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En af de adeiton i Svenfka Academien,

Anmärkningar öfver Bof/mllens planteran-

de på Americanjia Öarne och ifynnerhet

på St. Barthele??ii.

Af alla de^ växter om hviikas Cultur Weftin-

dilke Öboerne beflita fig, lår ingen baN
A 2 txr.
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tre tjena f6r St. Barthelemi än Bomullen
^ och

det år om fdttet at plantera den pä de fmdrre Ö-

arna, famt nodvd7idigheten af fortfarandet därmed

på vår O, fom jag får den äran lemna följande

anmärkningar.

På denna O, åfven fom på mänga andra,

finnas inga djupa och med ftrömmar genom-
/kurna dålder, bevaxte med ikuggrika och flo-

ra träd, tjenande til Ikygd för Cacao-våxten

,

fom mindre tål häftiga vindar och folhettan

,

famt trifves icke på få torra och kala högder,

Caffé ehuru mindre ömtåligt, äl/kar dock

en fin fvartmylla , mindre allmän på de fmårre

åarna, växer ockfå bäft på ftällen lutande mot
Söder, ej blottftällde för ftark Nordlig och Oft-

1ig Vind, utom defs behofver den oftare regn,

fom här mera fällan infaller. På St. Barthele-

mi har det ock utan framgång flera gånger

blifvit förfökt.

Indigo växten åter, behofver jämna flällen

af en fin och fuktig jordmon. Det vore få-

fängt at plantera den här, hvareft jordmonen i

allmänhet är få torr och fandig, och jordytan

ojämn, utom det hufvudfakeliga hindret, den
brift fom invånarne i fynnerhet måfte vidkän-

nas , at ej kunna företaga förrättningar, til hvars

början fordras dryga omkoftningar, fom på
lång tid icke kunna blifva erfatte, och likväl

altid med ofäkerhet.

Ännu mindre möjeligt vore at tänka pä
Socker-planteringen, fom fordrar en lös och

något fet fandmylla, fri från Salpeter, fam^:

regn fom oftaft. Oen« högder beftå af en röd

kalk-
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kalkblandad fandjord, full med Renar af fam-

ma natur, fåledes för niycket torr, hård och

fammangyttrad. De llåtare ftållen, ehuru goda
de ån kunde vara hårtil, om de hörde til en

enda, åro delade i få många fmårre ftycken,

at en fådan plantering icke lönade fig, och
fkulle icke en gång underhålla årliga utgifter,

ån mindre betala förfta omkoilningarne, fom en

dylik Plantages upfåttande fordrade. En fådan

af fo Negrer år ej mycket ftor, och krafde til

det mi lifta en fumrna af 9000 Rd. fom dock
endafl voro de hufvudfakeligafte omkoftningar^

och lång tid behöfdes innan någon fördel der-

af kunde erhållas. Den kan fåledes ej blifva

fattige Oboars hufvudyrke.

Bomullen är den enda plantering, fom med
fårmon bör och kan idkas i alla tider af Oens

- Invånare, En våxt, fom kommer fig öfveralt

nåftan båttre i fandblahdad ån lös och fet jord-

mon, famt behöfver ej mycket regn, och fom
få rikeligen lönar fig i proportion mot arbete

och omkoftnad , kan fåledes ej annat ån blif-

va den fördelaktigare bland alla de planterin-

gar, fom hår med tiden kunna förfökas , än me«
la når därjämte betraktas det lilla antal af Ne-
grer , fom därtil åro nödvändige , famt at för

detta ändamål ej fordras några koftnader , hvar-
ken til Inftrumenter eller byggnader.

Det Bomulls-flag , fom mera allmänt här
planteras, fkiljer fig litet från den förut befkrif*

na, och åro defs kännemärken följande:

GOSSTPIUM Barbadenfe? Linn.

Frutex ofto-duodecim Pedum.

A 3 Ra^
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Radix ramofa, craffiufcula, radiculis longis fi*

brofis.

Caules latves, ereéti, cortice glabro, cinereo-ru-
bro, radicem verfus fubfcabridi.

Rami diffufi longi, fubdivifi, foliofi. Ramuli fim»^

plices, fubtrigoni,

Folia petiolata, fparfa, ramea quinqueloba, flo»

ralia triloba, integerrima, glabra.

Glai?duh 3 (exftanter duae) fub coft is.

PetioU fub 3goni, fcabridi. Stipulac geminac.

PediinciiU uniflori, breves, 3goni, fcabridiufculi.

nigro punäati. Flores flavi, fundo rubri.

Perianthium duplex, perfiftens, Exterius txi^h^l"

lum, laciniatum glanduiis 3 ad bafin perfi-

ftentibus^ Interius monophyllum, cyathifor»

me, emarginatum, 5* ftriatum.

Petata patentia, inferne coalita, apice obtu-
fa, venofa.

Fitamenta numerofa in cylindrum coalita, apice
laxa. AnthercB reniformes. Pollen orbicu-
latum.

Germen fubrotundum. Stijhis columnaris , ftami-

nibus longior, fuperne compreffus. Stigma

trifidum, laciniis contortis.

Capfula pollicaris, ovata, acuminata, fubfcabri»

da, nigro-pun(?lata, trilocularis, trivaivis: vaU
vulis maturefcentibus

,
patentiffimis

,
recurvis,

latere inferiore longitudinaliter dehifcentibus.

Semina 20 - 24 lana obvoluta , ovalia , fubtri-

quetra, glabra, nigra magnitudine fem. pifi.

