR
vid Kol- eller Sot-ax iHt) et et

f

; af

DANIEL MEL ÄNDER*

T Tnder det jag denna fommar fågrtade mig
\\

af en härlig växt på en med mycken flit

: ti iredd åker, h vilken jag forleden hört befåddé

t med hvete, blef jag varfe, at ej ak var gull

t fom glimmade, utan at min vackra hvet-aker
-var har och dar beftånkt med Kol -ax. jag

i
gjorde då dervid följande anmärkningar.

1:0, Kol - ax- (tanden voro i gemen lägre',

ån de friffca hvete- ftånden.

i
2:0, På en och famma rot, hvilket jag no-

:
\

ga underfokte, til at forviffa mig derom, at

. ! växten var af et och (amma korn, fann jag fot-

. ax och frifka ax tillika, och det få, at ju la-
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gre ftänden voro,dejp> mera fotiga funnos de,meft

i famma män fora Sanden voro höga, tog f">tet

af, til defs de a & 3 hogfta
, pä en rot af 7 å

8 (länd 5 voro helt fri {fea*

3:0. Fann jag uti acfLiliiga ax fotiga och
Frifka korn tillika > och det merfindels fa , at

når flera ax voro p'i én rot ^ de Handen 9 b v il*

k as hogd var nårrnau: in til de fri 0:a, buro ax
af denna dubbla afte 11, da de Mg fl: a voro fotax»

4:0. Jag har bort fägas ? at agn* h vete (kul-

le vara- fritt for fot, men jag fann äfvén ax af

denna arten uti famma äkcr, ock få fotiga på
jfqiT beltréfhe fatt.

5:0. Jag fädde en tunna hve te in- allés, ock
det pä en åker, (om år lång och fm al , och be*
flår af god jord, förutan vid ena andan , dår den
år något fandblandad, men" hvilken pä 3:ne fä*

den icke varit gödd. Ehuru hela åkren var pa

enahanda fatt brukad , och fad des pä en gäng,
var det mycket naturligt, at växten blef fåra-*

re, dår jordmånen var fämre. . Men i farama
mtiv, fora åker * jorden "blef mot den ena å tidan
mindre bördig, i famma mån tog antalet af

fot -ax ogonfcenligén til, it at jag pä den båt-

tre åk ren icke fann mer an k-anflce b värt tufen*

'd.e ax vara fot- ax, dä jag pä den fåmre fann

omkring dubbelt flera. Detta kan jag med få

mycket mera höghet kanna , fom jag tog mig
fore, vid lediga ftunder, at fjeff renfa, åkern

ifrån denna mifsvåxt, och det med den fram*

gånglåt jag nåfban år de ro re O k er, at i hela

akren fiuteligen icke fkuile finnas hundrade fot-ax,

6:0. Hvetet gick ej i är i ax förr än i bor-*

jan af Julii manad , efter hvilken tid inga froft*

nätter vidare voro. Af
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\ Af defia anmärkningar tycker jag mig
kinna iluta , ,at fot- ax hårrora hvarken ar

1 i ädes - hvetets are, ej heller af fanings - ti-

den, icke heller af väderleken vid, ianings - ti«

1 den, torn fomliga vilja foregifva: ty i alla def-

E fa fall borde et och famm a korn foda endaffc

- fot-ax. Icke heller kunna de komma af froft,

t emedan ingen froft var, fedan h vetet gick i ax.

Jag vill ej neka, fevad de naturkunnige nu
utrönt at Sot -ax fororfåkas af In feeter, fom

f lagt fina ågg uti b orilen på de ladda hvétc-

1 kornen, hvilka nåfta Sommar utkläckas och
fräta i ' ixen » och at felet faledes beftar 1 fjeU-

i va frökornet: mm tycker dock, at i den hån-
delfen (kulle ej, af et och famm a frö - korn,
ii kunna tipvåxa både friika och fotiga ax > ja,u-
•

;

ti et och famm a ax, finnas både fri (i a och lju-.

\
ka korn» Snarare tyckes af mina anmärkningar

I

följ a* at ak rens beflcaffenhet har någon del håruti
f

ocliaten magrare åker år mcraunderkaftad-Sot-ax.

Dock medgifver jag, at af et Rån ej kan göras nå-

gon allmän fl utfats, och vil ingalunda hår med af-

tlyrka vara Lanclt-hushållare ifrån, at bruka all mo-
.jelig forftktighet vid fro-h vetet, iå at antingen det

fa vete våljes til utfådc, fora ej årfrnittadt med Sot,

•eller ock , når fådant ej år at tilgå
5
at til det fmit-

tade hvecets renfande for lok as de af goda hushålla*

re foreflagne medel Min affigt med deffa anmärk-
ningar år enda i t, at gifva anledning til 'ytterligare

ron i detta ämne*

FÖR.



FORTEKNtNG
På de Ron 3 fom åro införde i detta Qyartals

Handlingar*

1 * m M̂tet af Hiftwwti ? &m Qvickfilfvers fåremrt-

%Jp gar med Saltfyra , ^/TorbeRkBerg-
MAN - - j - - -

\
Pilg. I $3

Z» Afhandling , ö*# fynliga Verldens fiårre eller

mindre 'varaktighet , genom bibehållande af de

krafter y fom den famma dro i begynnelfen med*
delte; af Daniel Melander - - lod

3 . titdrag af en Befkrifning ofver Rufamo Socken

i Kemi Lappmark y af Elias Lagus - Z2%

4. Befkrifning ,
och Ritning pä en rår Americanfk

vaxt , Perdicium Uvigatum , <?/"Peter Jonas
Bergius - - - * 236

5 . Befkrifning pd de fi kallade Cryfiall - äplen och

Kalk-bollar , fåfom petrificerade Djur af jlchh

nigenus, eller defs- nårmafteflägtingar , af Joh*
ÅBR. GyLLENHAHL -

6. Observationer* gjorde med Indinations Com~
pajfen , pd en Sjörefa ifrån Götheborg til Canton

i Cnina
y

aren ijy® och ijji , af CarL
Gustaf Ekeberg, - i6z

7 . Öm nyttan af Rågens råkande til utfddé -

9 af
Johan Brauner ~ - * 276

8. Anmärkningar om Äxungia Änimalinm ^ eller

Djurs Ijler
, af Anders Joh. Hagstrom 278,

p. Fårfuk at underlätta Foderbrijl > med granris^

af Baron E. G. Oxenstierna - t%%\

10* Några Anmärkningar vid Kol' eller Sot * ax i

Hvetet, af Daniel Melander. - - 28y

,
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ACADkMlENS

FÖR MåNÄBERNE
« O C TO BERj NpVEMBEt, ©ECE MrB^R^

Är I772.
PR^SESj

ftatis Excéliérice

Hr. GréÉ HANS HENR/t.MWÉH
Kongi. Majtts och Rikfens Rid, tö., m.

Qm Magnénjka iHclmäéphen^ med b&*

^ifning få tvånnt dnctinaPkn^

äfFer*

For hagrä år> hade jag den frän at ttpjgu-

va til Kongl. Ä-cädemién en kärt fiitiotil

om Magnctifkä Inelinatioiäen > pmte et

T Fér-
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Forfok til en Charta ofver defs förhållande pa
cn ftor del af Jordklotet , fom i fynnnerhet var

grundad på de Ron, hvilka Kongh Academiens
varde Ledamot, Herr Capitaine Ekeberg,
på defs Refa til Oftlndien, åren ij66 och 1767,
med en af mig til Forfok lemnad Compafs, an

Halt, och uti Handlingarne finnas införde (*).

Herr Ekeberg har åter gjort (ig Vetenfkapen
förbunden, genom en ny och förträffelig längd af

dylika Obfervationer (
##

) , hvilka på defs fifta

Refa til och ifrån Canton, åren 1770 och 1771.
med en ftorre och mera förbättrad Compafs blif-

vit famlade; famt innehålla flera nya och mark
värdiga underråttelfer, lå val om Magnet i ffc

Inclinations-Syliemen i allmänhet, fom om ijelf

va Inftrumenterne, hvilka tjäna til defs utronan

åc. Men då Herr Ekeberg beledfagat defs

vackra obfervationer med ganföa få anmårknin
gar$ och man vid defla flags Ron år dels redanj

vand, dels nodfakad, at afmåta fortroendet, ef-|
K!

ter befkafFenheten af de Inftrurnenter, fom dar

til blifvit brukade; har jag anfedt for iå nyt
tigt fom nödigt, at iå val beffcnfva ijclfva Com -,

paflernes Conftru&iori, fom genom mgon til-

laggning närmare utmärka det mårkvårdigafte di

defle nfate obfervatieners innehåll.

Det forfta Inftrumentet, fom på förra Re
fan varit brukadt, forcftällfs Tab. X, och be
ilår af en verticalt hängande, 8 Decimal Imiei

bred, ji linie tjock Meffing.s-ri.ng, hvars inraf

til hvar io„;de minut indelte rand har 10 deci-

mal tums diameter. Något under Centrum ai

den-:

(*) Handling, för år 1768-, pa£. 193 - 22f.
(**) Se Handl. för innevarande år, pag. 26a - iffi
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^enna ringen, åro tvånne breda horizontella och
parallella tvår-band AB, et på hvar lida, fålla-

de, fom tjåna Magnet-nålen och defs pannor til

underlag. Ofvantil uphånges ringen, förmedelft

en bred hake C, på ena axeln Z)£>, uti det lilla

mellan llycke t £, hvars andra kors -axel h vilar

uti en dylik bred hake, på axel-bladet jF. Det-
ta axel-blad år forenadt med en rund och uti

cylindrilka röret H vjil palTande lod - rått vand-

axel/, fom vid ofra åndan, med en bricka och
ftruf K, uppehåller Inflrumentetj då hela in-

rättningen, genom linealen LM och (krufvarne

NN, faftlkrufvas under taket afGajutan eller an-

nan tjänlig fupport, och ringen lå vål af egen
tyngd, fom af en undervigt O, uti alla våndningar

hålles fullkomligen lodrätt, hvilket med en for-

bi delningen nedhängande hår-pendel vinnas och
profvas kan. At gifva ringen någon vifs Håll-

ning efter våderftrecken, tjänar en liten vanlig,

men lå afvågd Compafs-dofa, at den kan lättas

in uti ringens ricdra del: efter Nålens vis-

ning, Hålles dä en liten vifare P på ofra vand-

axelén , til en motfvarande puncVaf den grade-

rade Azimath- brickan fom fedan vid alla

våndningar gör enfam tjånlt, når Compaflen
i tages bårt , hvilken dock på falla landet fun-

I nits göra båttre tjånll ån pä hafvet, dår Herr
Ekeberg håldre betjänt fig af en god Varia*

r tions- Compafs*

>

Magnet nålen och defs pannor åro vid delTa

Inllrumenter den hufvudfakeligalle, men tillika

f omalte delen. Vid denna Compafs lladnade jag,

. efter flera forfok, vid en aldeles enkel Nål, af

mjukt, men vål hamradt Stål, fom antager god
T z Hyr-
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ftyrka, p, 8 tum Ung, midtpå 2, Knier bred och!

1 linie tjock, famt fyrkantig 5 men emot fpet

-

farne afrundad forn en Vårje-klinga. Defs axel

år af Stal, 8 linier lång och * lin. i diameter.

Nålens axel rullar fritt på horizoritella glas*cy*

lindrar, hvilka fSrmedelli tjänlig fattning kun-
na riktas i alla direftioner efter Inftrumenteta

hvarefter Nålens axel genom tjänliga knipare,

fom vid det andra Iiiftrumerftet närmare fkola

befkrifvas, akid kan noga flyttas dl grad- rin-

gens medel^punct. Mari har långe årkänt for eri

practifk ömojelighet, at (å arvåga deffe nålar 5

at deras tyngd -punÄ infaller med axelens cen-

trum, och Således Nålen oftruken blefve indifr

ferent > men ftruken med någorlunda vifshet, nt-

mårker Magnetifka directiönen* Fordenfkui hat;

jag vid deffa Nålar brukat följande nya lått*

Sedan Nålens for.fta afvågning år någorlunda»

förrättad, firykes hon med Magnet, dl det b\\m
ver mindre fvårt, at ytterligare få afvåga defs

armar, at fpetfarne vid axelens omka-ftning Uti

pannorna träffa i det nårmafte pä famma punftJ
Når detta år någorlunda vunnit, forbytes Nå-|

lens Polaritet genom contrair ftrykning, och ef-

ter antalet af fvångningar paiTas kraften lika med!
den foregående, då man åter i denna omvända!
hållningen foker drifva Nålens fpetfar vid om-!
kaftning til en och famma, och lå vida gSrligtj

år, den förut anmärkte punften. Sker detta!

ombyte några gånger å. rad* kan Nålen utanj;

fvärighet bringas därhän , at vid alla fyra omkaft-
ningarna inträffa inom en, hoglt 1 grader. Dockj)
finnes råtta Inclinatiönen ann u närmare, då mani!

uti alla fyra ombyten obferverar Nålens vifning $i

och
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och dåraf tager et medium % fom vid flera prof
fållan afvikit ofver en fjerdedels grad. Axelens
rundhet, och defs iåge med fpetfarna uti råt,

famt emot Nålens bredd lodrätt ftållning, låc*

tes härvid förut > och kan någorlunda vinnas.

Men pannornas goda låge vinncs och rattas båft

med fjélfva Inltruroentets vändning for hvar och
et af de fyra ofvannåmnde ombyten, då et gemen*
fornt medium al- alla åtta obfervationerne rattar la

val nålens fora- pannornas fel, och inclinationen

åtven med låmre Nål i det nårmaftc utrönas kan.

En härvid nödig ej förut nogfamtjkånd omftån-.

dighet; år, at Nålens axlar akid på det nogafte
komma at rulla gå glas-cylindrarne med famma
punct eller peripheriej någon ehuru liten dock
olika bogning; af axelen for, Nålens tyngd, tor*

de foranläia, a> rainfta åndring dåruti fororfakai

flere graders mifsvifning, fom gor en deiTe ho-?

rizontella pannors betydeligafte, men. åfven lått

botade fvårighet^

Affeendet vid denna enkla inrättningen ha?

m fynnerhet varit, at e} for mycket lita på In*

firuraentets forfta goda injuftering, utan at un-
der ijelfva. obferverandet. kunna verifkera Nålen
.och. Inltrumentet genom hvarandra, hvartil rin-

gens fulla cirkel, fålens, fria och låtta omk,afl>

»ingår, axelens lediga, gång
;, och ringens, fria

\

vändning , det måfta bidraga. En, (å ikickelig

ockofortruten Obfervator, Tom HcixEkeberg,
• jar funnit; Inftrumcntet nog beqyåmt j hvarvid

likväl den onödigt fina in4elningen<, jjimt.c fv|ngr

ningarne efter ringens plan , tarfvade någon for*

bättring. Såfom nu det förra genom et ftorrc

Inftrument, det fednare äter formedelft uphåti-
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gande uti dubbla ringar, kunde andras, vidtogs

af Herr Rosenberg förfärdigandet af en alde-i

les ny och mera förbättrad Compafs, hvilken

dock iå kärt for Herr Ekebergs^ fednare afre-

fa blef färdig, at man ej efter onfkan ågde tid,

at nogfamt profva och förbättra alla defs egen-

fkaper och proportioner, utan nödgades at den- '

famma med en Exprés til Gotheborg nedfånda- :

Hela fammadåttningen af detta andra In-
j

ftrumentet, fom onekeligen år det ftorfta oefc

båfta, hvarmed Forfok pa opna Hafvet blifvil

gjorde, vifas Tab. XI. Fig. 1. Några af delarnc

åter lårfkildt uti half naturlig {torlek, genon
följande Figurer.

,

Grad-ringen ABCD^ fig* i. af Meffing, år il.

tum bred, 1\ linie tjock: defs inra diameter nu
tum 8 lin. decimaler. T>år- banden EF och GH
fom bara Nålens pannor, och ftyrka Ringen' i;

figur, aga famma ftyrka fom Ringen, det en; ,

EF på framfidan ligger horizontelt , det andr:

GH på bakfidan år verticalt. Grad -ringens in

delning gar til fjerdedels grader.

Midtfor grad -ringens horizontal eller Noll
linea, har ijelfva cirkeln tvånne ned-åt afhvåfst<

Meffings- axlar, hvarpå den hänger uti panno
af hård hvit Metall, uti den horisontella fufpen

fions-ringen JXj hvilken åter med dylika i kori

emot de förra [tålde pannor, hånger på axlarn

af den lod-råtta fufpenfions-bogelen LMN\ kun
nandes alla tre ringarne, når Inftrumentet vike

ihop, ligga inom hvarandra uti famma plan.

Den ytterfta eller ofra fufpenfions-bogelei

LMN, paffar ofvantil in, och kan med tvånn

Ikruf
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g;
flcrufvar fåftas vid axel -bladet O af ofra vand-

. axelen, fora tydeligare til inrättning fes Fig. 2.

n dar aa år en del af fufpenfions- ringen, b axel-

J bladet, ce fkrufvar, fora gå igenom och fa iiklam

-

I
ma bogelen. dd, den upgående vand - axelen.

. ee9 Azimuth-ftifvan med upgående anfats, hvaruti

J axeln ftyres* / ofre brickan, och g håll-fTrruf-

i,
ven, fom uppehåller hela Inftrumentet s hh vi-

t<

faren, fom, faftklåmd vid axelen, vifar på Azi-

jj.
rtfuth-fldfvan Grad - ringens viderftreck ; il

J fyra ftadiga trå-fkrufvar, hvarmed Azimuth-fldf-
van råttes under taket, eller den af Herr Eke-

^
berg omtalte Eke-trifTan. Affigten med den-
na ftållning var, at all rorelfe, iåfom vid ordi-

naira Compafler, fkulle gå igenom Nålens cen-
! trum> och fåledes mindre verka på defs fvång-
l
ningar, når fjelfva Grad -ringen af defs under-,

'vigt />, Fig. 1, holks lod-rått. Men fom dels
II denna undervigt varit otilråckelig dryg, dels

I*'
den fria ledning en horizontal Compafs-nål har

3

på defs fpets, har Innu felade, har Inftrumen-
l" tet på Hafvet funnits for mycket oroligt, innan
Herr Ekeberg gjordt tillämpning af den yt-

terligare ofra ledningen, fom han Ijelf utforli-
cc gcn beflcrifvit, och iå mycket mera förtjänar
3I

f blifva et axiom vid defTe "CompafTers conftru-
5- ftion>. fom Azimuth-fkifvan därigenom altid be-
^ haller en horizontell bevågenhet. Til nyttjan-
ic: de på falla landet, medföljer en Trefot, hvar-
v under Azimuth-fldfvan fåftes, och til defs ofre

*del foreftålles Fig. 1, lit. QR.

Undervigtens P inrättning år i ofrigt ganfta

1 beqvåm. Den beftår af en rund Meflings-dofa,

u;på hvilkens lock tvånne upftående gaflar om-
f| T 4 : fatta
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fatta nedra kanten af Grad - ringen , och medj

fkrufvar faftklåmmas» Sjelfva dofans botten år

inuti, fyld med Bly* men ofver det. famma en

annan jåmn botten infatt, Fig. 3. på hvilken en
fyrkantig med Bly upfyld do fa a, uti fåkrafkruf-

rannor bb, formedelft Ikrufvarnq cc} kan flyttas af

och an , når en til fkrufvarne paffande Nyckel 9

igenom motfvarande opningar på yttra djpfatiin-

ijttés, och tjänar, at på det nogafte gifva Ijelf-

va Grad-rimmen en fullkomlig lod-rått ftåilning..

Hårt il ater brukas forft en Hår-pendel, fom
ifrån en liten arm på ofra axel -bladet nedhän-

ger förbi delningen. Men fom detta på Hafvet
blifver onyttigt, år yid det horizpntella Tvär-
bandet BF. Fig. 1 och Fig. 4, et litet Vattupafs

med luftblåfa aa fåftadt, h vars fattning på ena

andan med et bredt blad b, leder fig ikring en
faft. pun£t$, men vid andra andan, genom ftill-

ftrufvar cc kan länkas, höjas och faftlåfas , dä

det fedcrmera gifver de minfra andringarne til-

kanna, hvilka efter ringens plan, for pannornas

ftuld, åro angelägna at undvika.

Fanmrna^ hvarpå Nålens axlar hvila, åro

Icårta fmaia och jåmna Glas- cylindrar,
(

få(lade

uti tjänliga fattningar, hvarmed de noga kunna,

ftållas och injufteras. På framfidan år glafet tilj

håifren nediånkt uti en fyra tum lång ftadig

Meffings-(]åV4 fe Fig. 4, fom med fyra fkrur-

var ét 9
af hvilka två åro fbjutande och två dra-!

fande,
fåftes och flålles midt ofver fråmfta Tvär-

andet EF. På bakfidan åter, år det lodråtta Tvår-

;

bandet GH (Fig. £*) genombrutit med en 6p-i

ning «, hvaruti Glas-pannan med defs fattning)

i iöpaffar y och ftyres af tt nedgående blad c.



17? i. €>$:. Not. Dee* % $ f

fom ar rörligt ikring fltrufven d\ och vid defs

utgående ffcjårt e r forraedelft fkrufvarne ff^ kan
ftållas och feftlåras. Som nu Gks-pannan här-

igenom kan med vifshet lutas åt (idorna, f# kan,

den ock med ofra bladet k litet hpjas eller fån»

kas. Sjelfva glas-cylindrarne komrna härvid bl-*

lek, ågandes lex linieri afftånd ifrån hvarandra*

Defle ehuru: med all flit inju&erade Glas-pan-
nor fkulle likväl päHafvet; blifva aldeles onyttige,

om e} Nålens axlar, fom ftådfe- rulla ifrån, deras

råtta ftålle, kunde med låghet ock vifshet altid

äterfSras til fjelfva centrum af Inftrumentet , for-

medelft viiFa iå kallade HCmpare eller Kldmmare%
hvilkas på flere lått nyttiga inrättning tydeliga^

re vifes Fig. é.

PI inra fidan af tvår-banden, hvaraf det e&
terfta GH hår foreMlles , aro tvånné tunna, men>
ftadiga blad hh fåftade, fom leda Mg ik ring pum-f

fterne och tått följa tvärbandets Plan^ men
genom en dubbel fjäder k hållas, åtffcilde, ätliga

ga ftilla emot två fafta ftifter //. Når de åter

vid deras ombogde armar mm tryckas ihop , ftact»

na de emot et annat faft ftift % lemnandes imel-

lan fig lagomt rum for Nålens axel, at utan
klämning kunna flyttas til fit centrum, iåforn

hvartil ftiftet n år noga injufteradt : då Klåna-».

marne flåppas lofe, lemna de Nålen fri och o~

behindrad rorelfe, hvilken dock genom mer eK
ler mindre fammandragning kan eker behofven
modereras* ©ch låledes den fvårighet, fom når-

malt åtföljer deffa for ©umbårliga anfedde hori-

sontella Glas - pannor, fullkomligen athjålpas v

da at falla i

i?iift
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hålft nar dårtil kommer något faft roårke for

axelens andar, forn lägger altid en ©ch famma
peripherie af axelen pa ljelfva ryggen af glas-

cylindern.