Ehuru man ej väljer flällen får Bomullens

planterande , få anfes dock en ftenblandad Sand-

mylla for den båfta, emedan den våxer dar

jämnare, gifver ymnigare och flörre knoppar,
famt
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famt bättre Bomull 5 Buikarne rota fig åfven fa-

ftare, och varar fåledes längre for ftormar. Uti

fet och los jordmon växer väl Bufken fortare

och mera frodig , men har ock famma ode fom alt

medhvilket likfom Naturen fynes brådlka^ den
förlorar fig förr, Bomullen blifver kortare, me-
ra yfvig, men mindre til defs myckenhet i

tyngd 5 Den år åfven lättare kullblåft inom
forfta bergningstiden, hvilket ehuru ej af någon
hufvudfakelig Ikada, min/kar dock mängden,
genom de nedliggande blad och blommors for-

rutnelfe. Sanden gifver ej andra jordmoner ef-

ter uti annat affeende , än at bu/Tkarne ej växa
deri få höga, men hafva däremot den formon,

at den bomull de producera år yfvigare och
tyngre än i de andra jordarterna.

Således kan denna växt planteras meren-
dels med famma nytta, från de högre bergs-

ryggar, fom äro täckte med någon jord, ned
til Sjöftranden, endaft de ej åro blottflålde för

den nåftan beftåndigt blåfande Oftliga vinden.

Man väljer gemenligen tvänne tider til

Bomullens planterande, neml. Febr. och Mars
eller Aug. och Sept. månader, emedan deffe ti-

der på året anfes dels för mäft regnaktiga, dels

i anfeende därtil at Blomnings och Knoppnings-

tiden då tro? infalla under en mera jämn och

ftadgad väderlek.

Två Negrer anfes fåfom nödvändige til

hvar och en Quarré en egendom beftår utaf

,

A 4 om

*) En Quarré innehåller 36 Franfka fot.
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om den fullkomligen /kal kunna /kåtas och on-

(kelig nytta dåraf dragas.

Sattet at plantera Bomullen är altid det

famma utan affeende på årstid, jordmon eller

arbetares antal. Med en /lags bred Hacka *)

upgråfves et halft quarters djupa hål, meren-
dels uti råta linier , til vid pafs 4 a 5 fots afftånd

från hvarandra, hvaruti låggas 7-8 fron, fom
med handen ofverhoijas af den upgråfne jor-

den. At plantera dem närmare titfammans, vo-

re utan nytta, helft buikarne, når de blifva fto-

re, betaga hvarannan defs nödiga föda, bara

följackteligen mindre och do förr ut. Imellan

bomullen planteras Mais (Zea) och Petit Mil
(Holcus Sorghum) eller och Angolilke årter (Cy-

tifus Cajan L.) fom ej år utan fm förmon. De
växa höge med ftyfva flammar, och /kydda

Bomullen for våldfamma vindar. Det brukas

derfore måft på Plantager fom ligga pä flåttep,

eller emot Oftliga vinden. Årterne åro defs-

utom få mycket nyttigare, fom de utgåra en

god foda få får Invånarne fom deras Negrer,

och

*) Denna Hacka Tab. I. Fig. i. år det endafte In-

ilrument, fom i denna del af verlden brukas til

Jordens upodling. Med den famma uphackas de

tjenliga ftållen , dock icke ofver alt. Jordmonens
ojämnhet, den inblandade fmåften, hårdheten af

den ftarka folhettan, häftigt och långfamt regn
viffa årstider, fom fkuUe bortföra den löfa jorden,

har förmodeiigen gjordt detta vårktyg brukligt.

Häraf fager man aldrig fä i Weftindien utan plan-

tera, i det, at et hål gråfves, i h vilket fröna ned-

läggas på ftorre eller mindre afftänd, efter nata«^

ren af produften.
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och Land åfven dårtil användes, fom eljeft vo-

re utan nytta.

Bomullsfröet ligger ej långre ån 4 a ^ da-

gar under jord, det fKjuter da up och utbreder

två Njurformiga Hjertb ad^ hvilka fmåningom
foråndra figuren tii mera rond. Når plantorna

hunnit något ofver tre veckors ålder, då de

väl fått rota fig och man år fåker på deras fort-

komft, få upryckas de åfverflodiga och lemnas

ej mera ån tre ftånd på hvart ftåile, hela det

planterade flycket renfas med det famma från

alt ogrås, fom uprifves med en hacka, denna

rensning b6r (ke en gång uti månaden, i fyn-

nerhet de förfta, eljeft qvåfvas plantorna, blif-

va åtminftone förfvagade och gifva mindre

Bomull.

Jordmonens be/l^affenhet, jåmte mer och

mindre regn
,

gor val någon åndring uti blom-
ningstiden, men man kan dock anfe för fåkert

at den börjar kring Qrde ä lo:de veckan ifrån

defs planterande, dä Buikens högd år något 6f-

ver 3 fot. Blommorna utfpricka forft uti top«

pen, fittande vid pafs 8 dagar, lemnande vid

deras affallande en trefidig knopp, ftor fom en

haffelnöt, hvilken fedan fmåningom ernår tre-

dubbel ftorlek, och öpnar fig efter 14 dagars

förlopp, då Bomullen , fom under den tiden le-

gat fom et fegt och tågigt gelée , hunnit tiivåxa,

blifvit torr och bekommit nog fpänftighet, at

utvidga fig, famt fonderbråcka defs hålfaj den

utkryper då ftrax förft i fpetfen och fedan när-

mare ned til fåftet, och efter några dagar, fe-

dan holfan är torr och aldeles 6pen, faller

Bomullen ut, hångandes endaft med några tå-

A J gor
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gor faft uti botten. Då år den mogen och ti-

den inne at berga, eljeft blåfer den bort, eller

ilas ned af infallande regn/kurar^ och på detta

fått går blomningen efterhand for fig ofver

hela Bulken, fortfarande merendels et par må-
nader, åfvenlångre, om Jordmonen år god, och

inga forekommande håndelfer infalla , fom kun-

na förderfva.

Detta år den forfta flora Recolten af en

plantage från 13 til 20 veckor, då hvar och

en Bulke år fupponerad at gifva ^rdels Skalp,

torr och rånfad Bomull, hvilket /lår ungefår in

med den allmånna råkningen, fom år 40oSkålp.

på hvarje Quarré, mera eller mindre efter om-

ftåndigheterna. Så nyttigt et ofta och godt regn

år, innan blomnings tijden infaller, fä ikadligt

år det under den famma, emedan det antingen

röter blomman eller bortforer den utfpruckna

Bomullen 5 hårda ftormar eller långvarig blåft,

hafva åfven famma fvåra påfolgder, och fom ftun-

dom förftöra inom kort tid det båfta hopp
om god bergning

,
ty ftarka vindar hår ute up-

brånna i allmånhet blad och blommor af alla

våxter.

Uti famma mon, fom blomningstiden år

förbi, falla bladen af och grenarne blifva helt

bara, börja dock, om Jordmonen år god och
torka eller blåft ej forftorer dem, at inom 3 å

4 veckor gifva nya blad och dårefter i propor-

tion blommor och knoppar 5 men om några or-

faker gifva anledning at befara, det nya blom-
ningen ej Ikal blifva anfenlig nog, få afhugges,

åtminftone alla mistånkta, antingen toppar och

grenarnes ytåndar på alla Buikarna, eller om
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de åro fvaga, helt nåra jorden, då de å nyo

Ikjuta telningar från ro^en och ftubbarna. Des«

, våxa fortare och gifva forr Bomull, ån de

upkomne af planterade fron , få at man får bör-

ja at famla på 8^de å gjde veckan, då med
den forfta recolten ej kan begynnas för ån vid

den I2:te och l3:de: man far dock ej få myc-
ket Bomull, fom efter den förfla^ nya grenar-

ne åro åfven mera iköre och lättare afbrutne,

af hård biaft under tilvåxningstiden ån de före-

gående. Denne Bomullens infamiing kallas

derti andra eller mindre recolten, fom gemenli-

gen år förbi på 3:dje eller 4:de månaden efter

den förfla, eller fom är det famma, 8^9 må-
nader från frönas planterande.

År jordmonen mycket god, kunna deffe

bu/kar ännu ftå en bergningstid til; men de

gifva då få litet Bomull, at det foga kjnar mö-
dan 5 fåledes uprifvas de merendels med röt-

terna efter andra bergningstiden^ för at plante^»

ra nya frön, på förenåmda fått.

Bomullen infamlas fåledes tid efter annan,

och få fnart man har 3 ä 40oSkålp. deraf tor-

kade och renfade, emballeras den 5 detta år den
allmänna vigten^ fållan göres Balerne mindre,

om icke uti nödfall. De fom afplåcka Bomul-
len hafva en påfe eller matt-korg, hängande
med et band öfver vånftra axlen, med öpnin-

gar framför famma arm, at de få mycket be-

qvåmare kunna inflåppa hvad fom afplockas.

Vid hemkomften utbredes den famlade Bomul-
len på mattor af fegelduk, 2 å 3 dagar efter

hvarandra, för at torkas 5 andre hafva dårtil en
af bräder gjord lafve, flående pä pålar 334
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fot uphogd ifrån jorden. Denne lafve är vid

pais 10 a 12 fot lång^ 6 fot bred, med fmå
upilående kanter rundt omkring , at Bomullen ej

måtte blåfa af, och få mycket lättare kunna
vandas utan at falla ned. Detta fått år det

båfta och bidrager til defs fnarare torkning.

Efter torkningen renas (eplucher) Bomul-
len från defs fron , och detta iker med en en-

kom dertil gjord Qvarn, Tab. I. Fig. 2. 3. 4.

fom år fållad med bakfidan vid en vågg , och

främre delen uppehälles med tvånne ftolpar af

Bois de Guajac eller Bois de Fer. Stundom
år den flåld midt på et golf, och få gjord at

två perfoner kunna arbeta på en gång, ftående

på hvarje fida 3 men detta år mindre allmånt.

Sjelfva bordet eller flommen til Machinen, be-

flår af 4 ftycken, fåfom en ram tilfammianfogade

Tab. I. Fig. 2. a.) med 3 Hår (b) långs efter

hvarandra inuti 3 Främre delen af detta bord,

fom år något lågre ån den bakre, år tåckt med
et bråde (c) på hvilket den arbetande har altid

något Bomull, fom Ikal paffera; från medler-

{la delen af fidorna på ramen och på två ftäl-

len af medlerfta tvår/lån , åro infogade upftåen-

de kubbar eller bultar (d) med hål uti at infat-

ta fprintarne (e). Tvårs öfver hela Qvarnen,

imeilan de upfiående kubbarna, ligga tvånne

runda Horizontela vallfar ff. Fig. 3. 4. af en

half tums diameter
,
gjorde af något hårdt tråd,

med långs efter inlkurna rånder, at Bomullen

fä mycket låttare måtte medfölja 3 difiancen imei-

lan deffa vallfar, år vid pafs en geometriik Ii-

nie ,
förmedelfi några ikinlappar fom lågges imel-»

lan och Ikiijer dem från hvarandra, men kan

dock
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dock efter omftåndigheterna förändras i propor^

tion fom fprintarne (e) indrifvas. På ena ån-

dan af livar valls fitter et Hjul (g Fig. 4,) af

tunna bräder, vid pafs 3 fot i diameter
3

ju

liörre hjulen åro , defto båttre låtta de kring-

loppet af valifarne , fom eljeft ikulle gå
ganika tungt, då Bomullen pafferar. Unge-
får ^ från peripherien , år på yttra fidan af

hvart hjul fållad en pinne (ä) med en infkårning

for öglan af inöret, fom fitter imeilan denna
och trampen (i) Fig. 3. 4. Båda hjulen fåttas

på en gäng uti ftridig rörelfe med händerna,

fom fedan fortfåttes genom trampning, likfom

på en fpinnrock. Man tager litet Bomull i han-

den, fom fåttes til fpringan imeilan vaiifarna,

dä de emot hvarandra löpande vallfar indraga

den och fröna utklåmmas, famt nedfalla genom
den öpning , fom år lemnad imeilan brädet (c)

och tvårilån (k Fig. 2.). På bakfidan under ilåarna

b. b. b. Fig. 2. hvareii Bomullen kommer ut,

hånges en fack eller fåttes en tunna, uti hvil-

ken Bomullen faller 3 och på detta fatt kan en
perfon renfa från 30 til Skälp. om dagen,

alt efter fom Bomullen år varm och torr til 3

man väljer derföre varma dagar til denna för-

råttning, då man tager af den Bomull, fom lig-

ger i fölen at torkas, ty under hettan fprider

den fig mera och uplkjater defs frön få at de
åro lättare at frånil;.ilja.