Hvad omfider ljelfva Nålen beträffar, hade
jag val onfkat, at vid detta tilfålle g6ra forfok

med Herr Bernoullis påfund af iEquations-

Vifare; men forn tiden til en fådan Nåls full-

bordande aldeles felade , och enfama bruket
dåraf på Hafvet och långa refor kan vara flere

oden och betänkligheter underkaftadt, valde jag

följande nya inrättning , forn år låttare både gjord

och verificerad, famt vid obferverandet funnits

hålla Mg flvåligen val. Sjelfva Nålen af hårdadt

Stål, år 12 tum 8 linier lång, raidtpå 3 linier

bred, och i linie tjock, fyrkantig til i|- tum
ifrån axelen; men fedan emot åndarnc, forn en

Verjeklinga afruwdad. Axelen af hård Meffing,

fom båttre ån Stål antager en jåmn rundning,
har \ linies diameter.

Nålen afvåges ifrån början , (åfom förut an-

förde år> men til fortare och fåkrare vinnande

af jåmnvigten, år på fjelfva Nålen ikring defs

axel fåftad en Meilings- ring, fe Fig. 7. med
fyra i korfs emot hvarandra ltålde balance-fkruf-

var, formedelft hvilkas flyttning den ytter fta

jufteringen med mycken beqvåmlighet forråttas,

och Nålens fpetfar , vid alla foromtalte omkaft-

ningar, kunna bringas inom halfva, ja fjerdedels

graden, livilken noghet ock, efter Herr Eke-
bergs Ron, Nålen behållit på andra orter, få

långe forfta ftållningen kunnat bibehållas, h vil-

ken dock, om den förloras, genom balance-fkruf-

var-
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varne altid återvinnas kan* Med detta Inftruw

ment åro nu ock Herr Ekebergs nyare obfer-

vationer anftålde, af hvilka defs ofriga förhål-

lande båttre ån af en blott Befkrifning Tärer kun-
na inhämtas.

Det forfta , fom vid defle obfervationer för-

tjänar anmärkas, år ljelfva inrättningen dåraf. Af
Theorien om Inclinations-Nålar följer, at en god
Nål uti Meridianen ftår hogft, då den ock ut-

märker ljelfva hufvud - Inclinatisnen : däremot
fanker fig alt mera uti andra planer, och uti

en til Meridianen lodrätt tvär -plan, ftår full-

komligen lodrätt på de orter, hvaråft hufvud-
Inelinationen år lutande i men hvaråft Nålen i

Meridianen blifver horizontell, borden uti tvår-

planen blifva aldeles villrådig. Af famma grun-
der följer vidare, at Magnet- nålen uti ljelfva

Meridian-planen ftyres af fulla Magnet- kraften*

men uti andra och i fynnerhet tvår-planen , en-
da ft af en del, och fåledes af en långt fvagare kraft

til defs råtta lodråtta ftänd 5 hvilken kraft ån
ytterligare rättar fig efter ljelfva hufvud-Incli-

nationen uti Meridianen, med Evitkens aftagan-

dc Nålen i tvår-planen fvagare ftyres, tiis den
omfider under Magnetilka yEquatoren aldeles for-

fvinner. Såfom nu på (ådane ftållen, Magnet-
nålen år endaft otverlemnad åt tyngdens, til Mag-
netilka direftionen Normale - verkan , blifva ock
de minfta felaktigheter uti Nålens afvågning och
Pannornas ftållning rogde genom ganfka bety-

dande utflag , hvilka åter uti Meridianen och vid

ftorre Inclinationer > åfven uti tvår-planen ar en
ftarkare Magnet -kraft blirva likfom rättade och
mindre betydelige. Defle af Theorien fornefcd-

ic
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de , men endafl: på några fa orter genom ver-

keliga prof ftadfåfte omft
(

åndigheter , gifva tilli-

i

ka båfla utvåg* at få vål under obférverandet 5

fbm efteråt, kunna doma om fjelfva Inrimmen-
j

i

tets och den därmed fundne hufviid-Inclinatio«r

nens pålitelighet eller fel. Fordenfkul har Herr
Ekeberg anvåndt en iå beromlig, fom ganfka,

nyttig m6da, at på alla, til långdoch bredd uti de i

foi-ila columnerne utmärkte orter, ej allenaft ge-. W
nom oinkallning af Inftrumentet uti Meridianen,

utan ock genom 4 (årfkilda ombyten uti tyår-pk-
I

nen i akt taga Nålens vifning och förhållande, hvar-

af utflagen uti de följande columnerne åro upför-

de, och landa til mårkelig uplyfning^lå om Mag-
net-theorien, fön* Compaffernas conftruétion.

Af Herr Ekebergs beråttelfe inhämtas, at

foga eller intet kunnat uträttas uti t vår- planen,

innan Inftrumentet århållit den dubbla fufpen-
|

fionen 5 men at åfven Nålen då varit ganfka o-

ffolig och ej velat ftadga fig, innan defs fvång-

flingar formedelfl: någon gnidning emot Knipar-

ne blifvit tamde. Om detta på ena fidan vittnar

om Nålens fria och obehindrade gång uti pan-
dorna, år dock Ijelfya Magnet -kraftens fvaghet

at råda på Nålens tröghet, råtta orfaken, an-

nars hade det famma, bordt fké uti Magnet-me-
ridianen , dar Nålen likväl funnits fedig och god.

Någon både tid och 6'fning fordrades jämväl,

at med defTe finare obfervationer blifva vål be-,

kant, och kan man ej utan noje finna, huru
vål och nåra al t ing federmera ftåmmer ofverens

Hied: det man kunnat förvänta..

Under hela vågen från Cap til Ganton och

Iter tiibakars^ har Nålen uti Tvär "{länen;
6fver-

alt
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alt kommit fit lodratta ftånd la nårä, ät den fo-

ga ofver en eller annan grad därifrån afvikit,

dch cotomnerne åro med po, 89, 88 til 87 gra-

ders lutning upfylde, hvaraf nogfamt fes-, på
hvad lått de "felat-. Töm på oråtta örter funnit

defle flora IncKnatiöner , dem de kunnat tråffa

ofverak. Be finnar man Mrvid , huru fhart Nå-
len gifver fig up ifrån lod-iinren vid minfta af*

viknirrg ifrån tvår- planen, och huru fvårt det

år, ä,t på ét rörligt Haf iå noga bibehålla In-

ftrumentet titi denna plan , föm til en imaginairé

accurätefle flculle årfordras, låret ej eller falla,

befynnerligt , at Nålen ibland något mera afvji-

kit, fora dock ej kan låggas Inftramentet til

laft, iå vida déffe afvikningär ej varit beftån-

dige, utan på andra orter fjelfve råtta t fig 3 méri

oftaft varit af hog fjogång beledfagade, fom ined

Skeppets gång lått kunnat vrida planen, ehuru
förut noga ftåld.

Mera "märkvärdigt ar-, at Nålens lod-ratta

ftånd uti tvår-planen kunnat lå långe och noga
bibehållas uti Ghineli&a fjon och påförandet af

de dåråådes ikring Magnetil&a iEquatören feefin-

telige ganfka fmå hufvud Inclinatronerne* Gnid»
ning tmot Kniparne, hade lå lått bordt ftadga

Nålen vid andra, ån Juft de nederfta grad-talen^

någon betydelig ofvervigt uti Nålens aftnar, kan
ej eller Vara orfok, lå vida båda fpetfafne, {ä

val vid Nordlig fom Sydlig
;

lutning', förhållit (ig

lika vål: vil man fåledes ej tilfkfifva fjelfva In*

ftrunientét en nåftan otrolig nognet , åttrftår en-

daii den gifsningen, at den abfoluta Magnet-
kraften å defla trafter år ganlka ftark, fom för-

tjänar en annan gång» efte* fvåfighingamas an-

tal
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tal på vifs tid, närmare underfokas. Imedlertid
i

år man håraf ej allenaft forviflad, at årfarenhe- 1

1

ten med Theorien ftåmmer noga ofvercns, utanj
j

ock at fjelfva hufvud-Inclinationerne uti Meridia- :

nen på defle orter, åro tåmmeligen pälitelige. j {

Men iå forfvarligen Magnet-nålen forhållit |;

Gg på andra fidan om Cap uti Indifka Oceanen, y

iå orolig och efter for (la anfeendet oredig, har

den vifat fig på denna fidan uti yEthiopifka Haf- 1

vet, och vid annalkandet til Ön Helena. Men li-

da man af Herr Ekebergs beråttelfe tydeligen 1

finner orfaken hafva varit någon vid Nålens om- jt

ftrykning timäd ändring uti defs afvågning, och w

närmare jåmforer ijelfva obfervationerne med fa

hvarandra, finner man ej allenaft mindre olåker- git

het om fjelfva hufvud-Inclinationerne , ån man i'

kunnat förmoda, utan ock flera märkvärdiga up- pl;

lyfningar om riktigheten af det > fom efter Theo- [if

rien å defla orter borde inträffa. Obfervationer- n

ne medgifva, at Inclinationen vid Nålens om- m>

kaftning uti Meridianen träffat ofveralt val in, U,

och da man jåmforer defle Inclinationer med iå\

min förra Charta, finnas de iå yål nårmaft Cap^ ma

fom Linien, komma därmed ganfka val ofver- (je

ens, l fjelfva granfkapet af Helena, dar ltilna- de

den blifver ftorft, tråfrar den endaft några få ob-

fervationer, hvilka doek fjelfya, (når den foi rr

Linien io efter flere data nödiga correéfcion ; at b
lopa högre och mera tvårt up, antagesj, ej ofi m
ver några grader afvika ifrån de ofrige. De uti Iran

tvår-planen fundne ftållningarne, halia ock härvid ner

den befynnerliga ordning, at afvikningarne ifrårj ipd

lodråtta ftåndet, åro med fjelrva hufvud-Inclina- iv

tionerna uti Meridianen uti omvåndt, få vål til fom u
af-
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aftagande. Vid 40 gr, Incliraation , vaf lutningen

uti tvår-planen ännu 83 gr-> vid zc gr. ej mer
ån fo gr 5 vid 15 gr. ånnu 40 > men vid när-

nia (t 2 gr. NordU Inclination, endaft 4 gr, hvar-

efter Nålen åter efterhand nalkats lod-linienj få

at den ock redan vid z$> gr. Nordlig lutning

Uti Meridianen, återkommit uti tvår-planen til

So gr. Detta vifar ogonfkenligen, at Nålens
fel, fom uti tvår-planen varit fä mårkeligt , haft

ganfka liten verkan på fjelfva hufvud - inclina-

tionen uti Meridianen, och iåledes i och for fig

fjclf varit ganfka ringa. Emedan ock denna ör-

vervigt blifvit alt mera rådande uti tvår-planen,

fom hufvud-Inclinationerne aftagit, men efter-

gifvit, når deffe voro tiitagande, bevifa defla

,

i

forlok, ej allenafl kraftens tiitagande uti tvår-

planen efter hufvud-inclinationerne utan med-
1 gifva ock tydeligen, at en fullkomlig Nål, uti

, tvår-planen blifver villrådig, når den uti Meri-
dian-planen håller fig fullkomligen vågrätt. At-

,

flvilligt kunde ånnu vid defla uti tvår-planen an-

t
itUde* och fjelfva Inflrumentets forhällande når-

(

maft rörande obfervationer , tilläggas, om ej

. fjelfva Längden af hufvud-Inclinationerne kalla-

.|de mig til allmänt nyttigare anmärkningar.

Denna Långd af 180 Inclinations-obfervatio-

,r
ner, hade båfl genom införandet på en Charta?

tikunnat läggas for ögonen ochofverfesj men fom
. min förra Charta, vid anfriide prof, finnes for

i trång, och redan med for mycket obfervatio-

dner iaflad, at blifva nog redig > en ny Charta*

aupdragande åter båft forfpares, tils man på fle-

. ra vågar och refor fått famla flera, cdrrefponde-

u rande Ron, mäfte jag härvid ftadna uti en kart

f. be-
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beråttelfe om det foimmfta, fom dåraf kunnat
inhämtas, och på flera fått beftyrker den förhopp-
ning man lig gor for framtiden , otn deffa obfer-

vatlöners nytta i Sjöfart och Naturktinnighet.

Jag förbigår de forrla på utrefän uti Nord»
;

fjoh tagne obiervatiöner, hvaräf endaft innåm-

tas> at Inclinationen uti Svinors liatrifi i Nérri*
ge år 74 gr. w minuter; men därifrån, iå vål

Norr fom Vefter ut, t iltager. I mediertid gifver

denna obfervation, jämte deh längre Sodér ut å

&yö vid fo gr. latitudé 'ftndfte. Itit^ihgeö til 74
grader , når de jåm foras med forrä och fednare

.6n på andra orter, anledning at giffa
5 det li-

nien for 75 gr. pa min förra Charta, ej lå "Våt

ofver London och Stockhoto äger en upiopan-

de gång* utan fa fr. mera ofver Skottland, Nör-
rige och StockIiöl na med upvånd bogning fram*

ftryker*,, for at mera Öåer ut Öfver Ryfsland blit-

ya nedftigande , och at iatedes Incliriatidrien "uti

London är, efter äldre Torfot, närmare 73, ånjf
gr., fom

:Gra'ham dårfiådés utmärkt»

Vid Ön Palma vidtager egénteliga fvrteri af

Herr Ejoebergs obfervationer, hvilka dels på
denna , dels pä öftra fidan om Cnput~bm<&'fpei åro

i

anftålde. De förra kunna med min förra Ghar-

fa, fom Mrflådes år grundad på flera förut gjor-

de Ron, jåmféras^ de fednare åter tjåna til få-

ker grund for JViagnei> Syftemens iibgare titfta-

kande, fom på denna fidan merendels på gifs- <

fiing efter ganfka få obfervationer var grundad.
j

Alla obfervationer på VM ra fidan om Africa* i

fcåift fedan Gompaifen blifvit åtidrad , träffa ii

aoga eller nåra m med fjelfva Chartan och för-

ut I
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ut gjorde Ron, at ej ällenaft Magnet - Syfte-

inens verkelighet, utan ock mojeiigheten at med
våra Compaffer dårom utröna det allmännafte,

faller af (ig fjelf i ögonen 5 ty hvad annat ha-

de kunnat roranlåta, at iårfluidte Obfervatorer,

med olika Inftrumenter, på olika tider, kommit
iå nåra ofverens ? Man år nu håraf { for at en-
daft anföra något) tåmmeligen forviffad , at

|edan Inclinationen vid Canarie Öarne varit imel-

lan 63 och 64 grader, och vid St. Jago omkring
Ift gr. höjer Nålen fig under Linitn, dar Oft-
Indie-farare hanne pa!Tera, til 30 graders Nordlig
.lutning, hvilken ytterligare foderut häftigare

aftager, til defs Nålen vid 13 gr» Sydlig lati-

tud, blifver horisontell. Hår käftar Nålen fig

ofver til Södra fldan, och lånker Södra fpetfen

med aftagande häftighet alt mera* tils de» vid

jfjelfva Cap, uti Bay - Falfo , under 34 gr. $ min,
i Sydlig latitud, flår 44-! grader under horizonten»

! Så långt tjäna ock detta obfervationer til råttel-

fe och förbättring af ijelfva Chartan, hvilken

c
tyckes komma dårpå ut, at Inclinations - paral-

. lelerne blifva något ftarkare nedåt bogde^ men
1

emot Africa århålla en mera tvårt uplopande

!
gång.

Hvad öbfermtlmerm vftet om C*p beträffar,
;' finnes det förra utkaftet til Paralleiernas gång

\ och ordning ej hafva varit iä äldeles utur vä*

f" gen, at det ju, efter tilborlig flyttning, låmpaf
j* fig efter detta nyare Ron. Inciinationerne åro

ifrån Gap Öfter ut, forft efterhand tiltagande

[J ifrån 4f til 62 å 6% grader*, hvilken lutning

f
Nålen fedan, under 3 < til 36 gr. latitud, behal-

r "
lit hela 2.3 gr. i longitudeiis men fedan kofan

Ut
& TT uU ater
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åter börjat upftiga emot Linien, aftaga ock In-

clinationerne alt mer och mer, Magnetifka x-
quator träffas nu icke lafom förut, pä bod ra fidan

om Linien, utan vid 8 å 9 gr. Sydlig bredd

och vid Java, inclinerar Nålens Södra fpets ännu
hela 31 grader 5 upftiger under Linien, imellan

Sumatra och Borneo, til 17 grader j och forft

vid p:de graden Nordlig Latitud* bhfver hori-

zonul, dar yF.quator iäledés framgår. Norra
fpetfen börjar fedan åter (anka fig hela ofriga vå-

gen til Canton^ hvaråft uti hamnen Vampoé
funnits 26 gr 4 Nordlig Inclinatiori j då den vid

famma latitude af 23J grader Vefter öm Africä

år omkring 60 grader. Så litet kan af Polhog-

den til Inclinationeri, eller omvåndt, (lutas. På
Sterrefari ifrån CantorixW Cap, har Nålen på fam>

ma fått åter våndt om tilbakars. Sedan den i-

jnellari Borneo och Sumatra blifvit horisontell $

har den med tiltagande Sydlig bredd efterhand

fånkt Mg til 60 grader Söder ut ^ men åter vid

annalkandet til Cap, tipftigit til 4$ grader, och
därmed fortfarit hela vågen förbi Ön Helena, til

vid pafs 1 3
gr. Latitud j dar hon efter omfla*

get våndt Norra Polen nedåt. Hvad fom dock
i fynnerhet förtjänar arimårkas, åro de få håhdel-

fer, dar refan kommit at tvånne gåhgor gä 6f-

ver ungefärligen fammä ftållen , och Inclinatio-

nerne (äledes på olika tider träffat in ined hvar-

andra. Herr Ekeberg har fjelf anfört, huru
detta flagit in vid Cap, dar Inclihationerne ock
likfom tagit foreträdet af fjelfva Variationerne.

Detfamma finnes vid Straai!- Sunda, hvaråft, (å val

vid ut fom hemrefan, 2,7 gr. Sydlig Inclination

obferverades. Närmail limen, fans både gängar-

ne
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j

Tic ty gr. lutning: likaiå vid f graders Nordlig
bredd , 8 gr. lutning. Och hade troligen iådant

handt ofveraltj om köfaiis belägenhet det med-
gifvit* ty åfveriVåfter öm Africa Under Linien,

dar vågarne komma nåra iboJ>^ var Inclinatio-

hen båda gångerne nårmåft. 90 grader. Hvaraf

éj otydeligeti infes > ät defle Inftrumenter, genom
ytterligare Förbättring, åfvén til Longitudens fin-

nande ofta torde blifva ganfka nyttige.

I ofrigt gifvä defla nya Öbfervatiöher uti

hela indifka Ocean > anledning til en mårkelig ån*

dring och eorrectiori, ej iå val uti ordningen *

fem laget och figuren af de på min förra Char-
tå iipdragne Inclinatiöns - paralleleh Uti Chi*
nefifkä fjon komma deffe linier ifrån 20 graden
Nordliga til fo gr. Sydlig lutning, jåmte de-

ras ifequator, at Öyttäs vid pafs 10 grader lårigré

Söder utj men taga, jåmte de ofriga, en helt*

annan gång, bvars bogningar, lå vida dé utan
Charta kunna befkrifvas, åro vid pafs af den
befkaffehhet ^ at 1:0$ de ofver iföthiopiflva Haf-
vct$ méd nedvänd bogning framftrykandé Indi*
natiöiis4inierne, til den 4f :te, uti fit lopp emot
ock ofver Åfrica* vånda fig fotft mérä tvärt up

åty men efter en upvänä bogning under Arabien*

åter Måftlga uti Indifka Hafvet , hvaråft de å nyo
under Sumatra och Java vånda bogningen nedåt

^

och efter denfamma med upgående gång fortfåtta

åt Mare-Pacificum. 2:0, Linierne äter for ftöt*

re Inclinationcr ifrån fo til ofver 60 grader* läm*

pa fig val ock uti Indifka Ocean efter de for*

ra, med en under Java nedvänd > och emot Afri-

canfka fldan upvånd gång : meti ftfyka icke fottl

de förra, ofver och förbi Udden af Africa, til

U z iEthi-
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^thiopidca Hafvet, utan fedan de upftigit c~

mot Öarne Bourbon och Madagafcar , vända med
en kort rundning (likfom tilbakars) nedåt eller

mera Söder ut. På detta fått, kunna ej ailenaft

alla nyare, utan ock de måfta af Herrar L a Ca*l-
l.es och Ekebergs förra, under Madagafcar
famt emot nya Holland ftrodde Obfervationer,

fammanbindas til em gemen fam ordning och fy-

llem ; hvilken ej illa pallar med de, vid de of-

re Nordifka Inclinationer, nödiga correclrioncr j

men balt på en refa förbi Cap och Madagafcar tii

Indifka kulten, kan underfokas och fhdhtiias.

Om denna Inclinations- parallelernas flingrandc

gång, fortager en del af förra Chartans fxnrpli-

citct} famt vid den berycktade Frågan om Mag-
net -Polernas antal och belägenhet, närmare in-

flåmmer med Halleys Theorie om flere åa
tvånne Poler > vifar den ock tillika, huru nö-

digt det blifver til råtta fammanhangets utrö-

nande, at jåmte obfervationernas fortfåttande, tid

efter annan fornya Chartorna, hvarpå det redan

bekanta kan ofverfes. Sjelfva Inftrumenternas

vidare fullkomnande til en for allmännare pra-

ftik årforderlig noghet och beqvåmlighct , blif-

ver i ofrigt det angelägna fte, at genom deras

flitiga bruk päfyfta. De anftålda profven be-
vifa fakens mojelighet : och fom få ganfka myc-
ket härvid Innu år oforfokt, kan man ej annat
ån gora fig båfla hopp , at ändamålet genom yt-
terligare flit och fleras åtgärd , omfider flcal

kunna vinnas/

JOHAN CARL WILCKE.

AF-
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AFHANDLING,
Om den fynliga Verldens fiörre eller

mindre varaktighet
,
genom bibehållande

af de krafter , fom den famma
it o t begynnelfen meddeltei

Tredje och fifta Styqket^

af

DANIEL MELANDER,
Aftron. ProfelTor i Upfala.

§. 17. A f hvad förut år anförde
3
dragés den

XJL flutfats, at ingen centripetal - lag

finnes, fom åtföljer förhållandet af någon pote-

flas af diftancerne från krafts-centrum tvårtorn,

lika med eller ftorre ån 3 , fom icke fl; al tom
en kropp, projieierad med hvilken initial-häftig-

het fom man forefåtter, antingen in uti cen-

trum viriurn, eller ock oandeligen ifrån det fam-

ma, och at iåledes ingen af alla deffa oandeli-

gen pnånga central-Lagar til naturens conferva-

tkbn år tjänlig.

§, 18. Til llut i detta åmnet, fom rofier

dc orbiters omrörde beftarTenhet 3 hvilka defcri-

beras med central- lagar, fom aftaga i förhållan-

den, hvilka åro fom cuberne af afftånden tvärt-

om och dårutofver, at kropparna, fom efter

dem fattas i rorelfe, fkola antingen gå in i cen-
trum, eller oandeligen ifrån centrum; vil jag

ni ed et ord nåmna, huru den generellafte af forr

anförde formler, hvilken år, dä häftigheten år

U 3 ft&>
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florre ån den, fom forvårfvas genom fallande

från et oåndeligt atftånd , innebegriper uti fig de

andra formlerne. Således , når man uti for-

p /p P fp p
meln ~V—F+ —, - V~7+—

,

antager
5 at häftigheten fkulle vara lik med den

fom forvårfvas genom fallande ifrån et oånde-

ligt afftånd
3

få hor k blifva po> och då blifver

p fp rp
formeln denna j Y-^17 5» |/ &

« r
{len förr fundna formeln for denna^ håndelfen.