Sedan nu Bomullen år färdig at inpackas,

våtes fåcken , fom gemenligen år 6 ä 8 fot lång

gjord af grof och ftark , buldan , hvilken fedan

uphånges på 4 liycken tvårftånger, lagda på li-

ka mänga upliående pålar af tilräckelig högd
efter
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efter fackens längd 5 når den til hälften är up-
fylid, ftigsr en karl in, fem hvarftals trampar
tils den är fall: då den tilhopa fys och tilbin-

des i hornen med ftarkt fegelgarn. Man våter
facken helft med falt vatten, emedan den då
blir mera fpånllig och mera hindrar Bomullens
upftigande under inpackningen.

En annan fort Bomull, eller rättare fagt,

en variation af denna, kallad Coton du Siame
on Jerufalern, formodeligen et Européernes for-

fok af den Ollerlånd/ka, planteras af några in-

vånare, men ej til den myckenhet at emballe-

ras, utan faijes Skålpundsvis, gemenligen til

V Efcallins (vid pafs 20 Skilling Svenlka) per
Skalp. De fom plantera den famma , använda
den merendels fielfva, fpinnandes deraf med
/lända et fuperfint garn, hvaraf de flicka ftrum-

por, fom fåljas från 5 til 8 piafter Gourd
paret.

Denna Bomull år ganfka fin och m.ycket

långtrådigare ån den ordinera, fårgen ftoter nå-

got på gråblått, fröna ludna och mörkgröna,

hängande få hårdt faft vid fjelfva ullen at maa
med fingren måfte Ilita dem ut, och kan omo-
jeligen paderas genom Qvarnen. Den växer

bäft uti fandjord, men få långfamt, at déraf ej

blifver mer än en recolt om året. Bu/ken är

åfven mera ömtålig för blåft, och Bomullen få

lått, at man på en heJ Quarré, knappafl kan

få Skålp. är fåledes, ehuru bättre i fig fjelf,

ej få fördelaktig, fom den allmänna forten, hvil-

ket ock år orfaken, at den ej planteras til fyn«»

nerlig myckenhet,

Den
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Den varierar från den andra uti följande

delar

:

Caulis f - 6 pedum longitudine, ramofifTimus.

Rami laeves.

Folia 3lobata, acuta, tomentofa, Glandida una
1. altera fub cofta media. Petioli longi tere-

tiufculij pilofi.

Flores albo -flaviufculi.

CaU exteriör planus, patentior, venofus.

Stamma laxa, longiora^ Antheroe oblongae.

Germen ovatum.

Capfilta oblongo - ovata, acutior, 4-5 locu-

lariSj 4-5 valvis.

Semina 20, tomentofa, viridefcentia

Samt en annan tor hånda Varietet af denna:
Semlnibiis fufco caeruleis.

Bomullen, fåfom andra växter, har ockfä

fma fiender, hvilka ftundom forftöra hela recol-

ten, när dårom har varit båfta hopp. Under
blomnings och bergningstiden , år långvarig och

ftark blåft den måft forderfvande 5 bladen tor-

ka ut, krympa tilfammans, blifva bruna och

falla af, då blomman fnart har famma öde. Den
Bomull fom år uti knopp och ej öpnad, bår-

gar fig båft, vid dylika tilfållen, emedan knop-

parne falla fållan af for biåften, om den icke

år defto våldfammare. Kommer efter hård blåft

litet regn med ftadgad väderlek, få återtager

fig Bomullen, i annor händelfe är den måfia

recolten förlorad. Dylik olycka iker ock vid

fårmycket regn 5 om det kommer uti de förfia

månaderna få förqväfvas näftan plantorna, växa

långfammare och gifva litet Bomull, under

blomningstiden år regn mindre Ikadeligt innan

den
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dm hunnit i knopp, men kommer regn til

myckenhet medan Bomullen ånnu år innelluten

uti fma höHlerj få tränger det fig in, och ro-

ter ullen , hvaraf hela knoppen afialler.

Så långe plai^itan år ung, har den få til

fågandes inga förföljare, om icke ks Crabes

blmics (Cancer vocans) en fort hvitgula landt-

krabbor,' viftandes i fanden nåra ftrånderna,

och hvilka på fma ftålien afbita plantorna, eller

upäta fröna , men detta fker alt inom de f6r-

lia 3 veckorna, efter den tiden ej. För den-

na orfak fkull planterar man egenteligen flera

fron uti hvart hål, ån hvad fom behofves, och
fom fedan up ryckas.

Sedan har den ingen fSrfoIjelfe fSr ån vid

blomningstiden, då defs fvärafie och måft för-

ödande fiender infinna fig, nemligen malkar
(Cheniiles), hvilka äro åtfkilliga, men i fynner-

het larverne af Papilio Mnemojyne, Crata^gi, Terp»

Jicorii Brajficce
y
Napiy Cupidinis öc Phalwnce dis^

paris (Syfi. Nat. pag. 465- « 66 - 67 - 68 - 82
- foi, hvilka med förenad kraft hårja hela fäl-

ten. Den vårfia år dock larven af Pap, Brajfi^

ccBj den år ljusgrön, med 2:ne gula rånder

långs efter ryggen, har fvart hufvud, 12 leder

och lika många par fötter 5 dårnåft år larv^en af

Phatcena di/par e] heller båttre, den år grå nå-

got luden, med 2 hvita rånder på ryggen, har

rödt hufvud och 16 leder med lika många par

fötter. Då långvarig torka ej infaller efter

mycket regn och fuktig väderlek, komma des-

le nåftan på en gång til Millioner och upåta

på en tid af 3 å 4 veckor alla blad 5 och få

fnart de bara bulkarne ej kunna gifva defTa
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tekna gäfter mera föda, få bara de håi uti fro-

hoifan, krypa in uti Bomullen, fedan alt år

val beftålt, och förvandla fig, utkommandes
fom Fjarillar, de förra vid pafs efter g och

.de fednare efter lo dagars tid, för at å nyo
fortplanta fitt Ilågte. Cimex ^ fpinofiis (Syft. N*

4.4.4..) Cajida purjjurea (S» N. 363.) Coccinelta unL
pim&ata (S. N. 364.) viftas äfven mycket uti

blomman på den Bomull, fom våxer uti fet

jordmon. Deffe åro väl mindre allmänna ej hel*

ler få förödande, men förhindra icke defs min-

dre tilvåxten dar de komma, emedan all faft

titfuges ur blomman , och Bomullsknoppen om
icke förloras , åtminftone förhindras til des fna«

ra famt ftörre tilvåxt.

Myrorna (Formica Saccharivora & omnivö-
fa) (S. N. ^80-81.) göra fällan blommorna nå*

gon betydande fkada, utan angripa i det ftålle

barken kring nedra delen af ftammen, fom dä
blifver full af ikrofliga och ojämna utväxter få-

lom på en kartnäfver. Denne fjukdom kallas

la galkj och händer oftaft på gamla bu/kar, de

Vifsna då och är ej annat medel än at afhuggä

ftammen helt nära jorden, at från roten matt©

upikjuta nya telningar.

La Moup Btant är åtet en alman åkomma,
fom endaft angriper bladen, egenteligen på den
Bomull, fom växer på lågländta och fuktiga

ftällen nära fjöftränderne 5 Bladen blifva bläddri^

ga och fe ut fom de vöro ofverlirddda med
fint mjöldamb, hvilket gör at de viffna, falla

af och bulken dör ut 5 at förekomma detta af-

fkäres alla angripne grenar, då bulken fnart

Änlkjuter nya grenar. Man tror denna åkom-

B iria
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ma vara en folgd af faltaktiga daggen vid fj5-

ftrånderna, och det tyckes få mycket mera be-

ftyrkas, fom det merendels hånder efter lång-

varigt ftilt och varmt vader, då upfiigne dun-
fter ej blifva bortförde, utan nedfalla nåftan

lodrätt igen, betåckande bladen och angripa

deras yta, formedelft deras ikarpa particlar.

I anledning af det foregående följer, at man
af den ordinaira Bomullen kan råkna f recol-

ter på 2 år. Når nu hvar Quarré land anfes

gifva, fåfom et medium af båttre och fåmre

jordmon, 2')'oSkålp. Bomull för hvar bergningj

få blifver det I25'0 Skålp. på nåmde tid. Dår-

af finner man huru fördelaktig denna plantering

år, fom kofiar inga betydeliga förlagerj ty Ne-
grerne plantera nåftan altid Ijelive deras egen föda.

Nu kunna malk, ftormar m. m. under denna
tiden förftöra någon recolt, låt ofs derfore an-

taga, at en Quarré uppå det hela, icke kan

producera mer ån l6o Skalp, hvar gång, eller

Soo Skåip. på 2 år, och vinften ^flvai ändock

blifva få fior om icke itörre för On ån någon

annan plantering. Engelsmånnerne, fom göra

ftorfta Bomullshandeln pa Oarna, fåtta mycket
varde på vår Bomull, ocli beiala fometm.edium af

högre ocklågreprifer, 3 Escalins(vid pais 12 Skill.

Svenilva) för hvart Skålp., fom gör 2l8 Piafter

Gourdes, 2 Efc. eller 200 Riksd. 3 Schill. i

det nårmafte för hvar Quarré för nämnde tid,

eller loo Riksdaler årligen. At ånnu vara mer
nogräknad få bör från denna fumma afdragas 8

å IG Riksdaler för Buldanets inköpande til

Bomullens embalerande af 1 Quarré på et år.

En Quarré val anfadt land, gifver följakteligen

uti ren vinft från So til 90 Riksdaler om åretj
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och de invånare, fom med tiden kunna hafva

från 6 til Quarrés planterade med denna
våxt, böra då ej kiaga på deras inkomflerj om
de kunna ftiga från 600 til 13^5' Riksdaler om
året. Jag menar fådane, fom förut hafva land

och något Negrer, annars gor förfla inköpet

deraf naturligt vis mycken ändring uti denna
CaicuL

Under Fran/ka Gouvernementets tid har

det verkligt varit des fel at upodlingen nålian

blifvit aldeles förfummad och invånarne in-

föfde uti lattja, fom alftrat deras nu varande

fattigdom 5 fom knappaft hafva de famlat 3 Sk.