Skulle man åter vilja af famma formel finna den
fom har rum, når häftigheten år lik med den,
fom forvårfvas genom fallande från en gifven

hogd, iå bor & > fom var tagen på andra fidan

cm centrum, ån den fom a ligger, och iåledes

negativ, afflcieras med contrairt fignum, eme-
dan kroppen få mycket mindre behöfver på an-

dra fidan om centrum upftiga for at få en häftig-

het, hvarmed han ffcal börja i et oåndeligt af-

i\må falla til projeftions-punften j fom den di-

ftancen, ifrån hvilken han i forfta initial-häftig-

hetens håndelfe (kal falla til proje&ions-puncTren,

år åndelig j och bor då exponeras genom b med
contrairt fignum på den fidan om centrum , dår

vis centripeta antogs at verka. Då dårfore

fignum for h ombytes, blifver formeln denna

tJr p ~-Jp - J
u »

ken var funnen for den forfta initial - häftighe-

tens
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tens håndelfe. Likaledes, når man i formeln

ger at r nr, hvilket då (kal fke, nar proje-
clions- häftigheten år forvårfvad genom fallande

från et oåndeligt afftånd, lå upkommer formeln

, hvilken var for denna

håndelfen , åfven fom, når man antager at

fom ftal hånda 1

c r a

forfta initial-häftighetens håndelfe, då upkommer

Py L- _ _L_
M> n— \ n— i r n—i n—i

r # - x ' a

vil gä
;a ar i

§. 15, Då man i närvarande åmne vil gå
til de central- lagars granfkande, fom taga

et mindre forhällande, ån af(|ändens cuber våxa
til , och det få långe fom n år ftorre ån i , il

kan man genom förenämnde formlers tilläm p«

ning til hvar och en fårfkild håndelfe finna,

huru den r41 naturens conferyauon icke heller

ar låmpelig, emedan den i z:ne initial -haltig-

heters håndelfer år uncjerkaftad famma fvårighe-

ter, fom hitintils om de central - lagar åro an-

märkte, hvilka draga i et ftorre forhällande ån
diftancernes cuber, o.ch uti den 3:dje initial-

ha Itighetens håndelfe, förutan når »— i, flcullc

fororfaka mycket pordenteliga orbiter. Om ini*

U 4 tial-



3io i?7** 0<5t Nov. Dec

tia!- häftigheten år lika med den, fom forvårf-

vas genom fallande ifrån et gifvet afitånd, fkal

val kroppen , efter dcfTii gravitations-la^ar, kom-j
ma ifrån apfis fumma til ima^ och ifrån tma til

fumma, och det bettåndigtj men emedan krop-

pen, med en fädan haihghet projicierad, ef-

ter deffa central- lagar , och ju längre de åro

ifrån duplicata inverfa > och närmare til tri-

plicata inverfa, fkal defcribera alt 11orre och
ilorre vinklar utofver 360 grader, ifrån en ap-

iis til den famma igen, och alt mindre och
,

jnindre vinklar ån 360 gr. ifrån den ena apfis

til den (amma igen, omkriag fjelfva centrurr
|

virium, ju lånare ifrån duplicata inverfa til rim-f

plex inverfa derTa central -lagar åro-, lå fkal er

i?dan orbita 1 oindeliga puncW fkära Gg fjelf,

och Plancterne, i fynnerhet om apfidernes afilånc

ifrån Solen åro nog olika, icke allenall roycke \

oordentehgen convolveras, utan ock, under be m

fkrifvandet af deffa oordenteliga oi biter, kom
j

ma oftait. til fådane afftånd ifrån hvarandra, a

deras inbördes turbationer blefve mycket mår
keiige, och med tiden fororfakade en totf

\

rubbning. De (Ta rubbningar och oordentelig

heter (kola dock blifva alt mindre och mindr^

ju närmare » 9 då värdet dåraf år antingen ftoi ^

re ån 2, eller mindre ån z> nalkas til 2> i

at ju närmare central - lagarne nalkas til dt

plicata inverfa på båda fidor om den farnmg
j

deilo mera (kola de til naturens confervationj
,

denna initial - häftighetens håndelfe vara låmp<
j

ligc, och jufl: då, når #~2, til denfamma h\\\
\

va låmpeligaft af alla^ fäfom den med hvilk^
j
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de ordentelige och med fig fjelfve ihopgående
elliptifta figurer fkola defcnberas.

§> zo. Uti bada de andra initial-haftigbe-

tens håndel fer, få val når den år lika, fom når

den år ftorre ån den , fom genom fallande iIran

ct oåndeligt aiftånd kan forvårfvas, utmårka de
anförde formlerne, at kroppar, med defla ha-

ftigbeter utkaftadc, fkola enda In kunna komma
til en apiis, hvilken flcal vara irna^ och ifrån

den gå oåndeligen ifrån centrftm , når central-

lagen år någon af dem, fom åro imellan tripli-

cata inverta och fimplex inverfa, och at dar-

fore ingen af alla defla Lagar uti någon lådan

initial- häftighets händelfe, til naturens confer*

vation år låmpelig.

§. it. Det famma kan arven på följande fått

finnas. For alla central -krafter, fom våxa af
når afdanden okas, iå långe fom n år ftorre ån
i, och initial-häftigheten år lika med den, fom
genom fallande ifrån et oåndeligt afftånd til pro-
je&ions-punélen, kan forvårfvas genom det pro-

ponerade krafts - centrums verkningar , har jag

n— 1

r —r
förut anfordt formeln x ~, fom fkal ut-

2
fn~-

3

märka apfiderne i defTa Mndelfer. Vid denna
formeln år befynnerligt at mårka, huru den i

alla håndelfer, då n år ftorre ån 3 , gifver, fom
förut år anfordt, tilkånna, at en kropp, fom ut-
kaftas efter hvilken direftion man v il, fkal dra-

gas in uti centrum, och om projeflions- vinkeln

U 1 är
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år trubbig, då komma til. cn apfis*, men hvil-

ken fkal vara fumma y ifrån hvilken kroppen fkal

gä in i centrum > men huru (amma formel, lä

fnart n blifver mindre ån och dock ftorre ån

1, utmärker, at eii kropp* fpm dä utkallas med
denna häftigheten, fkal, om han kådas fnedt

utfore til centrum * komma til en apfisj men
hvilken fkal vara \ma, och ifrån hvilken krop
pen flval gå oåndeligen ifrån centrum : och pro

han kallas på (ida upföre, (å fkal han, utan at

komma til nägori aplis, g°i oåndeligen ifråfl cen-
trum^ Lex triplicata jnverfa år uti denn^ jni-

pal-haftighetens håndelfe, likfom en grans af den
belkaffenhet, at en kropp, då* central-lagen år

på ena fidan om den granfen, fkal dragas in

centrum, och dä Lagen ar på den andra, dock
ftorre än fimplex inverfa, fkal kroppen gä o

Jhdeligen ifrän centrum, Låt nu en kropp A
kallas ut ifrån en punft med en hajlighet, fom
ar ftorre ån den, hvjlken ka,n forvårfvas genom
fall ifrån et oåndeligt afftånd, central- lagen må
vara hvilken den vil af alla, dä värdet af n år

imellan 3 och 1, lä u>al kroppen 4, dä han ka-

lfas på lida ned åt centrum, om han kommer
til apfis ifrån (amma apfis gå påqdeligen

ifrån centrum, och aldrig komma til apfis jum-

%?a. Ty låt en kropp B ka (las ut ifrån famma
apfis, och efter famma dire&jon (om 4, når han år

uti denna apfis, hvilken cjirection då fkal vara

vinkelrätt til linea apfidis^ men med en häftig-

het, fom år forvårfvad genom fallande ifrån et

oåndeligt afftånd til denna apfis. Kroppens B
häftighet i denna puncfen fkal dårfore vara min-

dre ån kroppens A häftighet i famma pund.
Men

ni

i

miv

t

k

en

rö

'it
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Men efter båda defla kropparne A och B, gä
} ut ifrån famma puncl: efter lamma dirc&ion,
3 och dragas til (limma centrum yiriumj men krop-

j

pens B häftighet år mindre uti apfis, ån krop-
''lens A häftighet i famma puncl:, lå (kal den
[ $äge, fom kroppen B begynner at defcribera
1 från denna apfis , falla imellan linea apfidis och
'den bagen, fom kroppen A börjar i famma
I puncl: at defcribera, Och emedan central-kraf-
t :en minlkas, når affl;änden okas, få fkal altid

:cntral - kraften vara mindre mag t ig , at draga
' troppen A ifrån fin tangential lä val häftighet
II om direftion, ån at draga kroppen B, ifrån den
famma. Den krok-linie* lom dårfpre A defcri-
I )erar, fl: al altid ligga långre ifrån linea apfidis,

'( m den B
x
defcriberar : och emedan kroppen B, af

' let fom lorur år anfordt , icke fkal, ledan han
^ ?n gång kommit til fin apfis ima^ kunna kom-
II na til någon apfis fumma

y
utan går i defs, ftålle

\
»åndeligcn ifrån centrum , lå (kal kroppen A ån

1 nindre komma til någon apfis [timma ^ utan må-
1 te gå ån mera dire&e oåndeligen ifrån centrum,
" n kroppen emedan tillika uti trajeclrorier
1 lågot punftum flexus contrarii icke år mojelsgt.
1

§. zz. Hvad fom om defia rorelfer nu i all*

j
nånhet ar fagt, träffar opk in, då n~2> ty om

r
n kropp kaftas ut ifrån en puncl: uti en dire-

a
tion* fom år normal til radius veftor, och nzziz,

. nen projections-haftigheten lika med den, fom

t
;enom fallande ifrån et oåndcligt afftånd til pro-

?
e&ions^puncten kan forvarfvas, lå fkal cn Pa~

. abel defcriberas} men en Hyperbe3
5 i fall pre-?

,
eftions- häftigheten år ån ftorre.

1

i, *?*
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§. 2.3. Med et ord vil jag åfven nåmna
at pa famma fatt 5 fom man genom jämförande

med rorelfen, fom fkal fke, når en kropp pro^

jicieras med en häftighet, fom år lika med den

fom genom fallandet ifrån et oåndeii^r afftånd

kan forvårfvas, funnit, at en kropp, fom ka

ilas ut med ån (torre häftighet, (kal gä oånde

ligen ifrän centrum 5 fä finner man ock genonf
jämförande med den rorelfen, fom fkal fke y df

projections - häftigheten år lika med den, fon

forvårfvas genom fallande ifrån et oåndeligt af

Hand, och n år ftorre ån 3, at en kropp, fon?"

utkaflas med mindre häftighet, fkal lå myckc
'

mera direfte dragas in i centrum.

§. 24. Uti närvarande åmne återHår allenaf

at efterfe > hurudana verkningar i naturen fkuli

upkomma> i håndelfe n vore lika med 1 , el

ler ock mindre, alt intil defs det blifver n ~o
och fedan når # fkulle blifva negativ, det år, nå

central- k rafterne våxa uti något forhållande 9 for!

följer tvigon poteftas af afftåndet direöe* Så vl|
om den håndelfen når n ~i , fom ån mer, når

år mindre ån 1, och det alt mer och mer,
j

mindre n blifver ån r, hvilket fker , då n växe

alt mer och mer, men år nekad 5 kan man i all

månhet flga, at alla defla gravitations-lagar t

naturens beftänd åro olåmpelige, och at den fnai ?$

igenom dem (kulle definieras, och det defto for) fl

ju mindre n år ån 1. Låt til exempel »= I f
I denna håndelfe (kulle Månen dragas til Sole

naftati med lika kraft, fom til Jorden. Måne 1

fkulle da, når han til exempel ginge ut ifrå !K

punftum conjunctionis , gå ut i en råt linea e"

k

P

i

N

dl

fi

k
du

)

rv

i

1
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cr något inbogd åt den fidan, dår det mer dra-

gande centrum vore, och fedan denna hallighe-

en blefve annihilerad, gå famma våg tiibaka

gen, och få continuerligt imellan deffa Jordens

)ch Solens centra. Efter denna Lagen (kulle

'laneterne åfven fororfaka la flora turbationer i

varandras gångar, at hela Planet-Syitemets har-

nonie och Hållning inom kårt tid fkulle rub-

>as. Pä famma fått om n zzo, eller om cen-

ral- kraften vore beflåndig; men allena ft pro-

»ortionelle emot mafforne , fkulle Jorden och
>laneterne icke vidare i fine rorelfer hafva af-

eende på vår Sol, utan hon tillika rned Plane-

crne, en ^ång i rörelfe fatte, emedan Fixfljår-

orne åro öfver hela den Himmel (kc rymden ef-

I

er alla dire&ioner kringfpridde, dragas til alla

efla kroppar, och vandra på det fåttet nåftan

rata linier genom hela Himla -rymden, alt in

il defs de fkulle komma utom de rymder, dar

ijårnor finnas, dä deras härligheter at ytterIi*

are fortfara fkulle retarderas , och de, fedan fam-
la härligheter blifvit annihilerade, falla tiibaka,

ch gä på lika lått nåftan med en uniforme ro-

lfe hela verldsTymden igenom, til defs de på
tidra fidan fkulle gå utom den famma, och IS

ontinuerligt. Når n blifver negativ, flcola ån-

u ftörre turbationer fig tildraga, och fåledes

igen af alla defla central-lagar til naturens con-
irvation finnas låmpelig. Om til ex. n zz— r,

ich man fick antaga Fixftjårnorna vara ororli-

hvilket man dock, få fnart n år negativ, ic-

c får antaga, få fkulle vår Jord och Planeter-

icke convolveras omkring Solen, utan i det

lllet defcribera fine arbiter omkring hela verlds

fvfté-
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fyriemets gemcnfamma jåmnvigts pund, och i

icke forr ån flere tufcndc år i mellan kunna kom»
ma iå når til någon Sol, och det alleriaft af en i:

håndelfc, at de af den famma kunde få ljus och
\

varma.

§. zf. Vid tilfålle äf dé centraWagar , ont;

hvilka jag nu fift handlat , vil jag åfven med
et ord nämna , at lå val i den håndelfen nar »rri

,

fom ock i alla håndelfer når n år mindre ån i,

och man ville Veta apfides, iä åro icke de forr

anförde formler dårtil låmpelige. Låt«=:i, da!

P Pdx
blifvcr DFzi - och DEGF=z~~^, och fDEG$\

x [ x

rzPAog.x 4.p.\og. Qt±CbFSS. Lål CAzzat

ochdårforeC^^^/^Pjog^H-P.log.Q^, och lå-

ledes ABFB zz Pé log. a — P. log. x éz A log. t \

och dårfore häftigheten uti hvar och en punft

J
5

lika med ypAög-, famt initial-häftigheten!

s a ....
Uti tflika med yp. log. - , och dårfore formeln

!

ät igenfinna apfides ^V*- log-^ = V^- log. ~*

Äf hvilken man altia finner, at om a år oånde-
lig> in år, om kroppen börjar falla ifrån et o-
åndeligt afftånd efter denna central - lagen , men
x år åndelig, få fkal den forvårtvade haftighe-

;

ten* uti 17 eller /, och i alla åndeliga afftånd

ifrån krafts - punden * Vara oåndelig* emedan

yp
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fe lag. ^ eller j/P.log.i då år oåndelig; Når

dårfore » fj± i * fa kaii icke mer ån eh initial*

häftighets håndelfe hafva rum, nämligen den $

fom forvårfvas genom Fallande ifrån et gifvet

åndeligt afftånd ifrån centrum til pröjections-

punften. Det farrirna galler åfven, h må hafva

hvilket mindre varde det vil ån i, och kan for-

'imeln^ fom (kal utmärka apfides> af det fom nu
! år anfofdt* låtteligen fåledes rinnas for de hån-

delfer forft* når n har något vårde imellan i

och och fedan när n år mindre ån s>, eller

negativ^

§. 26. Sedan jag i detta föregående vifat,

ej allenaft^ at den beikarTenhelen ar de himmel-
(ka kropparnes $ fom utgöra vårt Planet- fy uxrn,

rorejfer och ofriga omfländigheter * hvilken det

hogfta Våfeildet har behagat dem meddela, år

(ådan* at delTa rorelfers varaktighet på et nå-

(lan likformigt lått, åtminflone hvad Solens verk-

ningar angår > den ena tiden efter den andra
i

juft igenom de Lagar fotn dem åro tildelta, in-

3m hvilken gifven tid, fom kunde proponeraSj

(kulle kunnat iitftråckasj utan ock* at af al-

lagravitations-lagar, den i naturell rådande La-
gen, fom åtföljer forhållandet af aftlåndens qua-

irater tvårtorri* år dels den enda mojeliga, dels

den måft tjänliga^ igenom hvilken naturen kan
conferveras^ äterftår nu at kårteligen tilfe,om ock
huru vida de ofrige Himmelfke kropparne * fom
eke hora til vårt Planet - fy fteme, men utgorä

'i hela den ofriga Stjårn- himmeleti, kunna hafva
1 någon verkning pä värt Planet - fyftem af låd art

art.
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art, at defs turbation med tiden därigenom vo*
re at befara.

§ 2,7. Fixftjårnorncs nu mera bevifta to-

tale defe&us parallaxeos orbis annui, och dea
noghet med hvilken man uti defTa Hågs obferva-

tioner kan vara läker* inom en fecund, bevifar,

at en ladan deras parallaxe fkal vara mindre ån

i fecund. Om den til ofs närma fl:e Stjärnas pa-

rallaxe vore en fecund, lå flvulle dels afitånd ifraal

var Jord vara iooooo gånger ilorre an Jordens!

afftånd ifrån Solen, at jag må bruka et runds!

taU Lat t. ex. Sirius vara den Stjärnan, och
efter det i naturen varande förhållande imeiLnj

omlopps-tidernc och afftånden, ftulle Sirius, ti

at omkring Solen defcribera en cirkel, i hvarsj

centrum Solen vore, behofva en tid af 3 162,^87.41

ar. Men fom parallaxis år mindre ån 1 fecund,

och fkål åro at anfe honom vara nog mindre , lå

kunde man t. e. antaga, at Sirii parallaxis von
al len a It 1 1 tertier, eller ffec. då han fkuile behof-

va 491D46, eller at jag må bruka et rund t tal

£00000 år, at difcribera cn half grad af lin or-

bita. Låt Solen vara uti tf, Tab. X. Fig. 2,

Sirius i ^f, fammanbind AS% och med en radiuj

— defcribera en cirkel ÖKH, hvars me-
z

delpuncT: år S. Uprita vidare pa diametern Al

half-cirkeln JDS t och lät D pa den famma va-

ra en gifven punft, ifrån hviiken normalen X>(

nedfålles på JS 9
fammanbind DS, och genom

j

Prop. I bok. Prim. Phil. Nat> Math. Newt. Ikal

tiden, fom en kropp använder, at falla ifrån ^ ti]

C, vara lika med den tiden, fom en kropp an«

vån«
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vlnder j at omkring den gemenfamma krafts-pun-

kten $ defcribera bågen OK, da når SecL oks^z
Sed. ASB. Efter nu ASB =z SO!Cy men ASD=>

AD -hCD ZzOK, det år, öm OK år mycket liten,

f) K
då AD (kal vara ån mindre, nåftan AD-*- —

\

Om OKr-z3ö') il år AD^if i ungefår, och

dårföre om AS-zt f > få år iC^ -
1

> Antag

vara ungefår lika med Jupiters afftånd ifrån

Solen, och Sirius behcfva en tid af 500000 år>

at penom vår Sols attradion falla lå mycket när-

mare til Solen, fom Jupiters s.fttånd. ifrån So-

len, h vilken våg, i anfeende til Sirii hela afftånd

ifrån Solen, icke år af mera betydning, ån et

enda fteg pä vågen for den, fom t. e. årnar flg
ifrån Upiala til Gefle. Genom Solens attra-

clion på Sirius, fkulle iåledes foööoo år häref-

ter icke den minfta mår k el iga ändring vara, hvap*

ken i Sirii belägenhet, i anfeende til den ofri*
' ga Stjårnhimmelen, eller uti defs fynliga ftorlek*

Skulle pafallaxen vara en fecund , få bebofde Si*

rius vid pafs 439^0 år, at falla ja ftort ftycke
* närmare til Solen? fom vår Jords afftånd ifrån

'Solen, Når iå många looo fecler beliqfvas fot

-de til vår Jord nårmaft beiågne Pixftjårnor, at

'genom vår Sols attraftions - kraft endaft falla fa

karta (tycken, och man tillika vet, at ingen
!
^ Fixftjårnas fynliga diameter tnårfceligen okas, e*
' huru man fer dem med Telefcoper * fom aggrau»

^_ JO. AD AÖ.DC
och OSK=z

AO. OK 1 o e

, ia ar

dera
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dera alt in til 200 gånger, iå fkulle man
defla grunder kunna finna, huru många fler)

1000 leder* än de nämnde, (kulle behöfvas fä

at falla til var Sol, utäen i ad an Fix ii ;arna

at and i någon fynbar ändring uti dels npparent

liga ftorlek fkönjades, och någon mårkelig kra

af hanne fkulle kunna utofvas, at fåforfaka naf

|

gra turbationer i värt Planet-fylteme» När ma|a
tillika efterfinnar, at det antal Stjärnor, forjjr

med blotta ögonen fes, år mycket litet mot detliv

fom les med Tuber, och at > då man antage

at defla kroppars Aorieker åro ungefär lika,

Stjärnor, hvilka man för fl: btifver varfe med T
ber, fom aggrandera til 20^ gånger, (kola va

200 gånger längre bärta irran ofs* ån Stjärn

af 7:de Itorleken, hvilka åro de lille, fom fl

med blotta ögonen, och at alla defla omåtéli

rymder åro fucceOive , intil defs Naturens He
re har behagat fatta en gräns for alt (kapad

få finner man låtteligen , huru de Fixfljårnö

fyfterner, fom åro långt ifrån denna grånfe

fkola ån mindre genom hVarandras aftioner in

bordes kunna rubbas, ån förut år anmärkt > em
dan alla defla dragas af hvarannart åt alla lederi

hvarigenom attraktionens verkan åt en led, g
nom attraciioner åt contraire leder, til flörre d
]en förtages eller annihileras, lä at, då någoj

rubbning fkal fke, den då förfl; bör blifva måi

kelig i de Fixftjårnors fyfterner* fovn åro nårma
in til grånfen af alt fom år fkapadt,

1
Jan

GE

D(D,

§.28- Den ftore Naturens Herrés vishet fkörj ?if

jes icke mindre uti en ladan hela Verld-tyftemertn

fammanfåttning , at ehuru Honom behagat mecfW
del
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dela all materia en kraft > hvarmed den ffculle

inbördes dragas > den famma dock, til vifla af

honom beftåmde tider*, kan hafva, genom de (ig

primitive forlån te krafter., betland^ utan deitru*

fåion; ån uti det lilla Syflemet, af h vilket vi

bebo en af de mindre Pianeterne , och hvilket*

i anfeende til hela den éfriga Verlds-rnachinen,

år låfom et intet > och uti hviiket jag .i det fö-

regående haft tillålle at vifa, huru alla naturens

Verkningar ^ af hvilkä famma Planet-fyftems cön*
fervation kan bero, åro efter detta Hora ända»
mål emot hvarannan afpaflade»

Öm Poun^xa eller Nattv Bomx*

JÖfL ABRAHAM GRILL,
ABRAHAMSSON,

Da jäg> for riagon tid fedan, til Röngl'.' Åca*
demien inlemnade Nativt Alkali Minerals^

jämte de Forfok Herr Mynt-Werdien von En-
Gestrom dåtä hade gjorét* ömtaltes ock Na*
tiv BeräXé

Min ena Cörrefpondént ' i Chinä^ ftdfe Vi*

I

talis Kuo^ har låndt mig denna på Chinefi*
'

fka il kallade Peun-xa^ med en heråttelfe dar*

om, hvilken val icke år \l fullftåndig* at den

\

gifver mycken uplyfning; men hvad egenteli-

;
gen dårat kan inhämtas > år

s at denna Poun^xå
fkal Vara tagen i Konungariket Tibethj at den

X £ Vin*
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vinnes genom gråfning i jorden til 2. alnars djup*

hvarvid man af fmaken pä jorden kan Huta, hu*

ruvida åmnet dar ar til finnande: at den beftaf.

af Mere f!ag, iåfom 1:0 Houi Poun^ år til itor*

lek fom Manna- gryn. 2:0 My-Pourh liknande

helt fmå hvita Bönor. 3:0 PiwPoun eller cry*

ftalliferad Poun-xa 5
beftående af half-klara Cry-

Äaller, til Vahinotters florlek: at Poun-xa (kal

finnas af Naturen färdig, och icke kunna åftad-

kommas genom jordens kokande: och at ram>

neringen af Poun-xa (ker fälunda. Man upko-
kar vatten i en Järn- eller annan Malm - gryta*

i det fjudande vattnet kartas Poun-xa, och om-
röres med et ftycke trå, til defs alt år vål frnålt^

fedan läter man det i ct annat kåril fvalna, och
åndteligen afhålles det ofvanftående vattnet j på
enahanda fått , fom forfares med Saltpetren.