Bomull , iörån den blifvit anvånd at fkaffa litet

til lifsuppehålle, hvilket deras egen jord genom
idoghet hade kunnat bringa dem 3 On var, utom få

ftåilen, nålian ödelagd, och kan man utan fmic-

ker anfe denna förändring, fåfom början til et

nytt och lyckligare tidehvarf, för deffe af ar-

mod och elände undertryckte menniikor. Åt
On anfenligen tiltagit under det nya Gouver-
nementet, finnes tydeligen af den fenaile Jord-
ranfakningen i början af året 1787, dä C as

127 Habitationer producerade til et medium
70,000 Skålp. Bomull om året, utom. iifsmedel,

fom ungefärligen år -| af det fom med tiden

kan blifva, når alt år väl upodladt. Kunnjn-

des fåledes med fäkerhet, fedan alla förlufter

äro afdragne, nyttan af Öns nuvarande upod-

ling bringa invånarne en fumma af 12,000
Piafter Gourdes årligen, hvarmed de kunna efcer

hand uphandla Negrer, och fatta fina Habitatio-

ner uti ordning, lamt denna O med tiden, utom

B 2 den
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den nytta eti utvidgad handel kan förikaffa, åf,

ven blifva fördelaktig för Sverige, fedan des
inbyggare komnait til någon välmåga.

SAM. FAHLBERa

4*44443^44444 4*)^ "5^

Botanijle Amnhliningar om
BomullsJlageni

Äf

O. SWARTZ.

Janfeende til ovifsheten uti utfiakandet af dé
BomullsJflag, fom Provincial - Medicus Hert

Fahlberg upgifvif fåfom brukelige på de fmår-

re Oarna, får jag hårmedeJft tillägga vidlyftiga*

Te be/krifningar 5 fom torde nogare utvifa des*

fe arters kännemärken.

Imellan de af von Lin Ne uptagne flag ,

-

Gojfypium barbadejife , hirfntim och religwftim, it

Ikilnaden icke fårdeles betydelig, ibland fvåf

at finna, och flundom nåitan omårkelig. Del-

ningen af bladen år ofta tvetydig, lika fom
deras ludenhet och barhet, äfven få fjelfva fljel-

kens. De fvarta prickar fom /kulle enfamt tilhöra

G religiofum, finnas åfven på de andra, i fyn-

nerhet G. hirfiitiim. Kårtlarne åndteligen, fom
von LiNNé tyckes hafva anfett fom Ikiljemår-

Jceh, åro icke eller befiändige ^ de variera ofta

på en och famma buike.

F(5I-
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Följande anmärkningar torde likväl med
jn;iera vifshet kunna upte deffe arters åtlkiinad.

GOSSTPIUM barbadenfe L.

Är den allmånnafte Bomullsväxten i WeH*
Indien fom där cuitiveras.

Den utmärker fig Fotiis fuperioribus 3 ^ho

bis, i7iferioribus f-Iobisy eaule laviori^ feminibas

Uberis,

Desor. Caiilis 6 - ifpedalis-, fuffruticofas,

biennis i. ultra, ramofuSj lasvis.

Rami ereäiufculi, teretes^ Issves 1. pube-
fcentes*

FoUa petiolattj alterna, fuperiora triloba, infe-

riora f-lpba. diametro 4 - f pollicari: Lobis

ovätis, acutis, integris
5
nervofis, glabris, fub^

tus fspe pubefcentibu^;»

Petioli 5.6 pollicares, teretiufculi, patuli, Is-

ves, fubinde pubefcentes^

Port glanduioji fubtus in nervis foliorum mediis

plerumque tres.

PeditncuH petioUs oppofiti & breviores, crafliu-

fculi, teretes, liriati, pubefcentes^ uniflori.

i^Yor^j-* magni
,

flavi^ tandem rubri.

Cal. duplex. Ext. femi f-fidus: Laciniis ova-

tis
5

acutis, glabris 1. pubefcentibus I. atomis

nigris hinc & inde afperfis. Interiör mono-
pliyilus, eyathiformis j dentibus 3-5 minu-
tiSj obtufis.

Petala y. bafi connata, obliqua, obcordata, pla-

na, patentia, bafi macula purpurea fspe no-

tata 5 extus glabra.

Filamenta in cylindrum ad medium coalita, api-

ce numerofa^ laxa, petaiis baG inferta, &
B 3 bre-
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breviora. Aiithercs reniformes, flavae I.,

fulvae.

Germe7i fubrotundo - acuminatum. Stylus ftami-

nibus fere longior, apice 3 - 5'-fidus. Stig-'

mata obtufa, crafTiafcula.

Capfuia ovato-fubrotunda, acuminata, glabra,

interdum nigro -punaata, 3-locularis, 3-val-

yis
5
polyfperma.

Semina oblonga, plura (8 - 12) nigra, lana in-

voluta facile feparanda.

Utom denna finnes åfven, faftån fålfamma-

re, et annat fiag planteradt, fonn Engersmånner-

ne gifva namn af French Cotton; den år

" GOSSrPITjM hirfutum, L, Pluk. alm. 172. t.

299. f. I. mala.

G. procerius, foliis trilobis, feminibus minori-

bus virentibus. Brown. jam. 282. I.

Den igenkånnes: Foliis iuperioribiis individ

Jis cordatis, inferioribus 3 - ^-lobis , ramulis petiO'

lisque hkfiitis „ feminibus viridibiis adhcsrentibiis,

Descr* Caulis frutefcenSj orgyalis et ultra
^

erecf^us, ramofus, ftnatus

Fami liirfuti, erecPdufcali.

Folia petioiata, alterna^ fuperiora plerumque
indivifa^ cordata, acuta, integra, margine

hirta^ ivferiora 3-5'-Ioba:

Lobis minus divifis, ovatis, acutis 1. obtufis,

glabris, fubtus hirfutis.

Petioli tQvetQS^ lo"gi^ ftriati, nigro - pun<Elati

,

hirfuti.

Pori ^tanduloji fubtus in nervö medio foliorum

folitares^ interdum 2 - 3 in ner vis proximis.

Pedun'
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Pedtiiicnli petiolis 3-pIo breviores5 crafli, ftriati^

hirfuti, nigro-puncftati , uniflori.

Cal. exteriör 3 - ffidus; Lacbiice ovatae, acutae,

inciiae^ hirfutiufculae^ intej-ior truncatus^ ur-

ceolatus, dentibus 3 obtufis, parvis.