På min begäran > har Herr Mynt*Werdieii
von Engestr6m mera underfokt berörde Poun-
xa, och dårom upftålt den beråtteJfe, fom jag
hårhos har den åran til KongU Academien in-

lemna*

FÖRSÖK
På Poun-xa eller Nativ Borax i

af

GUSTAF v. ENGESTRÖM.
Werdie vid Kongl. Myntet.

§. i. Tje tre flagen, nämligen • Pin, My-öch
JL-/ Houi-Poun, åro Cry Haller af oli-

ka
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ka ftorlek, famt med mer och mindre jord-blan-

dade, och denna jord år en och famma med det
fjerde flaget, eller Terra naturalis Poun-xsL

§. 2. Cryftallerna af My-och Houi Poun
voro alla vittrade på ytan, likafom anfkuten .Bo-

rax plågar gora i varmt rum : de flåfte voro åf-

ven hvita nåftan alt igenom, och några få kla-

ra, genomfkinliga uti frifkt brott. Men Pin-

Poun nåftan intet vittrad, utan endaft dår och
hvar med något jord ofverdragen,

§. 3. Figuren var i allmänhet otydelig, an-
tingen af fohdervittring , eller kanfke fnarare af
häftig och oredig anfkjutning. Dock funnos nå-
gra fullkomliga Cryftaller ibland My-Poun,
hvilkas figur var prifmatifk, med fpetfar på
bagge andar, mer och mindre trubbiga facette-

racie, en del fyrfidiga, de ofriga mångfidiga, o-
ordenteliga. Af Pin-Poun voro endaft 3 Cry-
ftaller, hvilkas hufvud-figur var prifmatifk, <5 å
8-fidig, med trubbiga facetterade fpetfar.

§. 4. Når de(Ta Cryftaller fonderbrotos, fun-

nos de af My-och Houi- Poun, ganflka rena 5

likafom raffinerad Borax, men Pin -Poun inuti

hälig dår och hvar, famt fyld med jord,

§. yv DefTa tre Cryftalliferade Poun-xå, up-
lofte uti varmt vatten och filtrerade, lemnadc
lika mycket jord efter £g, ånfkont af My-och
Houi-Poun-' togs otver hufvudet både al jorden

och Cryftallerna. Detta vifar, at ftorre delen

af den defta bagge {lagen medföljande jorden

år ej annat ån Borax, til åfventyrs fåndervittrad

I af Cryftallerna,

x j §. é.
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§. 6. Solutionen af Pin-Poun, 1:0 fmaka-*

de Alkalift. 2:0, StåUJ uti digeftions- hetta,

gaf rena och klara Cryftaller, maft af famma
figur, fom det oraffinerade My"Poun (§. j\
Den ofverblifvande luten var klar och ren, och
fyntes ganfka litet (lemaktigt dåruti. 3:0, Ko^
kad med Oleum Vitrioli, gaf ymnigt Sal Se^

dativum, och den ofverbUfvande luten gaf et

riktigt Sal mirabile Glauberi, 4:0, Färgade Viol^

fimpen grön. f:o, Effervefcerades ej med fy-

ror , men prsecipiterade åtflnlliga Metaller, fom
dåruti blifvit uplofte. 6;o, CryvtaUerne (2-o)

fmalte lått for blås-roret på Kol til et klart; klot.

7:0, Med Svafvel fmåjt, gaf ingen. Hepar Su.l*

phuris

Alla defla egenftaper tilfamrruns finnas, hos
en riktig Borax.

$. 7, My -och Houi - Poun forfqktes på
famma tätt, fom Pin-Poun,, och hade aldeles,;

famma for hållande.

§. Propria Terra naturalis Poun-xå, under
b vilken fjelfva Poun-xa finnes, år hvitgrå, fna-

rare åt gult {totande ån blått, åtminftone den,
fom Chinefen under detta namn flickat til Herr
Grill, ehuru famma Chinés iåger uti beflvrif-s

ningen, at denna jorden år blå- grå.

Denna jord var i form af fint pulver, och
i *o, fmakade af Borax, 2:0, Lagd uti glödgad
Digel, rökte och luktade ftarkt empyreumatifk,
famt fvartna.de något. 3:0, Solverad uti vatr

ten, lemnade en hop jord uti filtroj men 4:0 %

Luten gaf mycket Borax-Cryftalier, af aldeles;

famma figur och forhållande, EaedPin 5 My-och
Houi-Peun, §, 6. 7,

J 01>
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n Jorden fom {ladnade uti fikro, a) Val ut-

, Jakad, hade ingen fmak. b) Effervefcerade och
1 uploftes til en del uti Acido nitri, och dårutur

,
pnccipiterades med oleo vjtrioli en Kalk -jord.

1 c) Uti elden for blås-roret hårdnade något och
• fmålte per fe. d) Med Borax, fmälte nied liten

. fiifhing i början, då reften fedan löftes trögare

t up, ån ren Kalk-jord.

Håraf finnes, at denna jord år en Mergel,
• inblandad med fin Borax och phlogifton.

t §. 9, Defla forfok g.) vifa tydeligen,

hat Terra naturalis Poun-xa innehåller en myc-
kenhet Borax, ånfkont Chinefen iåger, at man
intet kan få den utaf fjcifva jorden: Men fom
han (åkerligen haft någon anledning til detta yt-

trande, (å torde därmed lä vara, at de på flåi-

let lemna denna jorden, iåfom mindre lönande,

ån fjelfva Cryftallerna , och i detta affeen-

det anfe den fom odugelig. Det ftujle annars

medföra en {lags contradic^ion , at denna jor-

den fmakar af Borax , och likväl intet innehål-

ler något dåraf. Borax fmakar val alkali (k >

men at Chineferna kanna denna fmåken iårffcile

ifrån Kien, eller det naturliga Alkali minera-

ls, år förut af hiftorien om farnma Alkali be-

Jkant (
#
).

§. lo. Utom denna rå Borax, har jag åf-

v^n fått 2 andra, under namn af Tincal, med
denna något olika , hvilka ockla af ätftiiliga Åu-
Äorer redan for en tid fedan åro beflsrefne.

Nemligen en, fom jag for några år fedan fik"

fkref ifrån Holland.

X 4 Den-
' (*) Se Krgh Vet. Acad. Handl, for Åpu Maj. Jun,

itetta år.
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Denna beftär af Cryftaller utaf famma flor-

lek och figur, fom Pin - My - och Houi-Poim
tUfammans, hviika ligga inblandade uti en grå»

aktig jord, fonvftoter mera pä gult, når den

torkat, och torde åfven håruti komma ofverens

med Terra 'Poun-xå (§, 8,}: mycket fmä-ilen

af åtfkilliga flag, fand, grås^rotter och dylikt,

finnas båriblandj hvilket alt torde bevifa, at

denKa år en riktig nativ Borax, fom gråfves up
utur jorden. Denna (k iljer uti intet annat ifråa

den fom Herr Grill lämnat mig, ån medeiffc

inblandning af flera främmande ämnen , hviika

dock åro accidentella. Når man jåmforer defla

bagge flag med hvarandra, tyckesvid forfta på-

fundet, fom den hår underfokte Poun*xå vore
renfad och urfkild ifrån den orenare, emedan
uti alla deffa

3
forter, finnes ingen ting annat

ån Cryftaller och fin jord. Pin-Poun år icke

heller renare, ån en flor del af famma florlek,

fom finnes uti Tincal frän Holland. Men, fom
en fådan urfldllning omojeligen kunnat £ke, utan

genom grofre och finare Säll eller Siktar, fä

borde ingen jord finnas ibland My - och Houi^
Poun, hvilken dock dar år (§. 1). Detta tyc-

kes faledes gifva anledning at tro, det Poun-xå
finnes olika ren, pl olika Milen 5 och detta få

mycket mera, fom denna Poun-xå gaf hel re-*

na Cryftaller efter forfta folutionen , utan at

låmna mycket flem uti luten, hvilket år tvärt-

om med den orenare forten, når den endaft fol*

vens uti varmt vatten och filtreras.

§. ti. Den andra forten Tincal, har fram-

ledne Herr Bergs -Rådet Brandt for någon
%iå tilbakars fått ifrån Oftlndien, och har fe-

dei>
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dermera blifvit mig lämnad, af Herr Bergs-Rådet
Sandel.

Denna beftår af ftorre och mindre Cry-
ftaller, h vilkas figur liknar de förra bagge Ha-

gen , invecklade uti en rödgul fettma, liknan-

de fåpa, har (amma feta lukt med de andra bag-

ge flagenj, men uti högre grad. Det år den-

na fort, (om i fynnerhet torde gifvit anledning-

ar tro 3 det Borax vore en artiflcielle famman-
låttning, -Hårt il har åfven hulpit, hvad fom i

förra tider, under namn s*f Borax- malm , kom-
mit ifrån Oftlndien til Europa: låforn det na»

tiva alkali minerale Herr Pott under lådan ti-

tul fått at underfoka, med flera. Det år ock
farit , at denna fort fer ut, fom vore den med
konft gjord

5,
men torde kanfke endaft vara na-

turlig Borax , fom undergått någon operation*

*At mail funnit ben och fkinnlappar uti Tincal,

ftyrker ej mera, at den år artificielle, ån dä
man finner Peppar - kprn dåruti, hvilket mig
håndt. Varor, fom ofta blifva ut -och inlafta-

de, kunna håndelfe-vis få åtfkilligt främmande
ibland Mg.

§. n. Den Oftlndiflca raffinerade Poun-xå,
fom Herr GRir.L åfven lämnat mig, år hel ren

och god Borax. Af detta prof
3

iå val fom fjelf-

va Chinefens befkrifning, kan man finna, at

folutionen til raffineringen gores ganfka ftark,

lå at en kaka Borax ftraxt fåtter fig på bottnen

af Gry ftallifations - karet > utan at antaga någon
vifs cryftallifk figur, hvartil Boraxen altid for-

drar tid. Det gor ockiä intet til faken: Sna-

rare år den, fom häftigt anfkutit, båttre, ån

den, fpm år iui ftora Cryftaller, oaktadtde for-
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domar man dårom uti Europa tätt, emedan de

ftora. cryftallernn hatVa gemenligen mera vatten

uti fig, än de fmå.

Om Chineferna ej bruka någon annan raf-

finerings - method, an denna fimpla, la följer

tiåraf , at dc antingen ej tå den a 1 1 id lika ren

,

i anleende til renare eller orenare använd rå Bo-
rax, eller ock, om de ta honom altid tå ren,

fom detta profttycke, lä lära de endaft fjelfve

nyttja denna hår underfokte fina Poun-xå, och

lilja åt utlänningen den grofre. Det namnes
intet, om moder» luten, efter forfta anftjutnin-

gen, nyttjas til vidare cryftallifation $ lika fl: vo-

re det, och åfven mera ofverens (rimmande med
Chincfens fi.nnelag, at gora nytta af all ting,

emedan denna Lut haller altid mycket Borax.

Denna lut år altid fvagare på Salt, ån van-

ligen fordras til anfkjutning, behofver täledes

lång tid, innan några cryitaller dåruti kunna
formera fig, om det ej medel ft cldnipg påfkyn-

das. Nar en lådan Borax- lut ftålles affides nå-

gon tid, begynner den omfider tjockna och blif-

va flemmigj under det famma, min (k as vattnet

genom utdunfening, och gifver tiltålle til Cry-
ftallers formerande, fom uti det mer och mer
tjocknande tlemmet ej kunna fjunka. Det kom-
mer mig före, fom Tincalen §. 11* pä detta

tåttet blefve formerad, hvarorn jag dock fram-

deles hoppas kunna gifva någon närmare up^

iyfning*

PHI-
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PHILINH QUADRIPARTITA

,

Et f&rut obekant Sjå-krdk
y

aftecknadt

och hejkrtfveti

PET. ASCANIUS,
M> D. och Profe/Tor på K:gl. Slottet Charlottenborg*

Qfyerfat ifrån Danfka Språket.

Til Kongl. Vetenfkaps, Academiens Hand^.
lingar far jag den åran at ofverfånda en

Jcart Befkrifning på et ofvermättan rart Sjo-

kråk, jämte afritning därpå" (Tab, X, A 5.)
efter defs naturliga ftorlek. Detta Molhtfcum
förekommer omkring Atendal i Norrige, i (lilla,

Kafs-bugten, på jo a 40 famnars djup, och
piuddrig botten. Jag har haft nog mångd dåi>

af, och åtfkiUiga, fom i flera dagar lefvat hem-,

nia hos mig i Sjo^vatten, Men det år förtret^

ligt med detta djur , at det ftåndigt häller fig

ftilla pa bottnen i glafet, utan at tåfta fig där-

vid eller annars rora fig. Dock når jag vande
det pä ryggen, krökte det fig något litet, for

at äter komma på andra fidan igen, och under
denna defs rorelfe lårde jag omfider, at gora åt-

ftilnad iroellan defs buk och rygg. Lika la

fvärt var det, at finna igen Os och Anus
y in-,

nan den ' fiftnåmnde åndteligen yppade fig me-
delft et muddrigt excrement, fom därifrån ut-

kom. Os däremot finnes uti den aflånga fpric-

kan, fom in fitu fupino fitter1 under åt vånfter.

Denna opning har vid fig några fmjl franfar
5

fom likna et Tentaculum ftmhriatum* Vidare år

icke



33o 17.72. Od. Nov, Dec

icke utvartes at obfervcra. Når detta djur år

dodt, och man lät it det några dygn ligga qvar.

och rmeereras i vattnet, blifver den yttre tjoc-

ka och fafla hinnan medelft forrutnclfen blot,

och låter fig låttcligen affkiljas från Vagina in"

terna , hvilken in fitu natu.rali innefluter 4 fnia

ben
5
nämligen et Os conchiforme , fom {kter midt

uti djurets fram re afdelning ofver munnen, och
^:ne fmårre ben, fom til formen likna en båt

(Qjja fcaphoidea ), och fitta uti bakre afdelmiv*

gen. Deffs fidnåmnde åro med en hinna fam-
manhåftade, och gora formodeligen tjenft i ma*
gen i Hållet for tåndei\ Situationen af dem år

befynnerlig och transverfalis, iå at Carina eller

kolen vetter ned at på det medlerfta, och up
åt pä de bågge kring flående, nämligen då dju-

ret år in fitu prono, och tvärtom, dä det år in

fitu fupino.

Jag tånkte i forftone, at detta Mollufcum
kunde antingen vara en Clio eller en taplyfta^

men, vid nogare efterfeende hos Auftorcrne,
finner jag det annorlunda, åfven fom jag ock
finner, at det icke hcrer til Tethys flågten. Det-

ta k råk år altil uti ordine Permium y af et alde-

les nytt och eget Slågte. Defs gång och ro-

relfe pä Hafs-böttnén måtte ofelbart vara myc-
ket långfam. Efter den flora Naturens hushåll-

ning, lårer det väl tjena til föda eller bruk åt

något annat djur, af famnoa element. Men jag

kan ratt (å litet om detta Sjokråk, /om oin A*

Jcidik 7 fkrifva något af erfarenhet, fom lämnar

uplyfning om defs lefnadssart eller egenfkapei%

Det fäs ej med de vanliga Nåt och Fifke-red-

(kaper* oeh har jag ej kunnat finna det längre

Norr,
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Norr, ån, fom fagdt år, på Å rendals - traden,

ehuru jag hela langa ftycken pä Norr(i a K li-

ften betjänt mig af enahanda machiner til fifkan-

det, foni på nyfsnfmnde flålle. Jag har dar-

til i fynnerhet brukat en få kallad Trall eller

Jfårn-machine ( Jern - ramme med hov ), fom på
hela 2 å 300 famnars djup uptager af Hafs-

bottnen, alt livad hämtas kan , och har jag med
den famma någorlunda kunnat utröna Hafs-bött-

nens fkiljaktiga befkaffenhet, fom forctedt fig

pa mer ån 100 mils långd.

Nota generica på ofvanberörde Sjö-kråk
blifver nu denna följande:

PHIL INE. Corpus ovatum, confi ilens,

hyalinum, fubtus plänum> plica laterali
} longi-

tudinali, clypeo peclorali conchasforrnL

Figuremes uttydning.

Tab. X. Fig. A forefiiller Djuret ofvantil eller

pä rygg- ridan.

By t)efs fot eller undra fida, famt munnens
öp ning.

a Clypeus peétoralis, och de 3 andre om tal*

te ben in fitu naturali , fedan det yttra
integumentum blifvit bårttaget.

b Anus»

c Vifar det famma fom men i omvänd ftåll*

ning*

BE-
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BERÄTTELSE
Om Barn, fom hajt Stryp-fjukan [Mor-

bus infantum firangulatorius)

;

af

E. D. SALOMON
^

Med» & Ghirurg. Stud,

Stryp-ijukan anfes med (kål Fot en af de farJ v

ligafte Barna-jjukdornar. Den har For fl: i fedJ v

nare åren bliFvit nogare hos ofs kaiid , hvartil Hef|n
Archiaterh och Riddaren RoséN Vobr Rosen
stein fornämligaft bidragit, dä han uti deilfta

Bok om Barn-tjukdomar uptagit alla de hittiiloc

bekante uptåckter, famt dåraF noga ut (lakat fjukld:

domens hela forhållande och utgång» Man kailoi

iåledes nu mera ej tvifläj at ju éri Frammandlda

i luftroret tilkornmen hinna år råtta orfakenldr

fom hindrar ändedragten, och fluteligen aldclel ro;

qvåfver den fjuka. Mh

Strypfjukan har det gemenfarnt med mänlfo

ga fjukdoniar, at den i början med fvärighc]

igenkåilnes, och åfven in progreftu år fig oft

ganfka olik. Enda medlet til Tjukdomens utre

dande torde iåleds vara, at jåmtora de mårkvär
digafte håndelfet hårad* Och fom fjukdome
denna höft varit gångfe i Stockholm., har ja

dels af anhöriga* dels af de Medici* fom béfök i

de fjuké, famlat ia mänga omftändigheter oi p
fjukdomens forhållande $ fom jag trödt Vara nocj h

våndiga.

Strypfjukan ar frieråndels gångfe höft öc

vår$ och det iårdeles Vid mycket ombytlig vi
lf

de
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derlek
5 iådan, fom den i höft Varit, ftundorri

fuktig, ftundom kall, med b lä ft. Den angriper

hälft dem, fom utlåttas for dylik väderlek, men
ock dem, fom balja fig inne. De mig förekom*
ne håndelfer år© följande ;

Den forflet: En hederlig mans Son^ på 4:de
Iret> något ferlagd , hade förut varit fallen for

convulfioner 5 men hela detta aret , iårdeles

vårtiden^ haft en ftundom ganfka befvärlig fnuf-

va och hofta. Sommar - månaderna har det va*
rit drågligt : men då det åter blef kyligt , be-
gynte åter fnufvan , med en befvärlig häc k -ho-
fta, fom alt mer och mer tikog, AfToringar

: och lofande fak er lindrade något , i det Barnet
dåraf kom at uphofta en hop gulaktigt flem^
och ehuru hoftan fortfor

5
gjordes intet ftort

i dåraf, hålft Bariiet annars var muntert * åt och
drack efter Vanligheten» Den i Ncv. om af*

t tonen marktes forftå gången någon feber, och
Barnet fof den natten något oroligt ; men dagen
dårpå var likväl Barnet båttre, och märktes e)

hafva Feber j hvarkert denna eller påföljande Pjhj

;

dagar, utan var efter defs vanlighet muntert bå-

de*" morgon och afton, famt åt fina goda mål,
» Utom at nåfan flot och holtan» fortfor*, var Bar-

e
net efter utfeende friikt» Den io Nov. var det"

hela dagen pjunkigt* utan at man kunde finna

någon Feber j
ej heller, at andedrågten var nl-

1

got Kindräd. Roften var efter Vanligheten, och
hvarken utanpå eller inuti halfen marktes någon
ömhet eller fvullnad (

#
). Följande natten hade

Bar-

(*) Hvarketi denna eller Föregående dagar, hade man for-

mårkt någon kråkning, ej en gäng benägenhet åkttlU
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Barnet rolig fomn> Mil kl. 11 til 7 om mor*
gonen> den 11 Nov. då det vaknade, och togs

up ur lången 5 men blef kart dårpå angripet af

convttlfloner, fom drogo hufvudet baklånges,
och gjorde kroppen helt ftyf (Opifthotonos).
Andedrågten blef ftraxt ganfka belVårlig^ och
man hörde det Strypfjukan vanligen åtföljande

litet) likt kippande af Hons. An fiktet och hal*

fen blånade och fvålde, och kunde man med
moda få käftarna från hvarandra. Barnet fvåJg-

de dock något af det, fom håldes in i defs

niunn» Åderlåtning, Blöd-Iglar > Lavements
och Spanfk fluga, fom nu användes, verkade
ingen ändring. Kräkmedel, i Hor dofis tagne,

retning i halfen och fprutning, voro ej i iland

at upvåcka kråkning. Tilftändet förbiet lika*

dant til middagen kl. 1 famma dag, dä patien-

ten dog.

Under Herr Archiater Backs närvaro, 6p-
nades liket följande dagen, då man fann Mu*
felarne och Cellulofa fram på halfen högröda,
och af blod utfpånde. Afpera arteria var innan

och utan inflammerad i hela defs ut(hickning,

anda ned i Lungorna. Då luft - fimpen 6p*

nades, fants på defs inre flda, et par linier

nedom Glottis, en hvit och rodfpråcklig hinna,

fom tått åt beklådde hela inre ytan rund t om-
kring. Denna hinna kunde lått fkafvas lös* ock
vidare fullföljas, hålft den endaft låg tått ät*

men var ej fafthångande med membrana villofa

laryngis, Den fiftnåmde lågs ock på intet ftål*

le iårad eller ankommen. Sedan den fråmman*
de hinnan, lik flnafle Poftpapper upmjuknadt i

Vatten, begynt inom larynx 5
fortfor den genom



iiek Trachea, b li fvandes under vågen alt tjco
Kftre> fa at dén

5
dår B röne bias begynnas > var

val 3 gånger tjockare ån up vid Larynx. Uti
bagge Brönchtaé lags pmsrål hinnan ^ men blef

alt tunnare vid afdelningnrna uti Lungan, dock
"marktes fpår til hinna, anda uti de ytteråa Va-
fa aeTea» Inuti och utom hinnan lags ^ i fyn-

nerhet nårä Vid och uti Lungorna, något frad-

jgigt vattenj men ingenftades fans något 'var. Lun-
gornre Cyntes ej m fl aminerad c, nren 'nog upfyla

tie med blod, la at de på några Itälkm hade en
Mgbla färg. Omkring Viafa aerea märktes al-

le irads- härda körtlar, i fyntierhet "dår Bronchije

fingo in i Lungorna. Hjärtat hyile 'ålsintet

löd , men hade arthaYs* åfveniom vifcera -abdo*

founis, et fnlkt utfeendc.

Den 'anårä fjttka var en Flicka) lyra år gam*
itval-, föm fick nagön liten Feber ti 14. Öclrö*

ber örn eftermiddagen. A tta dagar förut hixåé

hon börjat ovanligt Thyfta i nå fan , h vårföre Mö*
Ören ofta bannadé' henne '3 men det oaktad t å-

kom .detta fnyftaftde "mfinga gånger 1 om dagen >

fammä dag hon fftiknadc^ hade man ock märkt
en liten;, déck knapt- märkelig^ heshet. " Påföl-

jande natten b^gynte hon hofta. Den ä^.f. j*?;

biadde hon efter Utfeende val;> men klagade itg
trott! Mot aftonen kom Febern igeti

5 lamt cm
natten borran^ fom hade med (ig en ovanlig faark-*

riing*' Den z6. berättades hö frän och hsrklihgef\

Under Feber exacérbationen bal-V å liknat Kikho 5
»'

:
lian , lårdelés fom den haft rrred fig upkräkmn-
gar af et fegt, klart ceh hvitt Hem* Låtet,

! {äfom kippande af hons $ marktes om natten äU
[
deles intet* Den 2,7. öm förmiddagen var pa-

Y tien-
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tienten, ehuru nog matt, dock lå munter, at

hon fatt uppe och lekte med fina lekfyftrar.

fan} t tycktes ej hafva Feber. Fick f. m et la-

xans fennatum. Om efter middagen kom Febern!

åter med hofta, rofsling och fmä kråkningarl

mellan-at. Det bor anmärkas* at Febern hvar-f!

je dag anticiperade en tima, och flutade en t i-i»

ma fenare, famt blef hvarje gång fvårare; jäm-
väl hoftan, och i fynnerhet rofslingen, vid hvar-P'

je accés ftarkare. Den 1$. togs Emeticum for-ftf

middagen, hvaraf mycket fegt och hvitt flemjfo

upkom. Den fjuka andades alla förmiddagai

under Feber - remiflionen ganfka lått. Febernt
kom efter middagen nog bittida, klockan hall

5 5 hvartil han fmåningom anticiperat ifrän del

han i början ej påkommit forr ån klockan 9 01

aftonen* Rofslandet var denna afton nog ftarkt J

Den 29. afftadnade Febern och rofslandet ej al«

deles på formiddagen, läfom de förra dagarna!

håndt, utan fortfor den tunga andedrågten hc*|Mi

la den dagen, men blef dock fvårare mot af-t k
tonen och natten. Den 30* foremiddagen, varm
tilftåndet lådant, at 1:0 andedrågten fyntes gan-Jfe

fka fvår, med hårdt fnarkande, fom dock ej ha
$e likhet med Hons-kipp. 2:0, Uphoitades hvit

gult (lem, fom fåg vahrakti^t ut. J:c, Pulfen va
klen, något fnåll, men pa intet lått hård ocf

hog, lådan hade han ock hållit lig flere dagar

4:0, Anfigtet var blekt och huden icke het.,

5:0, Urinen kallades hvitaktig, och forblef li

kådan, då man låt honom fta, liknandes en u
rina purulenta , hvaruti en myckenhet flimfo

af flem flöt. 6:0, Patienten fann ftorre lindring

då hon låg något lågt med hufvudet, ån då de

låg

DS 0(

wt 1

ml

k di
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; lag högt. 7:0, Var mycket orolig, och kla-

,

gade endaft ofver magen, då man frågade, hvar
det gjorde ond t 5 hade ii kval i dag haft flere

\
5pningar. 8:0, Hon låg i en ftåndig fomn el-

r er Hummer, med fvår andedrågt och heft late.

. Vlan brukade Ärtike-dukar, Veficatorium på fira-

. jen, Emuifio oleofa-, infufum florum fambuci

i- ned fuccus citri och mellis j men detta alt oak

-

;. :adt, lånkte fig pulfen efter middagen mer och

> per, blef ornfider intermittent, och klockan 6
a ifter middagen dog hon.

4 - • \ -r •

'

m Den 31. opnades Liket, då man fann 1:0,

ilf Modroren i halfen nog utfpåndej z:o, Åfpera

et rteria ar helt naturlig färg, utan fpår til in-

ni
Iamrnation. $:ö, Dä ftrupen opnades, ranit

il lerutur en myckenhet vatten* och man blef

trax varfe en lofr liggande hvit hinna, fora

M iknade en ihålig pipa» Denna hinna begynte

V aom cartilagines laryngis» dar den Var lå tjock,

é

tia-

ivif

•ir

t luftroret dårftådes var til ftorre delen igen-

Ipt. På detta ftålle var ock hinnan något vid-

åftåd j men blef, dår Trachea begyntes, åter

5s och litet ihopdragen lå at hon lämnade na~

;ot rufn imelian fig och luftrorets inre hinna»

låfifran cofttinuerade hinnan, hela luftroret ut-

5ré> ånda uti de fifta ramificatiöneroa in i Lun-
;an* var dock tjock a il up vid Larynx^ men af*

og fmaningom, och blef i Lungorna tunnaft,

ntet vahr märktes inom eller utom hinnan
* ej

eller var luftrorets inre hinna iårad
?
utan en-

ad något mer ån vanligt torr. Den fram*

nande hinnan var helt hvit och tåmeligen faft^

det
ä at den tålde at något draga pä, men bfaft

Y 1 doclc

igår,

het,

ii

:n %



33§ *77U Od, Nov, Dcc.

dock af, vid det man forfokte draga den mil*

den ena Lungan. Da hon noga betraktades*

fyntes flbr:£ eller ft.rias longitudinales : macere-

rad i ättika och vatten, antog hon med ingen-'

dera någon t6rand ring pä i:ne dygn» 4:0, Lun-i

gorna voro ej inflammerade > utan fri fl. a , da man1

endaft undantager en liten del pä vånftra Lun-i

gans ofre Lobe, fom hy (te något purulent, hvil-

ket likväl ej torde hort fifla fjukdomen til. f \o\ '

Vånftra Bröft-caViteten innehade ungefår 1 quar* %
ter vatten, ofelbart tilkomme t af den fvåra re-

|

fpirationen. 6:0, Underlifvets innanmåtcn be»! Sw

funnos i fullkomligen frifkt tilftånd.

t>en "tredje: en Flicka, f ar gammal > _

Toni B"

hela Våren förut horlat, och klagat mycket ofvei di

brödet, fick, midt i Maji månad 17^1, flark a- '::

re broftfjuka med fnufva, var dufven och utail fe<
;

matlufc i några dagar, men repade fig åter fkåfi al

tals, tå at hon, den 20. Maji, fprang och iekt< l!

mycket i Kongs- Trägården, hvaraf hon fler< ci

gånger blef Varm och fvettig, och åter fval igen! w.

Samma dag om aftonen var hon åter i Kongs iii

Trägården, vid ganfika kylig luft, och var då SI

til kl. 9- Når hon då kom hem, ho ilade hpi ho

gråfeligen , och hade upkaftningar, iamt börja'
j

de famma natt at biifva hes, med fvår andedräg 5

och et ovanligt rofslande. Följande dagen, det 1

21, var hon båttre, men hesheten och hoftai i

continuerade. Hön klådde på lig, gick up ocl
|

ned i hufet> men fatt dufven och fom nig, ocl m

orkade ej roa fig. Följande natten var anm ta

vårre men man mifstånkte åanu ej någon fira 1

|

utan gafhenne Lavement och Broft-medel. Der :
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22., dä nyfsnåmnde omftåndigheter tiltogo, bor-

j
jade man frukta, at ftrypfjukan kunds vara dold

• hårunder» Imedlertid , Tom hon kallat up myo
* ket flera, fick hon nu kräkmedel fdrenadt med
. Laxer-medel. Mot aftonen förvärrades hon mår-

nkeiigen , och lag i en ftåndig och kort flurn-

•jmer, med mycket fyär andedrågt, blekt anfig-

-te, fvala händer och blånad omkring ögonen.

),
Hon vaknade ej oftare, ån då hoftan kom häf-

> tigt på henne. Sjukdomen marktes nu tydeii-

>gen vara ftrypfjukan, emedan hvart andetag

;«hade 'dryp - late med Mg, Åderlåtning fattes nu
i fråga; men Foråldrarne bcgårte upftof där-

med til morgonen därpå, och. man nogde fig

B med et Gliftir, Natten blef fafeligt fvår, och
et||dravårfb mot morgonen, dä man trodde hoa
a
s "kulle dö. Den zj, kl. 4 om morgonen, var an-

iiiijedrågten fä fvår, a t axlar, nåsbåror och hela

itfnfigtejt drogos vid hvart andetag på et forvåndt

te att; Pul fen var mycket hård och häftig., men
;e itcn och indragen. Genom åderlåtning togos 5*

to linz blod af hanne:, under famt efter åder-op-
lingen hogde pulfen fig mårkeligt , och ande-

11 [rågten b.lcf något lättad for några timmars men
011 not kl. ig formiddagen återkom nio alla plågor?-

ja- 1a pä et an fvärare fått.. 8. Ig lar applicera-

des då ftrax: pä ftrupen, och under det dedro-

,emjo fom ftarkaft', blef hannes andedrågt helt lått,

;ar )€h hon blef fri från fin flummer, famt vifade

diilg vanlig mot alla. Men denna lindring vara-

cSfe ej långe. Hela eftermiddagen och följande

M:\atten blef hon mångdubbelt vår re , och alt

a
):
iopp fyntes vara ute. Lavements bruktes flik

c ,igt a]la dagar % och åttikediikav omkring iså*

,1 X J gei*
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gen, jämte rok af åttika på heta Tegelftenar
Oxymel fimplex, til 4 unz om dygnet, for

tard.es dageligen i alt det fom dracks, och gaf
åfven för fig fjelf. Sedan blodew efter Iglam
våndt igen at flyta, fattes en tåmmelig ilo

Spanfl: fluga på ftrupen och ned åt halsgropen
il at hon arven bitåckte måft aila de ftållen, då
Iglarna fetat. Den 24, var alt lika.. Uphofij
ningen fyn tes. allenaft mer purulent, och va

ymnigare, A t befordra denna evacuation, bruk
tes dageligen lindriga kräkmedel, nämligen O
xym. o c iiticum til 2 unz, orn

:
dagen. Del

2 f. vifade fig Todken, och begynte den fjuk

nu uphofta ftora, flimfor af hinnan y men lika

fullt iyntes ingen lindring förr ån mot aftoner

dä andedrågteh; blef lättare ^ r6mn.cn, och, all

andra tilfållen båttre.

Uj h^ftningcn af hinnan, jåmte ffere The
koppar af purulent fl.em,. continuerade dagehge
i flere veckor; 1 fynnerhct; kom den alla moi
nar, mot kl. 4, med cn häftig qvä.fvande- hc
fta, fom hvar gång hade harklande och ftryp

late med (ig; men lindrades, fedan. det mail

af den lojTnade flemmen blifvit hvar gäng ui

torr dt med Oxymel fciliiticum blandad me
Ipecacuanha. Torfiken continuerade i 10 dyg
Patienten har hela. Sommaren efteråt haft rof

ligt broft, och ofta behoft lätta Gg med kråi

medel, fom altid upbragt mycket gul och pt

rulent flern, h varefter andedrågten fedan var

lättare och friare. En gång i Holt, fedan hc

på en månad, ej tagit kräkmedel, fick hon
häftig blodfpottning. Hon hade några dagj

förut vsrit dufven och fomnig med, rofslande- oc

P

in
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1af
pipande i broftet, famt blå-blek i anfigtet. Un-
der det hon en middag fatt til bords , blånade

:Å hon af, och foll tilbaka på fiolen $ hvarvid en
J hop blod fruftadc ofver Servietten och Tallri-

y ken. Sedan hon bliivit ford i lång, och dar

fatt fofva, var hon åter munter, och har alt-

jjl fedan ej haft någon lårdeles åkomma*

J Den q.:de fjuka var et barn, If år gammalt , fora

^ Innu didde en Amma, hvilken begynte få nog

q,
tjock mjölk. Defsutosn hade man nyligen flyt-

i

e
|tat defs Sångftålle til et fonder^ hvarifrån det

Jdrog» Barnet, fom ftådfe varit tåmeligen frifkt

J och muntert, begynte den 29. Nov* vara pjun-
jkigt, famt därjämte, beft och hoftade, fårdeles

j]

mot natten* Den 30. var det åfvenledes dufvet,

men gick dock uppe, och fom då ej marktes

^
Feber, fick det endaft et lindrigt Laxans. På-

c
j, följande natten kl. 12, begynte, under någon

f
hofta, andedrågten at blifva häftig och fvår,

3

och Barnet ville likfom qvåfvas, famt fick en-.

. daft fram luften med et ovanligt och pipande
late, Broftet gick därvid häftigt, och pulfen

var ganffca fnabb. Detta holl uti z, timmar,
hvarefter Barnet fick ro. Den 1, December on*
foremiddagen, fans pulfen fnabb och hog, an-

figtet rodt, Barnet oroligt, och andedrågten be-
fvårady hesheten ocklå anfenligt forokt. Man
hade derfore nog fkåi at tro ftrypfjukan vara när-

varande, och blef i följe dåraf åderlåtning f6r-

,
rattad på armen, hvarvid 5 unz blod aftappa-

des. Detta minflcade puifens häftighet och åfven

I den fvåra refpiratiGnen. Et veficatoriura lades fe-

dan ofver ftrupen,, och applicerades. Lavemen t.

Y 4 Mot
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Mot aftonen tiltog detta 5 oaktad t både p&lfens

häftighet och hindret i andcdrågten,. ja man.
markte tydeligen denna fjukdoms vanliga åtfoU
jande late. Man nyttjade nu åttiketängan, dels,

med idoppad fvamp , dels med kokande ättika,,

fem fattes jämte den fjuka under et ofverholgdt-
1

lakan. Detta fyntes göra oförlikneligt til den:

fjukas lättande, fom däraf merendels fick fomn,

och fullare andedrag t. Barnet drack därjämte

Fläder -Thé, med Oxyroel fimpl. uti, åfven-

fotn dez ock ibland tog Thé- fkedblad - tals af

nämnde Ox y mel. Urinen, fom togs mot afto-

nen, v.iv (trax helt fevat, och upfyld med flim-

for af Hem, hvilka ej töllo ti) bottnen, utan

férblefvo 1itfom iimroande*uti urinen. Mot mor-,

génén b le £ Barnet något bättre, och hade då af

fig fjeift en lit-en
.

upkrakning af flem. Och fom
formiddagen den %* Dec. var någorlunda god*
och til fallen »un ökades, gaf Brenåmode kråkning
anledning, .at förfoka et Emeticum,, Oxymel
fcilliticum gafs ymfe-vis, tiis k råk ning folgde,

under hvilken tid Barnen åfven fattes ofver An-.

ge-Badet. Bagge medlen hjälptes ät» bollan af

åttnke-ångaii {käkade loft, och vid påkomman-
de k råkning

,
upkora utan tilblandning st.£flei%

ee flor hop af en hvit hinna % i (torre och min-
dre bitar, fom ock hade tåmel ig conftftance, fa at

det lått fkikks från vanligt (lem. Denna lyckliga

håndel fe bragte ofs, at ån en gäng gifva k råk-,

medlet-. Det opererade.» och hade med lig, jäm-
te något af hinnan, en ganfka feg och faffc (lena,

fom var helt hvit* Håraf marktes hos Barnet en.

ganfka häftig ändring, pul fen och andedrågten

biefvo ak mer naturliga, Barnet fof roligt om
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aftonen. ^ och måft hela, natten % utan fårdeles Fe-
bor och plågor. Den 3. Dec. om fore middagen
t vek tes Barnet ma helt val, och omade endaft

for Spanfka flugan. Fick i dag at laxera j

h varvid mycket Hem gick bort. Nå fan begynt

-

te ock flyta ftark-t. Påföljande natten var god..

Fl o fl:a påkom då och då, men var ej befvårlig.

Det främmande låtet förfvann flrax efter forfta

knikningen , och hesheten gaf h*g dageliger*.

Den 4.
' Dec. om förmiddagen gaft äter kräk-,

medel,, dä enda fl en myckenhet Hem kom up.

Den f . Dec. hegynte den lilla begära mat, och
återfick defs förra munterhet. Alt efter behof
gäfvos fedan a fföringar, fom hjälpte bort mycken
Betu. Det torde af denna och fiere bekanta
handelfer vara iannolikt , at en hvit och flem-*

ak tig urin utmark er hinnan redan vara forme-

rad, hvilket år fa mycket betydeligare, fom
defsutom man foga har något låkeit indicium ul
den råtta tiden, då hinnans uphoftntng bor be-

fordras.. Emetica, fom, vid en från luftrorets

vaggar någorlunda los hinna, göra den utmark-*

talte nytta, torde vid det tilf-äilcr, dä luftrorets

år inBammeradt, och ej ånnu ftildt hinnan från

fig, fn ara re befordra ån håfva den la myckel
fruktade qvåfningen.

Y f fil-
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Ttllåggning id föregående Rön %

af

ABRAHAM .BÄCK,
M. D. Kongl. Archiatcr..

Jag
tror mig bora tillägga några anmårknin«

gar vid foregående Ron , i fynncrhet det för-

iu , emedan, jag hade tilfålle at fe opningcn,
och åfven Patienten under fjukdomen, faftån

icke mer ån några timmar for döden. Man kan
ej nog famla håndelfer, och dem ornftåndcligen

befknfva,. at uplyfa och utreda en fjukdom,
fom i allmänhet år tå litet kand y men icke defs

mindre farlig och orormodeligen, dödande.

1. Barnet var frodigt och fett, men pus-

figt , och hade for 8 månader fedan genomgått
fvära ryckningar ,, fom botades, fornåmligaft med
Laxér- medel. Denna hofletiden, 17715 hade det

åt i t mycken ra frukt, Bergam.otter i iynnerhet,

och varit befvåradt. med: härda knölar pä halfen:

en flor nedanför vånftra orat hade blifvit förde-

lad , och til det måfta forfvunn.it,. med. den lå

kallade Deutens Salva och dylikt*

2, JEn fjukdom ibland barnen ^ den man på
Svenfka gifvit namn af Strypfiuka, och fom Do-
ftor Home, i fin vackra afhandling om famma-
fjukdom, kallar Snffocettio ftridula^ hade denna ti-

den, och maft i flutet af September , i Oftober
och November månader, upkommit i flera hus*
och varit dödande,

Fornåmligaft ifrån den f. November, hade
4«tu. barnet, likt ined dem, fom fjuknade. iStryp-
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fjukan, plägats med Snufva, vatten hade run-

nit genom mun och nafa, fått up mycket Hem,
och varit {käftals, vårre emot nåtterne, dock
defs-imellan lä muntert, at Föråldrarne foga råd-

frågat fig, forr ån det om morgonen den 1 1 . No-
vember blef angripet af häftiga Coovulfioner,
fom Hutade defs, lif klockan z. eftermiddagen.

Med ryckningarne folgde fvår andedrågt, bertln-

digt forlande i broftet, och något {trallande ljud,

farnt ftåndigt arbete och kryllande, iåfom til

hoita eller kråkning, utan at något kuade kom-
ma up.

3. Når Liket opnades* befunnes Mufclar-
ne omkring Glottis utpofte och ftinnc af blod,

Lungorne voro, likafom uphlåfte af vader, de
lober i fynncrhet, fom åro. nårmaft til luftroret,

fcviika jämväl voro mycket röde och infpruta-

de, den vandra fornåmligaft , och i den Broft-

caviteten fants. något mer blod- vatten, ån i den
högra. Glandulse bronchiales, dar de följa det

flora, luftrorets grenar , voro fvullne och rode iå-

fom Lungan. Sjelfva vader- fbupen eller luft-

röret var altofver inuti mycket rodt, dock rö-

dare ju närmare intil Lungan. Och det fom
märkvärdiga (t var, hela luftroret be fans ofver-

draget med en ganfka tunn, fin och hvitaktig

hinna, til utfeende, fom hoppackad Spindeivåf,

hvilken kunde med Scalpell-fkaftet låtteligen af-

fkalas, efter den icke hade något tå (le vid luft-

roret > men likafullt beklådde lä våi den fidan,

fom beftår af brufkaktiga ringar, fom den. der

vetter åt mat^ftrupen, och tycktes, likafom rod-

naden, vara (ladigafl emot Lungorne. Når man
lade det, fom pålådant lått blifvit affkaladt

?
i et

glas,
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gUs vatten., blef det {immande mot bottnen af

glafet, likt et frmmanhångande ftadigare flem.

J Lungorna var nog vättka, och mycket brun-*

ak' tigt flmm. ville lig, nar mm ffcai: i dem*
Blod fyn.tes hvarken i åfiiy högra eller vånftra.

hjeii-kammaren,,

4. Jag hafver med flere omftåndigheter, an
annars {kulle til åfventyrs vara nödigt, berättat

denna hån del fen, at bevifa, fä val af Epidemifka
tilfiåndet, fom af fjukdomens början och gång,

det en hinna var pä vågen a t formeras i luft-

röret hos denna Patienten, och hade, om våt-

(kornas tilftytände med hofta, Snufva oeh Ande-
tappa,, längre tid fortfarit., åndteligen tjocknat

til en ladan ftadig och fammanbångande ihålig

Tub eller hinna, fom gemenligen finnes hos dem,
h vilka do i Stry^* fjukan. Det år bekant, at

luftröret är inuti beftandigt ofverdraget med en

mucus eller et {lemaktigt våfende, fom de dar

b-elågne körtlar utgjuta, och ifrån puls-ådrornas

yr -ändar utdunltar, til ai hålla deffc oma delar

mjuka^öch fmidiga, famt bevara for luftens ag-»

gande. Förmod el igen gifver denna mucus for-*

|t a grund -ämne t til den bekanta hinnan i Stryp-

fjukan, når den fmåningom ftelnar, fladgar (ig,

hvitnar, och- af tilliy tände fegare våtftor- 6kes>

famt-, nar luft ro re t inuti rodnar, hettar och re^

tas, och ånételige-n fammanpaekas, til en iå tjock,

fa fl: och ihålig Tub eller hinna.

En ladan fu.llkomrnen hinna hafver jag fedt

vara af en linjas tjocklek, fafl, och ei lä lått

affljteligj pa inni fidan eller den concava, fyn-

tes, li.kfom frna ard.elain.gar eller rutor > i längd

och
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och bredd lika dem, fom på Epidemis a han-

den förekomma: på convexa fidan, eller den*
fom*vetter åt luftroret, var den jånmare och f§*

ga mårkt med dylika.