Petala f. bafi cohsrentia, iateri incumbentia

,

rotundata, retufa, flava, bafi fulva, tandem
purpurafcentia, extus pubefcentia.

Filamenta ut in praecedenti.

Germen ovatum, acutum, nigro - pun<?latum;

Sti/Iiis ftam. longior apice 3 - fiidus incli-

natus. Stigmata obtufa.

Capfiila ovata, nigro puncFlata 3-locu{aris3 3-

valvis.

Semina ovata, acutiufculaj viridia^ lana obvolu-

ta^ arde adhaerentia.

Som varietet af denna bor det Haget anfes,

fom Hr. Fahlbekg upgifvit endaft användes for

husbehof. Den irXyhn ameruamimprcrjlantijjimum^

femine virejunte. Tournef. inft. lOl. h vilket

von LiNNé antagit fåfom ^fynonymon af G. //?V-

fiitim. På de FranfRa Oarne kallas den Coto-

?iier de Siarn blanc, eller Cotonier de Soie for defs

ganlka fina och långa ull. Defs blader äro lif-

Jigare gröna, famt ofta rodaktige i kanten, och
aga ockfå et finare ludd ån vanligt. Torde
hånda at Culturen åftadkommer denna forbåt-

tring.^

Andteligen får jag åfven anföra et annat

Ilagj fom i fenare tider blifvit bekant i Weftin-
dien , dit man fort des f^on från Ofiindien el-

ler China. Engelsmånnerne kalla den Nankeen

Cotton, och Fransmånnerne Cotonier de Siarn

franc. Den år
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GOSSTPIUM religlofum L.

SårUvild med Foliis fupcrioribus o^-tobis
, infg^

rioribus j-Iobis ; ramulis jjetiolisque nisfo-pn-icfa'

th; calyce exteriore fub-^^-phyllo ^ fminibus fiigrif

lana cclorata adh^rentibv.f.

Descr. Cauiis fruticofus
,

orgyalis^ ramofus

biennis, teretiufculu? ^ icaber.

JRami patentisnmi
,

angulofi^ ftriati^ hiriutiufcu»

ii, nigro -puncrati.

Fofia petiolara, alterna, cord3.t2.', fr.p.^riora 3 lo^

ba, iiifcriora -rloba, vitis inftar profunde di^

vila: Lobis o våris acurninaris, integris j ner--

vofis,. pubeicentibus.

Pori glanduiofi 3 fubtus in coftis mediis fa-^

liorum.

Petioli longi, teretes, patuli^ hiriutiufculi ato-»

mis nigris adfperfi.

Flores petiolis oppofitij magni, falvi.

Pfdunciili breves, punaati.

Cal, extsrior j.ub-3phylius
^

pubefcens, puncra-

tus. Foliola magna, ccrdata
,

laciniata, acu-?

minata. ///fcr/or f dentatus , dentibus 3 pau-

lo iongioribus, acuris.

Peta:a incumbentia, fubtorta, punais irrorata^

uiigiirus incrafiatis. Limbus oblique emargi-

natus»

Filamenta monadelpha. Anthera: fabrotundae,

cordatJE, erecrtae.

drmrd oblongum. Stylus fuperne <rHdus, la^

ciniis conglutinatis, punais nigris notatis,

Sti^imcifa conglobata.

Capfula o vata
5
acuminata, glabra

,
panctata, 3«

4-Iocularis3 3 - 4-valviSe
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Semhna ovata, nigra^ lana pallide crocea 1. fu«

fcOf^alba obvoluta, ar(Fle adhsrenti^.

Af deffe tre föregående arter, är

G. harbadenfe båft 6kånd genom fin ilåthet^ famt

fröna aldeles lediga från fjelfva Bomullen.

G, Mrfutim åter fkiijes frän denna genom fm
mårkeliga härighet, fma öfra merendels o-

delte blader, famt gröna frön, vid h vilka

Bomullen få fåiles^ at den ej utan våld kaa
frånloffas,

religiofum äadteiigen utmårkes med fina omni-.

gare fvarta prickar, fom betäcka alla delar,

fin mera delade yttre blomholk, och mörka
frön, fom vidhänga en färgad Bomull, fom
likvål någon gång torde åfven finnas hvit.

Det år af detta flag, fom Chineferne förfär*

diga fitt allmänt bekanta Nankin, få mycket
varaktigare i fm färg, fom Bomullen äger

den af naturen, lik vjffa Span/ka yiie-bered«.

ningar af den Peruvian/lie Pacos,

De tvänne öfrige af von LiNNé nåmde ar^

ter, G. arboreum och herbaceim kunna icke lät-

teligen med de andra förblandas. Den förfl,

nämde är et anfenligt tråd och äger foiia paU
mata. Den fednare eller G. herbaceim^ är en planta

}ierbacea anr)ua, ökänd af fina låga kringfprid-

da Mta ftjelkar, mindre delta blad, fmå blom-
mor och ftora purpurröda fläckar vid bafin pe-
taiorum, famt hvita frön. Dennes blad befin-

nas åfven ibland äga fina körtlar på undra fi-

dan, hvarföre de icke kunna kallas eglandnlojh.

Troligen tjlhörer detta flag egenteligen Oilindien.

B 5 Be-
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Bejlriffiiiig W I L D E N OW I A, et

fyimerligt och nytt Gräs-Slag;

Af

C. P. THUNBERG.

Ju flera refor til andra verldsdelar Europeer-

ne i fednare tider anflålt, och ju mera Geo-
graphien hunnit tilvåxa, defto flera, ofta forun-

dransvårde, uptåckter hafve vi äfven erhållit

om de Folkilag, Djur och växter, fom bebo
deffe Verldsdelars inra länder: deflo mera gag-

neligt och nyttigt hafve vi åfven fått låra och

de måf^a Vetenll^vaper hafva härigenom hunnit

til en i^orre hogd, til MenniJko-Slägtets uplys-

ning och förädling.