Föregående Mndeffer intyga, a t ej al tid

omkring den främmande hinnan i Luftroret fin-

nes en famiing af vahr och il cm, fom flculle

åndteligen i 1j a den ifrån fyelfva Luft föret* For*1

modeligen hafva delfe hår iipråknade ffuke blif»

vit qvafde, liar en lådan tjock och rad hinna

(k ildt fig ifrån Luftrorers inta, och innan dy*
lik "famiing af vahr hunnit formeras,

6\ Ehuru många caflis intyg-a, at vid deras

epnandc-j fom dodt i Stryp-fjukaiH Lungorna
icke funnits inflammerade, ja åfven fjelfyg luft-

ftrupen icke rord och angripen, bor man dock
foredälla flg*, at i början och under fjukdomen,
iå länge fkäf af hetta och oro, -febrilifk puls,

fnufva, hoda och andetäppa vi& fig hos Patien-

ten, Lungorne åro uti ftorre eller mindre grad
af Peripneumonie

s
liknande mall den lä kallade

Peripneumonia iiotha eller •hyenialis^ och dec

lä mycket mer, fom man vet, det en börjande

hoda, faftån blott af förkylning, ar minda grad
af Peripneumonie, i hvilken åderlåtning kan b å ib

afvånda all fara. Det år utrön t.$ at dryp - fju-

kan i början hafver dadium inflammationis* och
at, fä långe (jukdomen håller lig deruti-, badö
tidiga åderlåtningar, Blodiglar och lindrigt af-

forande kylande medel åro de fak rade at lita päy
til at afb oj a lungans och luft- fimpens inflam-

mation, fom for fig fjelf kan bl i fva dödande,
och annars formodeligen bidrager til denna fram-

man-
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mande hinnans formerande och tjocknande. Nar
genom dylika medel Inflammationen i defla de-

lar år härven, och fhirkare hinna ej blifvit for-

merad, ån föm iyckdigt-vis af invärtes lofande

medel, och fördelande ängor af Fläder, Honung,
Ättika, inlupna med andedrågten> kan Uplofas

och uphoftas, eller af kräkmedel, och den (kak»

ning de fororfaka, fondras och ftyckevis ras upj

mä man hoppas, at kunna hjälpa Patienten.

JMen om denna hinna, genom fortfarande In-

flammation, Luftrörets retande* och (lems r il—

flytande, hafver redan anfenligen tjocknat och
fladgat fig, lärer hon qvåfva Patienten, når hört

bittidare eller lenare loffhar ifrån inra fidan af

våderilrupen, och foga kan man vänta i det ni-

Ilandet någon hjälp* hvarken på det ena eller

andra iåttet. Det år troligt, at ehuru Inflam-

mationen i luft röret och Lungorna blifvit med
tjänliga medel fördelad, den främmande hinnan

likafullt kan qvåfva Patienten, och at man ef-

ter döden icke finner Lungorna eller luftroret

med rodnad och Inflammation angrepne. Den-
na anmärkning år (å tycket nödigare* fom eri

utlåndfk både iård och förfaren Läkare pSfrir* at

Stryp*fjukan år ej annat* ån en Catarrhal - no-

ftä> därvid {lemmen tjocknar til en hud, hin-

drar andedrågten, och qvåfver utan Inflamma-

tion* Man kan ock af alt detta (luta, at kräk-

medel åro mer fara tmderkaftade , om de bru-

kas i början, iå länge tecken åro til Inflamma-

tion j faftån nyttige, når rodnaden och bran-

den blifvit fördelade.

7. Är ingen tvirvel > at ju Strypfjukan gif-

vits förr ån i våra tider * faftån Mcdici icke haf-

va
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va råkat på denna hinnan i luftroret, når de op-

nat iådana döda, formodeligen for det man icke

kommit a t mifstånka något dylikt, hvar af de

fort denna fjukdom til Angina gangrasnofa el-

ler någon annan Hals - fvullh Sådan lårer den
Angina inflammatoria varit, fom Doftor Ryssel,
befkrifver i fin bok , The ceconomy ofNature, Lon-
don 175*3) fom i många ornltåndigheter kom-
mer ofverens med Strypfjukan, iäfom at barnet

gråter mycket heft , ofta vid hvart andetag gnäl-

ler, och hafver et klingande ljud. I Angina
gangrsenofa, fom år både af åldre och nyare val

befkrifven , få de åfven up fl im for och "ftycken

af hinnor. Uti Salig Profedor Aurivillii vac-

kra Academifka arbete > om Ångina injantum in

fatria &c. åro några Cafus, forn likna Angina
gangnenofa. Denna lifta fjukdom tyckes mer
angripa Mandlarna, Tungfpenen och Mat- fim-
pen, och rora deMe delars ofver-hud eller Epi-

helium, fom år en eontinuation af Epidermis.

Utdrag af en Befkrifning öfver Kufa-

tno Socken i Kemi Lappmark,
författad af

ELIAS LAGUS.

Tredje Stycket.

Om Socknens Natural-Bijloria.

Når jag nu ftall omröra Socknens Natural-

Hiftoria, vil jag, til vidlyftighets und-

vi-
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vikande
,

FoVnamligaft uppehålla mig vid iädanä

Naturalier, fem i något hushålls- affcehde for-

tjena anmärkas.

Af de til Sten- Riket .horande ämnen fin-

nas icke mänga ^ fom åro m arkvård ig e-. De all*

manna (le arter a fM y ila ^ Sa ti d , M o och Lera har

jag fornt omnämnt. Dy-fvärta träffas ficrftå-

des, och nyttjas af allmogen til fårg jämte Al-

bark. Någon fin Lera har maa ej ån rakat på$

men pä mänga Hållen ladan, fom kunde duga til

Tegel, h vilket dock ingen i Socknen ån fore-

tagit lig at tilvcrka. Man murar i det ftållcc

ugnar och fp i far, dels af Sand-ftch , dels ock af

grof Skifer hår finnes. -Kalk- ften har ingen hår

vetat af, förr än en kånnare nyligen hlifvit den
var fe. Af ett berg i Kitka fås en finare fort

ljusgrå Cosj fom nyttjas til hvåttie - ftenar, och
årven til fådant behof utföres til kringliggande

focknar. For at fa veta> livad for ften-art in-

neholles i den förr pmtalte Rufkia- kaliio eller

Röda klippan, Ikaffidejag mig några (tuffer der*

af, fom al len a ft beftodo af en rodaktig grof

Hålleflintå. Ifrån Kuolajårvi bar jag nyligen

fått en g< nomfkinlig ofårgad Cry (tall- ilen. Ej

Hngefedan fann jag på holmen Porofaan i Kit-

ka en gron och nog hård Tå Ig Ilens - art. An-
nars ligger pa infjo-bottnarné mycken Sjo-malm*

fom borde uphåmtas och bearbetas. Utan tvif-

vel år ock den fvarta Sand jårnhakig , fom fler*

ilades drift til fMnderna-.

Af Våxt* Rikets produfter vil jag forft*

nåmna Trån> låfom de flodin, hvaribland Grail

(Pmas Abies) 3
Tall (Pinas fylvepris Björk fBe*

tala
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tulä älha) i» Afp (Populus mmuk) > Sålg (Sallz

eaprea)^ En {"juniferus cernfämis}) AX (Beiulå Alms\
Vide (Säfix cinerm) oeh Rönn {Sofbus auteipariå}

allmånnaft förekomma, öch tjena til måfta hus*
hålls-nyttan. Mera lållan träffas Hågg (Prum*
Padus

)

> Fredagsbjork {Bttutä nana\ Try (Ltwi*

verv Xylofteum), Torne (Jfo^ä canina) och Vin-
bårs -bufken ruhrttm) m. fl # Jag har rnårkt,

ät trån i allmänhet hår icke årnå någon fynner-

lig långd eller tjocklek * åfven på platfer, då?
åldrig eld eller yxa vitterligen framfarit > hvil-
ket jag menar hårrorä fnarare af det Socknen å?

lä hoglåndt
?
ån af det den ligger la långt i norr:

ty ånficånt det kan vara iåkert, fom påftås, ät

trån
5

ju nåroiare Polen-, ju mera flrola aftaga i

Horleken, år dock lädant icke råtta or faken hår,

emedan mån fer andra och låglåndtare trafter,

ej allenaft under lika* Utan ock ån nordligare

latitude, hyfa en god del ftörre trån, ån hår
åro. ÅF de fmårré växter finnas i fjoar och tråfk

i fynnerhet Såf (Sdrpus lacuftrls och pduflyts)^
Ror ( Arundo phragtnites och Calamagniftis ) , Frå*

ken (Equifetum flttvimik) och Starr {Garex) af

flera flag, hvilket alt flitigt fämrts tilbofkaps*

foder, biifvandes det, fom man ej hinner famla

qm fommaferi, bårgadt öm höften på forfta ifen^

innan mycken fno fallit. Rörens rötter blifva*

då brift år på Mttre brod-åmne^ torkade och
malne til mjöl. Gartx vtficariä brukas at läg-

ga i fkoriia emot köld, hvadan defs SvenfKa

namn Lappfko-grås kommit» Rmunculus aqmati"

ms utgör en del af Båfrarnes föda. Utat atfkil*

liga växter, fom på rnyiW förekomma, äro val

flera StarrHorterj T?ox$Xfyrhi ffale) f Krak-ris
2 {Em*
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(Empetrum nigrum ), Vattu-vapling ( Menyattbei

trifolia)) Tranbår (Vaccinwm Oxyctccus) m. flerc

hvar på fitt fått nägot markeliga j men ingeii

kommer up emot Hjortron {kubus Cbäm^morus).

hvaraf, fa framt nattfroft ej forderfVar blom-
morna, en tåmmelig mångd tråffas, varande!

defla bår af ogemen ftorlek och godhet på få-

dana ftållen, dar elden några år förut framfarit

Om invånarne idogt plåckade fina Hjortron, oct

lårde fig rått infylta dem \*) , iå kunde de ti

lig en god och hålfofam vara* både til eget nyt-

tjande, och til afiåttning at andra
(
#*). An it

närs vanka ock på backar, iårdeles dår intei

fvedjande fkedt, flera fmakcliga Bår, Tom kun<

de användas til gagn, fafom Lingon {Vacciniun

Vitis id<ea) och Blåbår {Vacciniuni Myrtillus)

Mofla (Mufci af flera flag) finnes dår taga of

ver ki

(*) Följande fått Sr med förmän förfökt* Mari (kil I
jer de hela och ftadiga Båren ifrån de blöta

i ocl

kokar de fenare en ftund i litet vatten uti vål fkm m
rad kåtrel ^ ftötandes dem fönder til en välling , hvjl [h

ken man fedart flår i fint fäll och uttrycker all faf Sa

te» 4 Samma faft kokar mån då en ftund på lindri| L
eld, förft enfam, men fedart ihop med de hela bå

k
ren fom tilflås, alt under ftåndigt, men makligt
omrörande. Håfmed åf mofet färdigt, och flås d
i fat at fvaina, famt fedan i vål rena kåril, hvilkj ^
lluteligen på kallt ftålle fårvåras.

(**) Ryfiarne, fom ifrån Kola och flerä orter refa u
til Ishafvets öar på djurfånge , fara ej gerna åfta« ta

utan förråd af Hjortron* emedan derfa bår funnit,

af en mågta god kraft emot dert fafeliga Skörbjugg
fom dår plågar antafta folket, fårdeles i den mörk; P
årstiden, då de fa långe måfte vara ftilla, och tilbrinJ u

ga en ångflig lefnad, i ftark och fuktig köld , undeij ij
t

farhuga för grymma rof-djur.
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Verhanden, hvarifran de fvcddé backar mycket
blifvit befriade, la at Smultron ( Fragaria vefia),

Hallon {Rubus idms} och Åkerbär (
Rubus arftU

tus) vunnit friare inrymmé) ehuru jag e) fedt

de fiftnårfinde Innu hunnit til någon ymnoghet*
Mo-öch Sand-hedarne årö måft ofverklådde med
Ljung ( Ertca vulgäris)^ 111ands- moflen (Licheä

ijlandicui \ och ReiVmofleil ( Lichen rängiferinus

(om om höften hopråffaSj dar han mäft växer 5

v egenteligen til Renäfnes underhäll vid .kofflor,

men ock , vid påkommande ho -britt., til foda

* St annan bofkap. Dårftådes trifves ock Jämna
I {lycopodiufo coMplanätutä)^ hvilket i blandning med
• Bjork-lof brukas at fåfga gult med. För ofrigt

n har jag pä ångar och åker-täppor funnit en tåm-

|j
meligen prydelig biomfter-famiing^ t» ex. af Ale*

f- {kogs*grås {SpirM Wmaria)
s
Smörblom fter

{«huriculus acris), öull - ris (Solidagö Flrgåureä)$

4 Ka 1frumpa (
Épiloblum angfyjllf$lium ) , Röd våpl i ng

jjj"
ilrlfdlum pratenfe ) y Smorros ( heontodön Täräxä*

tum 1 , Rollekå ( Achilleå Millefölium) , Svin - gräs

iW { Pofygönum vlvlparum

)

, Ängfy ra
v
Ruffiex Acetafä ) ,

af Störknåf (Geranium fylvaticUm)^ Fårpimgar
( Ge»

'%'itm rivält)^ Pråflkrage (Chryfånthmnm lim&tiibt*

fnum) , Stimgräs (J?aleHänå o$ehiålis)-> utom de

örtetallmännare Grås-flagen, och många flera

jjj (om jag här matte förbigå. Brån-nåislan ( Vr»
tim dwhå) är hår en planta fanor*

a!1
Af Socknens fyrfotade vilda Djur ar B)6t±

ihi ilen ( Urfus ArBos) det flcadeligaile odjuret* Häri

4 förföljer bofkapeii) ej allenatt i fl:ogen och pa
m akfårne* Utail ock underftundom åiVen i fjelfvå

.\ fåhufen: dock år han ej aitid lå fiendtelsg af t-- *

JJ|
ty »ågon annan gång kan dels lynne vaia \

2* % L it
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blidt, at han leker med noten \ men det varar éj|

länge, innan han börjar en annan lek, hvilket

förut kan aftagas af det han vänder (lackar och
flenar up och ned. Vargen {Canis Lupus), fö fri'

i förra åren gjort nog mycken Ikada, har i ddi

Fenare tammeligen varit borta. FilfrafTen
(
Uu^

ftela Gulo) har deremot infunnit (ig flitigare,

och mycket forminfkat Ren -hjordarna, äfven?

fom han utodt mänga Båfrar, och det med iå*

dan glupfkhet, at han ej lämnat mera qvar art

båfvergållcn. Råfven {Omis Fulpes) finnes i tal-

rik mångd. Märden {Muftela Martes) forekoiff*

mer mera iållan mi ån forr, fedan han få flitigt

blifvit utodd; men Hermelin {Muftela Ermiwä) ^

finnes til florre antal, fomliga tider mer och
ÖC

fomliga mindre» Uttern {Muftela Lutra) hallejf m
til i flera åar. Båfvern \Caflor

n
Fiber ) viftas rit

^

for tiden bara i en och annan A pä ICuolajarvi-
a

,

tractenj men at han fordom häfr tilhåll i må#
j,

ga flera, intyga de vid Ä- ih änderna af honon:

nedfålde trån, och derigenom vordne ffoogToft

flackar, hvilka de forfle nybyggarne fieråadei
§n

funno for fig, och kallade Mnjavan - perkmxei w
(Båfver- rodningar)» Haren {Lepus timidus) fy-[ ,r

(
.

nes hår ej i få flor myckenhet, fom man fkul- u
le vänta af defs afvelfamhet, hålfl då han af foh (q

ket mycket litet efterjagas. Ikorn ( Sciurus vul n
garis) träffar man nu for tiden fållan, dä de lik- ^
val for en tid fedan iågos nög ofta: gammall
folk anfer for ett forebod til fvåra år, då dem"

djur vanka til någon talrikhet. VilURen (Cer\ ^
vus Tarandus) var hår fordomdags någorlund; ^
tilgang på, men af det defla nyttiga djur blif

y
vit af folk och odjur ofredade, åro de nu mafl

ut-



; atgångne. Älg (Cervus Åkes) fynés ganflcä iål--

I 3an til, och då kommer ,han annor ftådes ifrån,'

• ty i hela Socknen har ingen mårkt något Älg-
1 itänd. Lo ( Felis Lynx ) och Gråffvin ( Urfus Me-
1 ks) torde ej heller hora raknäs for Socknens
• ilåndiga invånare. Mofs (Mus Mufculus och Mus
' fylvatkus &c.) gora mycken Ikada på Såd-och
» ho - flackarne m. m.

Foglar finnas -hår til anfenlig myckenhet och
af nog många flag, i fynnerhet vår -och fom-
mar-tiden, ty de flefte åro flytt- foglar, Tom gå-

'* #a och bygga hos ofs på berörde tid, och fa-

^
ra om höften lin kos åt de fodra länder» En

/ fom haft tilfålle at ofta vandra omkring uti fkog

!
| och mark, och i akt taga en lå ftor Fogel-

|
mängds iårfkilda arter och hushållnings-lått, bor

J kunna fåga hvarjehanda märkvärdigt derom ; men
J

jag, fom aldrig haft lådan lågenhet, mäfte ni|
Io

låta bero vid ett ofullkomligt upnåmnande afde
d flag jag fielf fedt eller hört finnas hår» Tjå-
e der (Tetrao UrögaHus), Orre (Tetrao Tetrix) y
5 Sno*Ripa (Tetrao Lagopus) y Hjårpe (Tetrao Bo*

^nafta)) Svan (Anas Cjgnus)^ Vill-gås {Anas An*
''

fir) 3
Fjåll-gås (Anas crythropusy, Grås-and (A"

• vas Bofebas)^ Lom ( C&lymbus arfticus)>. Fjorna
'* (Colymbus auritus), Ärta (Anas Crecia) , Knipa
\\Anas Ciangula)> Svarta (Anas fufca) , Skraka

\ fufcus)) Hafs-orn (Falco 4iUcilta)
%
Slagbok (Fak§

Wapkjdrus)) Falk ( Falea gentilis ), Glada (Fake
\ Mihus) , Fifk - orn ( Falcv HdUtus ) , U f ( Strix

\ Bubo), Horn-ugla (Strix Qtus), Skxik-ugla (Strix
:' StriMa)) Hartäng (Strix Ny&ea)* Korp ( Cqt~

z 1
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v«s Gmx) % KrlH (Corvuf Cermx)
y Spillkråka

'

(P/V** martius), Skogs-dufva (Coluptba Oenat)
% \

Gok (Cuculus canorus), Gröngöling (Picus viri**

dis)
, Krypare (Certhia famlHarls)\, Brushane

C Trfaga Pugnax ), Sror - fpof ( Scobfax Arquata ) %
i

Små-ipof (Scolopax Ph<eopus), Tårna (Sterna
runda) > Strandpipare {Cbaradrius'Hiaticuh)iyV'ät*!

tu-ftarc (gturnus, Cwlus ), Myrpytta (Cbaradrim
tpricarius

) , Lappfkata (Cw; infauftus), Siden--

i

frans &arrulus\ TaU-T«flf ( Tardus ilia^ n

m)^ Ring-Traft ( Turdus torquatus) >, Nattvaka rf!

yLoxia Enudeator ) y 'Kor&nåf (loxia Qurvkoftra) %

Snö.ip,i rf {Emberten nivalk), Rodftjert (Mota*
dm Phmtcurui), $vaja {kirundo, tuftica &c. ) , fe

Kr <m$foge)
( Jurduspilaris\ Bofink {£rw0& (yU H

VQtica ), Stenfqvåtta (Mafacilla Qwantb$) % Lår-»
|

ka (Alauda arvenfis), Domherre ( Lpxia Pyrrbu*
kh Gronfifta {Fringilla Spinus), Gråfifka {Frin*
gilla Linaria och montana) o. åtft. fl,

.*

|
Amphibier åro denna Socknen fparfamt %if

naturen tildeUe x och träffas lållan eller aldrig fe

pä de torra och högland ta ftåilen^ men pä de. k

Fuktiga och gräsrika platfer rakar man ftundom |u(

på Ödlor ( Lacerta yulgaris och agilis). Grodor i\

( Rana temporaria ) och Huggormen ( Coluber Be* ha

rus) 6cc. Uti åarne vankar Nejonogon '(.Petr^t

Wyzon fluviatilis). • (C

Uti Kufamo vattnen finnes egentejigen Tagg^; 1

och Hvit^fifk. Gadda (Efox Lucius), Ahhor {Percd E:

fiuviatilis\ Lake {Gadus Lota), och Loja [Cyprinui k

Alburnus) i hvarje infjoj Mört (Cyprinus Rutilus), Id kl

(Cyprinus Idus) och Braxpanka, (Cyprinus Balierus) 6

i de flefta. Harr (Salmo Tbymallus) och Sik lo -i ii

ja {Stlmo Mula) i alla ftorre inijoar, afveniä, i

men!
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l
wcn ymnigare, Sik (Salmo Lavaretus) , hvaraf

t

en mindre fort leker i flutet af September,
t men en ftorre i början af December, och fom-

;
Jigftåds fenare. Gers ( Perca^ Cernua ) fås alle-..

,
naft i få Sjöar 5 Seip eller Afp (Cyprinus Afft-

t v$ ^ bara i z å 3 > Braxen (Cyprwus Bräma) en*

, daft i Pofio, åfvenfom Nors \Salmo Eptrlams)

tji Paanajårvi. Infjo-Lax {Sakno Salar och
. Er/ö#^finnes ej i någon myckenhet, icke heller

1 i alla åar och trafk j utur några ofter om Landt-

\
ryggen belägna far han nedfore i foramarens

,
början, då likväl det (lagtets fed eljeft år at

« ftiga upBret Mån icke for den oHaken, at han

,
famma årstid måfte nödvändigt rora fig i ftrom-

i mar, och ej finner iådana ofvanfore fitt hemvlft?

' é .

Socknens Xnfeäer och Maftar har min in-

\ (kränkta tid. ej tillåtit mig gifva akt på. Men
phvad jag velat eller icke, har jag, få val fom
Mia andra, invånare, fått låra kanna, ortens van*

;

liga plågoris, den ho^ft fortretliga Myggen,
i fom under Sommar • månaderna , dä varmt och

j
lugnt fr, graderar i outögelig mångd , fram*

r
alftrad i de hår varande vidftrackta kårr, Jag

<|har anmärkt j:ne flag af deffa Infeéter, nerali-

j

gen Mygg eller Kränk {Qule* fMmh Knott
{Culex reftms) och Svidknött eller Brånmygg

. (Culex fuliearis). Den fiftnåmadas ftyng med-
föra flackar och fvullnad, famt en brännande

i freda, fom långe nog hänger uti. Boflcapcn

fbefvåras ofvermåtton och hindras ifrån betande,

I lä vål af Myggen, hvilken ock fåges ofta (ka-

*f hyilka fenare Rcn-Bromfen {labanus Taran*

Z 4 m
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dinus) anfåtter egenteligen Renarna* fom jårö«

val mycket plågas af deras fiende Curbma (Otf*

/rar Tarap4*"j:

På atfkilHga Årbottnar uppehålla fig Mufs-,

lor , iårdclc$ Peile- Muf$la,n ( My® margzritifera )

,

af h vilka mänga innehålla omogna Perlor, men
i rått fa finnas mogna. Man vil dock låga, ats

de fom fordom idka* Perle * fi(ke, titt fin mo^
da iiågoriundä val betald.

Vid <!e två föregående Stycken af denna, Socknens*
ftrifning, råtte, följande fel

:

I x:fta quarr. för 1771* pag* x8. lfn. io. Hhta-Sabnl
lås Bieéafalmi. Pag. 2,f. 1. 16 KufidmdlteKitedmd.

1 3:djc quart. pag. 2,23. lin. 32. P^a lås P*/«. p, 23^
1. 1 <^ rahoahan lås rahvahan*

ANMÄRKNINGAR.
ffid ^handlingen om Solens PamUaxis^

fom mfåres uti detta års Handlm-*
gar, i%).fef.

'

< Bf-fji *f

ANDERS PLANMAN,
Fhyf. frofefTor i Åbo,

A ftfoftomerne hafva> uti Parallax ^ calculer

Ji\ af denna, art, antagit Jordens fkapnad va-*

ra ijph^riQt; 3 och på de^tta beting ha? åfven jag

grun-*
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§ ff

grundat mina uträkningar, fom uti Kongl. Aca-
|

demiens Handlingar for detta år åro *ntagne*

Men at den narnnkunnige^ Matbernaticus Herr
Euler, uti farama flags caleuler, haft affeen^

de på Jordens fphxroidsfka figur, det har gif*

vit mig anledning at underfoka, om det år- lik*,

mycket, i anfeende til Parallax-efFefterna , an*

tingen man anfer Jorden iåfom en Sphaer^ elks
låfom en Sphaeroid, Utflaget hlef det, ax, o-
anfedt hogds-parallaxerna i bagge fallen år© UkaÄ
fårorfakas dock någon Ikiljaktfghet effeftemä"

imellan af den ängel, fom den fynbara och deu
råtta verticalen mnefattar. Och fom denna fkilj-

aktighet, i vifta fall ^ går närmare til z tids,

fecunder* il blifver det angeläget, at åfven uti

defla flags uträkningar hafves affeende på Jor-
dens Sphasroidifka fkapnad. I denna affigt har

jag foretagit mig, at på nytt uträkna Parailax-

effe&erna. SyfTelfatt härmed, uptåckte jag etr

annat miötag, hvarigenom deffa effefter i de
fiefta fallen Wifvit mer felaktiga, och beftår

dcruti, at jag anfedt iåfom en råt lime, den lik

la cirkel -bågen, hvars radius utgör ftimaden

vid de inre Contaftus j men vid de yttre, fum-
man af Solens och Veneris halfva diametrar %

då Hkvål denna båge går merendels ofver i grad^

och ftundom til z grader inemot.. Jag har alt-

£ä> uti den method, fom jag nyttjat, rattat det

ena med det andra, ©ch författat derofver cri

fullftåndig avhandling, fom åfven framdeles tor-

de tå c t rum uti Kongl. Academiens Handlin-
gar. Jmedlertid har jag anfédt nödigt, at hår*

medelft råtta de ^ loc. eit. fag. 185-, anförd^

Pa,rallax- dFc£fcer,
;

hvilka nu fore.ftållas på et lått,,

2 f fom
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fom icke ar infkrånkt til någon vifs antagen Pa-
rallaxis, (åfom följer;

K Georg Eylani 30,41 3 .h—44>4?7'h —43 *7f4-h
S. Jofephs Fdjl? — j,pjf.h— 53,982,^— 3 3,68f .h

liudfons Bay - «— 2p,47f,h— 4,691, 6,003.11

Wardhus - n *-4f,886,h 4- 52,067A 4- 29,fJ9 h
Cajaneborg t ^-47,544.^ 4- 24,671,11+ 32,3 f6.h

Defla effe&er åro generella, emedan Solens

horisontal- Parallaxjs, fom utmarkes med b> år

uti dem odetcrminerad > hvilket lått at fore-

itålla Parallax-effe$:crna, medforer den forman,
at man flipper at råkna om , då effefter fkola

fSkas til någon vifs gifven Parallaxis; man be-

hofver allenaft multiplicera coéfficientcrna %i\ h

med den gifna Parallaxen» Och det fom mera
år: man undviker härigenom det mindre Geo-
metrifka och foga riktiga fått, til Parallaxcns

utrönande, fom plågar flre mcdelft proportio-

nering af en antagen Parallaxis, och defs me-
del ft calcul famt genom obfervationcr be-

itåmda effefåerj ty man far nu itrax formera
cn sequation af de uträknade och obferverade

effeelrer, fom gifver värdet på h* Til ex. låt

det vara begårdt, at finna Parallaxis af mora
imellan momenterna 4 och C (£ 184. loc^cit,) r
»hferverad i Cajaneborg och vid Hudfons Bay
af Herr Dumond; på defla drogsmål år Paral*

lax-effe&ernas fldllnadj enligt obfervationerna,

7/46" s 466," oeh enligt uträkning, 5-6,428. h,

hvilka böra anfes vara jämlika med hvarandra,

(a at f$,4a8. k 5: 466$ hvadan h 3= 4—o ^
^0,420

$,"
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8,'*2{8, Når man pä detta fått jåmforer de an-

förda obfervationer , och utfluter Wardhufer ob-
fervationema , iåfom måft fkiljaktiga, jämte to-

tala Emerfions momenterna for King Georgs Ey-
Jand och St. Jofcphs Fåfte; men nyttjar i det

ftållct, uti jåmforelfen af Herr Greens obfer-

vationer pa Veneris drogsmål inom Solen, åf-

ven D, Vincents och XX Salvadors (*) rnot-

fvarande obfervationer j (å erhålles Solens hori-

Zontal-ParaUaxis £^8/^38 > fom ganfka nåra in-

Håmmer med Herr De &a Ländes utflag.

Vil man ny %i\s vidare antaga Solens Parallaxis

i defs medei-afftånd från Jorden ==8,y/
f 5 (ä ut-

gör detta Solens afftånd 14,512,473 Svenfta mil.

BESKRIFNING
Pd en

y til allmänt husfaho]
c
inrättad, och

JV, (ligt betygadt nöje, behagat cmottagaoch
uti fina Handlingar infora låta, famt dymedelft

(*) DefTe hafva obferverat vid St. Jofephs Fåfte, och
inftåmt med Herr Chappe fa uåra , at (térfia M\h
nåden af Veneris drogsmål inom Solen, defTa 3:0*
Qbfemtor^r imellan, icke mgör fulla 7 feQunder.

all.
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ällmänt kunniga gora, la val mina afgifna for-

fokta lått t*l allehanda flags Sades- torkning vid

Hammar- Smedjor och Masugnar
(
#
), fom ock

«iln inrättning af ett, m* vid Leuffta- Bruk i

full gång varande, Målterie» Sedan den tiden har

jag åfvea inrättat en Torkplåt vid Dannemora
©mfvor, på hvilken, hvarje dygn, fex tunnor
Råg och Korn, eller tre tunnor Malt, full-'

kömligen oeh val torkas, endaft och allenafi

af den vårmen, fom upftiger genom en Klen*
fmedje - fkorften, då den dageligen ar i gång
med tvånne ÄfljorJ hvilken inrättning jag fram-

deles torde 'it tilralle atbefkrifva. jag har då

från defle eld (låder famlat den vårmen til nytta

och gagns, fom förut gått fruktlos bort i luf-

ten. Om den forman och nytta, fom defTe in-

rättningar medföra, veta de orter båft intyga,

fom redan hafva dem i fullt bruk och til fin

flora båtnad nyttja.
. , ,

For denna gången utbeder jag miggunftigt
tilftånd, at för -Kongl. Academien ff Framlägga

JLtt tU alljlags Syannemäls torkning af'mig inrättad*

och förfukt fätt y fom i ftälle for Badflugor, allmän-

neligen vid hvarje Hushall, kan nyttjas, i liker

förtrofen , at detta af Kongl. Academien med
lika välbehag eraottages.

Den anfeniiga kofead, fom upgår til Bad-
fråga - byggnader? deras Skogs- oda af timmer
och bråaåe, deras ©varaktighet, och i fynnerhet

den fara, fom deras eldande medforer, dä man
årligen * inom foga vidftråekt diftrift, får årfara

flere

"*(*) Se Handlingarna féf år 1767 , pag. 273. For 17Ö9,

faf. 3*77» för år 1775 ,
pag. 193.

1



flere Badftugor brinna, och mycken SM med
det famma gä forlorad , har Varit for mig råtta

orfaken, at tanka på något annat allmänt tork*

nings-iått. Bårvid hafva ock flere omlMndig-
heter fordrat mm nögafle omhugfan> dår-hän

-ftåld, at byggmngs-koftnäden mot Badflugors

må blifva mindre, at det, fem bygges, må blif*

va Varaktigt och utan all fara for eldsvådor, ax

ved och Skog befpares , och i farorna man dags*

Verken, farnt at all {lags låd må blifva ren 3 fli

från fot och rok, men val torkad»

Mina tankar harva ofta varit riktade åt

Hushålls-eld ftåderne uti Kok, Brygg-.och Bågar*
ilugor, til at, af den hettan , ibm från dem up*
går, kunna til Sådes-torknihg draga någon nyt*

ta^ öieii då jag det nogarc utforflcat?. har jag

funnit den vårmen vara til ändamålet for liten

och ringa. Likväl kan tsgas for afgjordt,.. a€

den hettan, fom vid Hora Brygg-och B ränn-hus
Uti Ärilen och defs färla grund utan nytta for-

får,
fkulle til torkning af Malt och annan Säd

idraga ganfka mycket»

Dir plåts eller rum for denne Toffc-plSfgif-

ves, antingen Uti Kok, Brygg-och Bågar- flugor,
• eller ock uti något annat husrum , la bchofves
ingen nybyggnad til vaggar och tak» Til 4
Tunnor Rågs, Korns, eller ock två tunnor Malta
torkning, i dygnet, fordras icke llorre plats

for denna Torkplats ån nio qvadrat alnars , fom
då på något ftålle uti rummet kan utfcs, dar
den minft år, for andre fyllors förrättningar, til

hinders, antingen tre alnar lång och tre alnar

bred, eller pck långre och fmalare, alt fom det
uti
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uti rummet båft vill pafla fig. Grunden til den* w

ne Torkplåt lägges med gråfien uti fandblan- r-l

dadt ler-bruk> i lika hogd med gölfvetj likväl d

iå, at planen under årilen> en och tre qvart al* |

nar lång* en och en halF aln bred* hålles tre

tum djupare, fom fedan* i våg med golfvet* t

utjämnas med tegelften* på fläckan lagd, På v

båda fidorne af denne plan upfores gräftens^mu* u

ren ån vidare til fexton tums hogd». Pä ttårma* il

lie håll börjas tvlnne Ror, Tab. XIL (äa)> Fig. o

t. 2. utom hufet uti grund * muren eller Under i

fyllen* fju tum djupa och 8 tum breda* med ti

fex tums tunga imellan fig* och foras antingen h

linea re&a eller ock brutne uti vinkel Undetf I

golfvet til denna plan \ dår uphojas och conti* a

nueras med lika oprting Under årilen fex tunt d

fränt om planen til oprtingarna (tc)^ dä de bry-* t

tas af* och dragas fedan, efterhand > under mur- t

ningen, ett ä hvarje fida* up til midten imellan i

eldugnen och fidorne. Ärilen (b) med god te-
\

gelften på fläckan betåcker defla rör* men dår \

Jårnhållar komma at nyttjas til åril* lemnas det
j

måfta* Tom lie,, kan * under årilen 6pet* endaft, i

at en tunga med tegelftert, på hog kant* hål-

len midt efter \ lå at hvart och et af defte ror:,

får behålla fitt eget drag* ock då planen flute^

antaga defle ror fin förra opning* öch upforas

fom lagt år. Förenämnde ror förtjäna hår namn
af vådervåxiings-ror

*
göra ock mycket gagn vid

detu torknings * fåttet % ty genom dem fån-

gas den hettan under ifrån årilen* fom åf dår*

uppa liggande glödhög upeldas, hvilken år den
itorfta och fornåmfta uti alla eldiMder * och jåm* 1

te denna värmen* fom luften utifrån drifver up
Un*
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Under plåten^ fordeks tillika den ofriga hettan frati

cldroren jåmnt under hela plåten* och hindrar,

det icke något ftålle pä plåten blifver iä hett,

Ht Såden fvedes ellef brånnes.

Öfvef denna Äril af tegelftens betäckning,

ellef ock Jårnhåll, fom den formånligafte* hvålf-

ves en Ugn* (d) fig> 2,., i form af en Bak-
ugn, med fex tums tjockt hvalf eller en tegel-

Ilen pä (hack* ert öch tré-qvart alnar lång, en
och en qvart bred* och en aln h6g, med 6p-
ning (e) Fig. 1. öch Järndörr (/) f6re> iz
tum hog> och ij" tum bred. Bak up i gafvel-

hornen af denne eld-ugn anläggas åter tvånne

Ror gg. Fig* l> 2. et ä nvarje fida* fom få namn
af eld-ror > nio tum breda, och feX tum höga:
deffe rår foras uti en upfluttande mån och pä
nagöft fnedd* på tre tum nåra bakmuren* fom,
om den kommer at fta mot trå-vågg* blifver

en half aln tjock, men eljeft endaft en qvart;

pa lika lått udo- muren. Til defto ftorre iåker-

het fof all fara vid eldningen* kunde, dår trå-

vågg möter eldroren* antingen Ugnen muras pa
en half alns äfftånd från väggen* eller ock en å,

två fläckar uthuggas, och opningen efter dem
muras igen med tegel 4

, vid forfta brottet» dår

dden ageraf fom ftarkaft* fordras denna forfik»

tighet aldramåft. Rören brytas åf och åtfölja*

ett å hvårje fida, bakmuren* tils de med lika

afftånd tråffa {ldomuren^ brytas åter af och åt-

följa den fammäi! tils de på lika lått tråffa fram-

ttiuren * dår de åter brytas, och foras fram til eld*

Ugnens anfang, b. k lig. 4* och formera dår an-

fanget* fåmt dragas fedan med fin fulla opning

éfvef bakmurs* rören tilhopa* och göra tilfam-

man*
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mans ca Skorften, /. Fig„ 4, 2.., likvål med tun*
ga imellan fig» Skörftenen updragcs ofver ta-

ket en och en foaif å två alnar. Til vårmans
förökande kunna åfven flera afbrott göras (Sé
$ig; 4. *. k. k> k *. )

Dar Plåten (kulle fordras ftorre* ån före-

nämnde om nio qvadrat alnar, då bottnen åfven

i famma mån biitVer rtorre och rum tilråckeli*

git til flere afbrott, kunna delte ror, efter om-
Iråndigheterne, brytas flere gånger j men äfpas*

fas altid at de til flut träffa bakmuren, at

på honom dragas up til en Skorften. Det år

til märkandes , at vådervåxiings-rcren hållas altid

val fkilde ifrån eld - ugnen och defs ror med
et qvarters mur , lå at uti de förenämnde Väder-

växlings -ror ingen rok eller fot må kunna in*

Jcomma. Sex tum ofver Sades- plåten, infåttes

uti Skörftenen et fpjåll, /. Fig. 3., fora tilfejutés

lå fnart fom veden år utbrunnen och all rok borta*

eld rören, utom hvalfvet ofver ugnen, belägges med
tegelften på fläckan , då åfrven eldroren med det

famma ganfka val betackas med ften på famma
fått, i godt lerbruk lagd. Utom det lerbruk,

fom .åtgår til grunden och gråftens*muren , bor

alt det ofriga vara iå arbetadt
?
fom et Kakel*

ugns-bruk , iå at genom betäckningen icke nå*

gon rok eller fot må komma up uti rummet i*

mellan denne botten och plåten, på fevilken

Såden, fom torkas, ligger > men de förut be*

fkrefne vådervåxlings-ror tå icke med det fam*

ma igentåckas, utan behålla fin fulla opning*

( n. Fig» f)„ Sedermera Upforas fram- och fldo*

niurarns ?
kx tum tjocka, til u a 14. tums hogd

öch
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och bakmuren (ö. Fig. 4) en half aln tjock,

vål uti Ler- eller ock Kalk -bruk murade. På
defie utjämnade murar inläggas forft under -flag

af trå- lifter (p. Fig. 6.), på tio tums afftånd

mellan h varje, til hvila for Plåten > fjelfva Plå-

ten ( Fig» 7. ) ,
ihopnaglas af fin- halade Järn-

plåtar,
. faftfpikas vid en trä- krans, åtta tum

hog och fex tum bred
,

forgyngd ofvan ifrån 5

på famma krans gores en opning, fju tum djup
och åtta tum bred, med en inpaffad ftrut (q*
Fig 3»), af trä eller järnbleck, och lucka fore

under torkningen, genom hvilken den torkade

Säden behändigt kan makas uti Säcken. Den-
ne krans med fin plåt lågges fedan pa de ut-

jämnade murarne, kittas tätt vid dem, och kli-

ftras utantil med gammal Buldan eller Såck-
våf, lä at vårmen icke må trånga fig ut mel-
lan honom och murarne. Härvid år til mär-
kandes, at i ftålle for Jårn-plät, kunde Tagel-
tacken val nyttjas 5 hälft åt dem icke någon eld

eller gniftra kan komma, då ock koftnaden blef-

ve långt mindre. Fig. 8. foreftåiler hela tork-

ugnen i Perfpe&iv.

Nu fedan denne Tork plåt (åledes blifvit fär-

dig, eldas fmåningom uti ugnen, til defs han år vål

uttorkad, h varefter Såden til torknings får på-

läggas, och med eldningen fortfaras , alt efter

fom nödigt profvas. Rågen och Kornet påläg-

ges fex tum tjockt^ och Maltet tre: den pålag-

de Säden omrores hvarannan tima, Rågen och
Kornet med en kratta, och Maltet med en trå-

lkyffeU Vid forfoken år befunnet, at fedan ug-
nen en gång blifvit med en eldning ungetår

iå ftark, fom til en Bak -ugns upeldande be-
A a höf-
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hofves, upvårmd, hafva med la mycken Ved, i

fom kan upgå til en lagom Kakelugns - b ra fa

,

tvånne torkningar efter hvarannan kunnat for-*

råttas -

y fä ät fyra tunnor Råg af en ladan eld-

ning biifvit vål torkade, och ugnen ändå ägt

mycken vårme i behåll.

Af denna bcflrifning (kulle fynas, förn blef-
j

ve denne torknings - inrättning både vidlyftig
,

och koftfam , men af folljande Fortekning, iå

på materialier fom dagsverken hårtil, fkal iåkert

kunna intagas^ at koftriaderi icke går ufi til hälf-

ten mot den, fom fordras til en fimpel bad flu-

ga ^ Då hårtil åtgå allenäft 6öo Murtegel, 14
(tycken halade Järnplåtar, en Kakelugns- dörr*

j

och uti arbetslön ®ch dagsverken hög It 60 Dal.

Kopp:mt j ty pä tvånne vinter-dagar gjordes för-

foknings-ugnen färdig, äf en ftickélig Muraré*
och t:ne handtiangare, lå ät helä koltnaden be*

ftiger fig omkring ifo Dal. Köpp:mt. Om
ock denne byggnäds-koilnad fklillé ftiga Iå högr$

1

fom eh Baehtugas, det hon viflerligen icke

görj lä år ändock denne Torkplåt j i alla hånfe- L

cnden långt mera förmonlig ån Badftugor^ c-» i

medari alla ölägenheter, fom dem åtfölja, pä eri

gång, med dennes nyttjande, håfvas; ja åfven w
den, fom Sades - anfningen uti Badfttigor med-

\tn

förer, då folket dar, i mörker och rök, nodgas
|

i\

omröra Såden ^ och exempel intyga , ät mången g
månnifka dymedelft åfverityrat lifvet; kan hår
Sådes- tork - och anfningen förråttas för öppen

^
dag, uti rök - frie rum, dåri Folk, kan viftas

f,

och bo* och tillika fköta andra hushälls- fysflor.

Genom denne inrättning kan åfven et rum, dä f

dörrar och fönfter tililucas * i haft blifva lä up- i

värmde
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Vårmdt, at man, med beqvånilighet i, dafi bada

kan. Än mera, med en lådan Torkplåt kan

en hel by, om flere Grannar, vara belåten 5 hälft

"

ined torkningen går män g - dubbelt fortare, än

)pä Badftugorj då på dcflc* två tunnor, inom
tu dygn , torkas, blifva inom famrna tid

^ pä
denne Plåt, åtta "tunnor val torkade.

Således har fajg uti denna hushålls-gren fokt

öch äfnadt mall alla mojeliga utvägar til befpa-

nng af fkog-, af tid och dagsverken , til fore-

kommande af eldsvådor, til Vinnande af ren tor-

kad Såd > famt til årnående af varaktige Tork*
hus-byggnader.

Jag gör rnigdåröm aWcles foriåkrä^ ät Köngl.
Åcademien icke oguhltigt tiptager^ at jag iå ofta

meddelar Ron Och Forfok uti et och famma äm-
ne j men tilltållningarné årö, i anfeende til ort

bch ftållen^ iå Vida från hvarannaft (kilde, at

favaft Forfok betarfvaf fin egen beikrifning.

Sedån föregående hefkrlfningj t September Manad
Innevarande dr, blef ingifvefi , 'har Kongl. Åcademien

förfpordt , åt flere redan låtit bygga öch med nojk for»

fukt fädånä torrplåtar-$ ibland andra, Ficlmlie- Hand*
\laren hår i Staden ~

y Herr Carl Ant. Bévé, hvil-*

ken ock tilkallat en af Kongl. Academiens Ledamvrtr^

ut [t inrättningen,, Herr Bévé här federmerägifvit

\tilkdnna y at hän därvid funnit all uildfv'ädfurmån

Emedan lätt kan hända > at ej nlk MurmåflaYé uti

Lands-orterna öch de mindre Städerna + då de annwdas
at anlägga fådanä Tork-ugnar , til alla delar for/lä fö*
regäende Befkrifning med Ritmngtirfrä , och nå?ot fel

kan forérfakä en fårlorad kojinai^ fä råder Kongl. "Acä*

demien dem 3 fim vilja bygga\ at flrut torfkrifva fig
A a i ifrån
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f/r/fe Upfinnarcn, Herr Camereraren WÄsstroM I

Stockholm , et fullfidndigt Modell , /öw ärhållafför
19 å 12 Dal. Kopp:mt, Et fådant Modell uti hvar Stad

kunde tjäna mänga til efterfyn^ til defs inrättningen blif*

ver allmänt bekant*

Sitt at uträkna parallelt afftympade

Comjke Modeller til Svenfke Vik-

ter Och Mal;
'

af

ZACH. Z. PLANTIN,
j

Infpettor vid Mått, Mål och Vigt»

Ehuruvål i Kongl. Jufterings-Xnftruftionen af

den 1 6 Febr. 1736, §. 3. gifves anledning,

at kunna finna Modellens Cubifka innehåll til en
Tack-Jerns Lodja eller Vigt, af vi fle Lifspunds

eller Markers tyngd, når man vet, at en Cu-
bifk Tum Tack-Jern, i det nårmåfte, väger 16*

Lod (*)> iå har jag dock, i anfeende der til,

at

C*) Emedan fpecifica tyngden af en Cubiflc Tum båt-

tre och fåmre Tack-Jern, af de vanlige forterne,

(kiljer imellan 1
5- och 1 6 Lods vigt ; få kan man, i

britt af at noga veta Tack-Jerns fortens råtta fpe-

ciflca tyngd, antaga, at en Gubilk Tum Tack-Jern
Våger 16 Lod, når Modellen til en fådan Lodja {kal

uträknas; emedan vigten kan-årfåttas med Bly, i fall

Lödjan {kulle befinnas lättare, ån uträkningen vilar^i

Men tvårt om {kulle Lodjan blifva for tung i Jer-

net, och följakteligen Biyet för litet, om Cubulca,

Tummen anfes våga 15* Lod, når Jern-fort«ns råtta

fpecifica tyngd kunde vara ftårre.
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at 1733 års Kongl. Forordning om Matt och
Vigt, §. VIT, fkdgar, det Viftualic Lodjorne,

til fkilnad från Bergslags - Vigterne , bora gju»
tas i form af parallelt afftympade Coner, och
de fednare, eller Metall - Lodjorne, i form af

parallelt afftympade Sex-kantige Pyramider, famt

at, mig vitterligen, ingen hit tils lämpat Ste-

reomc t riens grunder til fådane Modellers uträk-

nings funnit mig föranlåten at til Kongl. Ve-
tenskaps Academien inlämna nedan anförde Pra»

ftifta Problemen hålft fom, i brift af Theo-
riens tillämpning, hit tils håndt, at de(Ta Lod»
jor ofta biifvit gutne , dels oformelige

,

och dels antingen for låtte eller for tun-

ge: då, i förra fallet, det biifvit for koftfamt

at pågjuta lä mycket Bly, fom felat i Lifspund-

talet > och i den fednare håndelfen åter omöje-'

ligt, at kunna juftera en lådan Lod ja,., fom for-

ut i fjelfva Jernet våger jämna Liiipund eller

Marker, emedan Blyets tillattande år nödvän-
digt, både for at noga kunna Juftera och ft§ra*

pla en lådan Lödja eller Vigt,

L Theor.

Låt Parallelt afftympade Conen AB vara rs
Parallelt afftympade Pyramiden QH, hvars
bottnar KH, QN> åro quadrater, och GH^l
CD, QO zz AB , famt VZ 9 FE , kroppars
nes lodråtta hogder* lå Ikal bevifas, at

ftympade Conen ADx 3, f a z / _ ,

CDq+ABq+CDxAR ~~
* V

1 aD *

XII. Fig. 9. & 10)

A a 3 An-

(*) CD% betecknar quadraten på CD &g«
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Anfe Cirkelcn til Radien CE vara = M y famt
cirkelen til Radien AF vara= w4. Emedan Chri-
stoph, Clavius, i defs Geometr. Pracl:. Libr,
V Gap. III, Geometrice hevift, at en parallelt

afftympad Con år lika med. Producten af lodråtta
hogdens J och bagge Bottnarnes, Summa, lagd
til deras Geomctriika Medel - proportional area:

och ftympade Con.cn ftympade Pyramid en,

QH (' per hypoth,)» nia fte -±-CD xAB *

~f —iwffr QÖ^TgHxQQx ~~ zz ftympade Py--

ramiden QHzz ftympade Conen AD--) M

+

Y Mm x h vårföre : ~ : : (M+m-¥ VMm*
CDq+4ty+CT>xAB: :ySf;iooo:i) \; 1,17588^

ochakiai: (1,37388*.$= ) },8ii<J : ;
^:FE-

——
-=r-FE

-
„ , .

1
- , — H vilket ftulU

CUq -jrABq CD x AB
Re v i fas. r«

^2
Gorollarinm Emedan CDq-hABq+€£)xABxY=.

__—

,

., —_

~

—
.

——

<

I^I^Äx famt 5,8214=1^31^
'

ll 5

Cbq+ABq -frCZ)xABxFE _
3 , 8 2. 1 6

jif-^+ y^Ä^ x y ftympade Conen
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II. Theor.

Uti en Parallelt afftympad Con AD, hvars

bottnars Diametrar Iro AB, CD och Lodfitta hog-

den JRE$ '14 är CD z-{YABq+4B%CD+CDg-\ABq

Emedan^Bq:JBj<CDj:MxCD:CDq; Så år

^5 : VJFxCö : : xCi) : CD > lått derfore, ( fe

Tab. XII. Fig- '11, &p^at råta lineens LS de-

lar, LTzzAB, TR~VAB7CD, famt RSzzCDy dä

LT:TR::TR:RS<> och LTx,RSzzTR# > gor PTzz^LT,

conftruera Xrq-iHq+TRq+RSq^) lTq+TRq+
RSq ~%LTq, famt lU-(BT=z)±LT.

Emedan iUq+iIUxUr+Urq- (TTq^PTq-^
TRq^-RSqz=PTq^LTxRS-^RSq—) ?Tq-+-zPTx

RS-^RSq-, mäftc IV-+-VT~PT+RSi nar de lika

/U ock PT tagas bort, tå år VT—KS; hvarfore

Y 2Bf+4B x CD -4-CPq—lABq— %JBzz)

y&^,3,§2i6-i^ - §4*. (enligt

I, Theor. ) Hvillcer, {killie Bcvifas.

ProbL. 1.

At finna lodråtta foogden til Modellen for en

Lodja af Tack-Jern j Qm loLifspund vi&u-

alie-vigt, i form af en rätvinklig parallelt

ås
f/f

e t»
afftympad Con , når 8,; z och 6, 4 aro Bott-

narnes Diametrar, 1 Cubiil Tum Tack-

Jern zz 16 Lod, Jernbandtaget ~ z fö? famt

Blyets© (*)<

A a 4 Eme-
""7*) 'Fotl>etecknas~med ('yT^fum (")> Wnea (

;//

)

famt Gran ^
/;//

) , i Decimal mått.
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*
Dcc*

Emedan ic Lifspund viftualie-vigt år =: 640a

Lod, och ^ff^ 400 Cubifte, famt handta-

get -4- Blyet = ( 2 {§ + f fig= 7® Tack-Jcrn «

)

i^Gubiflce* Sä mSftc (400— 14=) 386 Cubi-

fte, vara Modellens innehåll, hvars lodråtta hogd

fokes :

I anledning af I Theor. år Modellens Lod-

råtta hogd lika med ffi**'
tl

y

8, iq -4- 6, 4^ -4- ö 3
i X O, 4

* // ///

1,60,68,00

— (flydde
Conm AD * h% 1 * 6 S) j/r Hvilket

fkulle göras.

Probl. 2.

Om en Conifb Kannas lodråtta hogd år 8 Tum,
ofre bottnens Diameter 16 linier, och n fom
bekant år, Kannans Cubifka innehåll 100
Tum il begåres at finna den Nedre bott-

nens Diameter.

Enligt det förda och andra Theoremet

år den åftundade Diametern lika med
f // ti/ fft f f/f

yiaa x 3 ,
8ai6—ji6y~V =:^4f 1 8 f

-. 8

- 1 ii£= ) Cfl. Hvilket ftulle göras.

Probl.
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Probl. 3.

Når 8, 2, och (5, 4 åro Bottnarnes Diametrar
uti en parallck afftympad Conifk Modell

och 9, 1 5 8 defs Lodråtta hogd^ la begåres3

at finna Cubifka innehållet.

I flod af I. Theor. Coroll. år Modellens

ffr rrr rtf rrr nrt

Cubifka innehall = 8,2^-^6,4^+8,1 xö%4 xo,i,

8

j, 8 2 1 6

= (^m^= ) >sS =
H.ilknlSulkgSm.

3, ö 2 I o ö

Corallarium. Låt bottnen uti en fullkommen
Con vara M^rn^YMm y och JJ5 Conens lodråt-

ta hogd (fe I. Theor. )> få år Conens Cubifka

innehåll ~ (^f+ /»+ V A/»/ x^f- ~ afftympade

Conen = 3,8*1*^ =) bott-

nens Diameters quadrat, multiplicerad med Co-
uens lodråtta hogd, fårat faftum divideradt med

CoroUarium. Om en Cylinders bottns qua«

drat-innehåll år M -¥m 4- YMm, och Lodråtta

hogden i farnma kropp år Så år Cylinderns

Cubifta innehåll lika med (Af-H»+ Ym^x~z^

Atftymp. Con. AD
^D^ABq+C^B,FE^

t Aaf Cy-
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Cylinderns Bottens Diameters quadrat multi-
f>licerad med fumman ajf tre Lodråtta högder,
amt fa#um dividerad t med 3,8zi6,

Anmärkning i. Emadan en ordentelig fcx-
kants quadrat -begrep forhäller fig til Diame-
terns quadrat, fom (£495x0: 1000:300::) i:i,f3p6";
lä kan talet 35*6 x 3=) 4,61 88, nyttjas, når
Modeller flcola uträknas for Metall " Löd jarne
(fe ofvan åberopade Kongl. Forordningen, 175 ; Ä

§. VII): Likafom talet 5,8216 biifvit brukadt
yld Conifka Modellens uträkning.

Anmärkning 3. Når en Vigt - och Conifk kan*

ne- Modell åro bekante y (a kunna Likformige Mo-
deller til de ofrige fedan uträknas i anledning der-

af, a t Likformige kroppar (fro til hvar andra, jom

Cuberne af deras Likbilägne lineer $ men Blyet och
Jern- handtaget bor lärfkildc lampas efter Lod-
jans ftorlel? , fårat förut afdragas 3 innan Lik for-?

Enigheten fökes.

Anmärkning 3. TiJ at förekomma fp i lining

vid Conifka Målens bruk, göras deiTa kåril 2lincer

frogre, pa breddens § omkrets, ån uträkningen

vifarj m ^n breddens andra § omkrets affiiasnoga,

efter Lod rätta hcgden$ och om vigten af l Cu-
blm tum vatten, getram Hydroftatilka vägen for-

tes y lå kan Conifka Kamiän, til prof, matas med
famma (lags, vatten 4 efter 100 Cubille tums vigt,

på en god Vägbalk , når fcanlet år förut vatt

inuti, fom ej bor forfummas.

FÖR-



FÖRTEKNING
Pa de Ron, fom åro införde i detta Qiiartals

Handlingar.

I, M \m' Magnetifka Inclinationen, med Befkrif-

\J ning pä tvånne Inclinati&ns-CompaJJer>

af Jo ti an' Carl Wilcke - Pag, 287
%. Afhandlings om den fynliga VerIdens ftårre

eller mindre varaktighet y genom bibehållan-

de af de krafter ,
[om den famma dro i be-

gynnelfen meddeltej Tredje och fifta Stycket
,

af Daniel Melander, - - 307
3. Om Ponn-xa eller Nativ Borax, af Joh.

Abraham Grill, - - g£i

4. Förfök pä Poun-xa eller hiativ Borax, af
Gustaf v. Engestrom, - - 322,

f. Philine Quadripartita, et förut obekant Sjö*

kräk} afteknadt och bejkrifvet j af Pet,
ASCANIUS, '(''i rr

<S. Berättelfe em Barn, fom haft Stryp -fjukan

(Morbus infantum ftrmgulatorius), af E

,

D Salomon. - - * 333
7. Tilläggning til föregående Ron, ö/Abra-

HAM Bå^K, r * 34.4.

g . Utdrag af en Befkrifn» éfver Kufamo Socken i

Kemi Lappmark-iförfattad af'Elias La gus, 349
p. Anmärkningar vid Afhandlingen om Solens

Parallaxis , fom anföres uti detta drj Hand-
lingar, p. i$3.feq. at And* Planman, 3j-g

10. Befkrifning pd en, til allmänt husbehof in-

rättad y och af mänga redan med fördel för-

fökt Torkplät, i ftället för Badflugor på-

funnen af Peter Was st rom, - - 361
II. Sätt at uträkna paraHelt afftympadc Conifke

Modeller til Svenfke Vigter ock Mal, af
Zach. Zt

Plantin, - - 37©



REGISTER
På de fornamfta Ämnen, fom förekomma uti

detta Arets Handlingar,

Lihpecftrfts; et ax deraf nedfvålgdt, bulnade ut under

/X feulderbladet, 8y - 91.

Apothekare-konft\ huru mildt Sublimat tilredes , 193- 205".

Om de bårta Axungiae eller Iftcr, til in- och utvårtes

bruk; 278 - 282.

Ammor ; Förfåk med deras mj61k
, 43 - 5*8. Amme-

mjölks bruk emot Lungfot, 5-8 - 6c.

Afironomie: Uträkningar pä Solens Parallaxis, i anled-

ning af Obfervationer på Venus i Solen; 1S3 - 194»

358*361. Om Verlds-Syftemets varaktighet, tvånne

afhandlingar ; 206-222» 307-321. Se Optique.

Badjiugor\ Skogs-ödande och farliga hus; 362.

Barn åro brydfamma Patienter; 43. Om dågge- barns

ljukdomar, 55-- 58.

Bo/kap kan fddas med granris, 283.
Brtaniquc: Beflcrifning med figure på Perdicium lasviga-

tum, 236-239, Växter i Kufamo ; 350-35-3.
Bragd, Sqvalus maximus, en flor flik, huru den fångas

i Norrige, 157-162. Lefren af en enda kan fylla 10
Tunnor, 1^9.

Cement; forfék därmed, iS -42. 120-132. Prof pä godt
Gement , 3 29.

CentrlpetaUlagar ; de af Skaparen (liftade, åro de enda,
Fom tjåna at confervera Planet -Sy (temet, 206-222.
307-321.

Chirurgie : Om främmande kroppar , fom faftnat i Stru-

pen eller gått ned i Lungorna och utbulnatm.m. 89-
91. Blindhet, upkommen långt efter en lyckligen för-

rättad Starr operation, genom en ny operation botad,

med anmärkningar om Starr»Hickning; 164-169. Se
Apothekare , Medicine. '

Chymiei R6n och forfék med Qvinno-mjolk
, 43- 6r,

Be(krifning på portativa Chymifka ugnar ; 71-79. För-
fök med et nativt Alcali Minerale, 170-179. Hifto-

flQrien pm Qvickfilfvers föreningar med Saltfyra, i

fynnerhet om mildt Sublimat, med nya Rön; 193-205'.

Beråttelfc om och forfék med nativ Borax och Tin-
cal, 3'zi.-i'i&.



Regifter.

Gompafs: defs mifsvifning vid Norfka gränfen
; 16* Öb*

fervationer,bäde pä Deciinatloos-och IncHnations-Com-
pafien, gjorda pä en Sjö-rcfa. til och frän Cantou; 261 *

275*. Beikrifning pä tvånne nya hyelliiations-Compas-

fer, med anmärkningar; 287-306,
Cryfljil-åfleK , fom finnas i Kalkbergen, vifas vara pe«

trificerade djur af Echini genus; 239-261.
Djur af Ech*ni flågte, belkrifvas; 239-261. Sj6~kråkec

Phiiine quadripartita befkrifves
; 329-331. Djur i Ku-

famo; 353.
Ftjk- ätande förmenes befordra fruktfamheten hos mån*

mlkor, 84. Filkar i Kufamo, 35-6. Se Brugd, Rodfifl-.

Fijket i Hjälmaren, 79-84. Bragd- fl (ket i Norrige, 157-16 7.

Fix-jljemomas omåteliga afltänd, 218.

FjJitryggarnes (hickning imellan Sverige och Norrige.p-ii»
Folkhopen; prof pä dels anfeniiga förmering

; 84 227.
Geograpkie : Om Landt-och Fjäll - ryggarna fain t gr Sti-

len imellan Sverige och Norrige, med obfervationer och
Charta; 3» 16, Kufamo Sockens Geogr. beikr, 17- 27.

Granris, där med kan Bofkap födas, 283.
Hjelmaren, om Fifket i denna Sjå ; 79-84.
Hjortron, goda mot Skörbjugg, och huru de itifykas, 3^2.
Hvete; om orfakerna til Kol-ax derpä, 285%
Is; Rén om defs generation, värma och köld, 97 » no»
Järn, huru det kan valfas och (käras; 132- »5-7,

Kalk-bollar i Kalkbergen, vitas vara petriåcerade Echi-
ni, 239-261.

j£?r»,huru mifsvåxt dårpå ofta kan förekommas, 179- 183.
Kufamo Sockens i Kemi Lappmark Geographitka bellmf-

ning, 17-28. Defs fordne och nu varande invånares
oden, tilvåxt, feder m.m. 222-235-, Defs Natural-
Hiftoria, 349- 35*8.

Köld, Rön om defs natur och orfaker, 110- 120.
Lappmarken ; defs gränfor emot Norrige och Ryfsland

11-14,18. Lapparnas hushållning, 14, Lappar haf-
va af älder bodt i Kufamo, men blifvit utträngde af
Finnar, 222-235-.

Ljus ftrålarnas fpridning uti Optifka glas, 66*77.
Mathematique-, Et differential- Problem, 92. Sätt at ut-

räkna parallelt 3fftympade Coners areer, 370- 276.
Se Aftron. Optique.



Regifter.

Mechanique : Be&rifning på Vals-öch Skär-Verk; 132 a

1 5"7. Se Centripetal.

Medicine: Rön om Qvinno-mjölk , fafom mer och min-

dre tjänlig til föda för birli och til Läkedom; 43- 6u
Sjukdomar af nedfvålgde heterogenea

;
85- - hyj Rön

och anmärkningar oin Stryp - fjukan
; 91. 3^2 349.

Meteorologien: Climatet i Kufathö-, 26-28- Uplylan*

de Ron om Snéns kyla vid fmåltntngeti) lamt om
Snåj Is, Köld och Varma i allmänhet, 97-120.

Micromeier , ert ny art deraf béfkrifves; 6t -65.
Minefäkgh : Förfök pa Terra Poziolaiiä , 28 - 42. riö -

132. Om Gryftall-åplen och Kalkbollär
4 239-259*

Mineralier i Kufamo* 3^0.
Mål-karil

,
uträkning på dem

, 374*
Optiquc: Befkrifning pä en Perfpeétiv- Micrometer

* ap-

plicerad til Tuber
^
6t-6$\ Om Ljus- (trålarnas fprid-

hing^ 66- jt'

Per/or: huru åkta eftergöras i Ghiila-; 9;- 9^
Pozzolana\ en myckenhet förfök med denna Jord- art

4

28-42. 120-132.
Qyinno-mjolk: Förfök dermed

, 43. tion furnar och löp»

nar ej, fom Ko -mjölk; 5*4 - 5-81,

Äag: ny^ fom ämnas til utlåde, bör förut lindrigt röka^27Ö.

Rod-fijk ,
Sparus Erythfinus; defs befynfrerliga art. 163.

Salfer; h vårföre de upvacka köld^dä de blandas i Fnö, 118.
Rön om Saltfyras förening med Qvickiilfvér, 193-205'.

Skar - verk , Se Mechaniqme.
Smbr af Qvinno-mjölk; 60. Fårfkt ofaltadt^ gor farnma

gagn i Medicine, fom Ifter och Oljor; 279-281.
Snöns kyla vid fmåltniögen-, rön dårom

; 97- 120.

Spannemål ; huru den -, Utan Badftuga* kan med fördel

torkas pä en Torkplåt, fom af h var hushållare kan in»

fattas
i
361 - 2.70.

Sumpar, til Filk - afvelens cönfervation, 82.

Sanings-fattet om Våren,at förekomma mifsvåxt,i^9-i83.
Torkplat för Spannemål, en fördelaktig bdkrifves, 361.
Vattnets förhållande , då det går til fnö och is

, $J- 120.
V*gter\ huru lödjor dertil fkola uträknas^ 370-376.
Aap ©ch ålfyars lopp , å ömfe (idor om Landtryggen

imellan Svénlka och Norrlka Lappmarkerna, 3-23,



FÖRTEKNING
PI Åtiéhsrerne til

o
de Ron, fom ärö införde i

iétta Arets Handlingar,
Qvart. Sid.

ACREt, Olof- Änmårkru vfd Starrftickning 2. xöS

AscÄNius., PjETR-JBeÖcrifn. pä Philine Qva-
dripartita, et förut obekant Sjö-kräk - 4* 3:2,9*

Bkrgius, Pét. Jonas; Ron och Fö.rrok med
Qviiino- mjölk - - - *• 43»

* *
,

Beikrifning och Ritning pä en raf Arne-
/ricanifk växt, Perdicium laevigatum - - 3. 236.

Bergman, Tqrb. Hiftorien-, om Qvickfilf-

vers föreningar ined Salt-fyra, " - . 3. 193,
BiERCHéN, Pehr ; Beråtteife om et Ax af A-

lopecuruSi, f >m ned Tvålades, och efrér $
veckor bulnade ut under högra ffoilderbladet u Uf.

Brauner
,
jon Anmår k ning vid Sänings lattet

om Våren, til mifsVåxts förekommande - 2. ty^%

- - Om nyttan af Rågens rökande ti! utfå de 3. 276.
Back, Abr. Rön och Anmårkn. om Stryp-Jjukan 4. 344.
Ekeberg, Carl Gust. Obfervationer, gjör*

da med Inclinations Gompaflen, - 3» 262*
Engeström, Gustv von; Beikrifning på por-

tativa Chymilka ugnar - - \. ^ Co

- - Förfök på et riativt Alcali minerale ifrån

China, kalladt Kien - v
* 2. p 2 .

- - Forfok pä Nativ Borax ifrån China, - 4, 322,
Frus, Nicl. Christian; Beråtteife om

Briigd-fifkeriét I Nordlanden i Norrgé - 2.

Grill, Jon. Abr. Betåttelfe om Chinelernes

'

fått ^ at eftergöra åkta Perlor - - i, 9^
- ^ Beråtteife oni. Kien* et nätivt Alcåli mi-

nerale ifrån China, ' - - %, 170,
* * Beråtteife om Nativ Borax ifrån China 4» 321!
GyllenMähl, Joh. Abr. Beikrifning på de

fä. kallade Gryftali-Äplen och Kalkbollar,

fäfom. petrificerade Öjur af Echini genus, g> 239.
Hagström, And. Joh* Anmärkningar om

Axungiss Animallum eller Djurs liter * 3. 2^8*
LaGuS, Élias; Beikrifning öfver KuFamo

Socken i Kimi Lappmark
>
förftå (tycket,

om Socknens belägenhet * * i* %j t



Fortekning,

* - Andra Stycket, om Socknens fordne
och nu varande invånare - 3. 222.

- - Tredje Stycket, om Socknens Naturalier 4. 349.
Mallet, Fredr. Anmärkningar om Ljus-

fträlarnas fpridning, - - 1. 65.
Marelius, Nils; Anmärkningar omLandt"

och Fjåll" ryggarne, famt giånfen imellan

Sverige och Norrige
,
fjerde och lifta ftycket 1. 1.

Melander, Dan, Problem at integrera en
Differential - iEquation , - - r. 92.

- - Avhandling om den fynliga Verldens ftör-

re eller mindre varaktighet, Andra ftycket 3. 206.
* - Tredje och fifta ftycket affamma afhandl. 4. 307,
- - Anmårkn. vid Kol-cller Sot-ax iHvetet - 3. 285-,

Odhelius, Joh. Blindhet, upkommen efter

en lyckligen förrättad Starr- operation, ge-

nom en ny operation botad, - 2. 164.
Oxenstierna, Eric; Förlök at låtta Foder-

brift med Granris - -
3, 285,

Planman, And. Om Solens Parallaxis, i an-

ledning afObfervationer på Venus i Solen, 2. 183.
* - Ytterligare uträkningar i famma åmne - 4. 35-8.

Plantin,Z. Sått at uträkna paralleltafftympade

Coniflca Modeller til Sv. Vigter och JVläl 4. 370.
Qvist , Benct; Forfok med Terra P0U220-

lana och Cement, förra ftycket, - - j. 28.
- - Senare ftycket af famma Forfok - 2. 120.
Rinman, Sven; Befkrifning på Vals-och Skår-

verk, med förbättringar - - 2. 132.
Salomon, F. D. Beråttelfe om Barn, fom

haft Stryp-fjukån - 4, 332.
Strandberg, Olof; Anmärkningar vid Fi-

flcet i Hjelmaren, - - - 1. 79*
- • Om Folkhopens förökelfe i Lånnås För-

famling i Nerke - - 1. 84*
"Wilcke, Jöh. Carl; Forfok til en ny Per-

fpecliv-Micrometer, - 1. 61.
* * Rön om Snöns kyla vid fmåltningen - 2» 97.
- - Befkr. på tvånne nva Inclinat. Compafter, 4. 287.
WÅSSTRÖM, Pet. Beftrifning på en til allmänt

husbehof inrättad Torkplät för Spanmäl, * 4* 361.
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