Hvad fom härvid i fynnerhet gagnat och

hedrat tillika, få väl Regeringar och enikildte,

hvilka låtit anftålia fådana refor, fom ockfå de

refande fjelfve, är den berömvärda upmårkfam-
het, fom biifvit läi^ad, icke fåfom fordom, nå-

ftan endaft på Kuflernas utfeende och folkets

råa fedvanor, Gudalära och P.egeringj utan til-

lika och fornämligaft på landets och climatets

belkaffenhet famt nyttiga djur och växter^ fom
i det famma finnas.

Man behåfver endaft gå tvänne eller tren-

ne Secler tilbaka, då flere klädde fig i ull och

djuTS tilredde hudar, än i det mjuka Bomulls-

tyget och det prunkande Silket, for at finna,

hvad Europa dä faknade af hvad den nu äger,
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utaf flerehanda frukt-tråd och bu/kar, grönfaker

potater och andra jordfrokter. Och om alla

uptåckter icke medfört den betydande nytta

,

fom deffe, få bora likvål icke åfven de ringa-

re upfinningar föraktas. Den dag torde kom-
ma, då flere af dem utmärka fig mera och tor-

de tåfla om företrädet med andra; lika fom
den upmårkfamhet , hvilken förnuftigare Phiio-

fopher anvåndt på Infedernas förvandlingar,

långe varit föraktad , men hvilken fedan lårt

ofs, at förekomma mafkar på ångar och frukt-

träd , at utvekla Silket och fköta filkes-afvelen,

famt en dag torde upiyfa ofs i mångfaldiga de-

lar af vår hushållning, fom ännu höljas med
mörker.

Af detta upmuntrad har jag vågat inför et

få uplyft Samfunds ögon, fom Kongl. Svenika

Veten/kaps Academien, framlägga denna be-

Acrifning på et hittils okåndt Gräs -Slag ifrån

Södra Africa, fom för fm fynnerliga byggnad i

anfeende til blomman
,

Ikiljer fig ifrån alla an-

dra bekanta Gräs - Slag och deras närmaiie

Slågtingar.

Ingen Verldsdel år få torr och mager, fom
det ftora och trekantiga Africa, hvilken af al-

la, i anfeende til fm vidd och ftorlek, torde

altid förblifva måft öde och folk-fattig, fynner-

ligen uti des inra landikaper. Ingen del af

Verlden åger få ringa tilgång på vatn och Iko-

garj men ingen frambringar däremot få flor

mängd af köttfulla och vatn-aktiga växter, jäm-

te trå-aktiga och firåfva Gräs-Slag, fom ofta

feetäcka aldeles des ettorkade fandhedar.

Ibland
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Ibland deffe fednare haiva redan 2:ne /lag

förut blifvit uptagne och införde i Naturens

hufvudbok, nernMgen ELEGIA och RESTIO,
bågge otilråckeligen kånde. Den förra hade
fedan det ode, at foras under det fednare Slag*

te 3 men vid nogare granikning af de Grås*

fläg jag famlat, har jag tydeligen funnit, icke

allenaft, at ELEGIA bor forbliiva et eget Håg-

te 3 utan åfven at WILDENOJVIA it tiiråcke-

ligen ikild ifrån RESTIO^ fom annars åger de

måiia arter.

Detta kan nogfamt ikönja^ utaf följande

beikrifning på

WILDENOWIA:
Calyx multiglumis: G/z^m^ imbricatae, acumina*

ts, perfiftentes, drupa longiores. .

CoROLLA 6-petaIa, bafm fruåus cingens. Petata

membranacea, rotundato ovata, aequalia, ad-

preffa, perfiftentia. Ne&ariiim carnofam, bafi

coroli^ externe adnatum^ 6-partitum, iaci-^

niis retufis, pallidum.

Stam: Fiiamenta tria.

Pist. Germen faperum,

Stylus unicLis, breviffimus.

• Stigmata duo vel tria, plumofa.

Peri. Drupa ovata
^
obtuia, glabra, dura, u*

nifocularis*

Character generis : Catyx multiglumis , CoroUa

hexapetala och Drupa unilocularis Ikiljer den

aitfå fullkomliaen ifråno
EiEGiA, fom. äger Calyx fexglumis in^equalis, in-

gen Corolla och Cajjfula triIocularis3 famt i-

från

Re-
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Restid, fom har ingen Corolla^ men Catijx fex«

giomis compreffus glamis navicularibus, fanit

en Jlrobiksy inom hvars fjäll blommorna
fitta.

Til utfeendet på ftjelkar ocli grenar år

WlLDENOwlA måft lik med Restio 5 men biom-
morna vifa fig vid forlla påfeende ikiljaktige

och des vackra Corolhj fom altid blir qvarfit-

tände vid nedra delen af des hårda frukt, år

enfam tilråckeiig, at hindra detta llågte med
de 2:ne ofrige at förenas.

Jag har upkallat detta nya Slågte ibland

Gräs-Slagen , til at därmed hedra en ålfkad och
väi fortjent Vån^ Herr Doc^lor Cart Ludv. Wii«
DENOW, en ännu ung, men ganika fnåll och ar.

betfam Botanicus i Berlin och fom med fm ut-

gifna Flora Berolinenfis, en afhandling om
chiliaeae llägte, med flera fkrifter gjort fig af Ve-
tenfkapen fortjent och värdig de Lärdas hög-

aktning.

Af detta ilågte har jag endaft funnit tren-.

ne arter, fom alla växa på Goda Hoppets fand-

hedär, utan fore Staden Cap, och någon gång
vid de om fommaren uttorkade bäckar.

Möten ftår flera år och fijelkarne äro utan bladef,

grenige, tråaktige, flräfve famt odugelige til

boikapsfoder ^ men däremot tjenlige til tak-

täckning.

Den forfia arten, Wudenowia firtata kån^

nes med ciilmo tereti firiato. Vidare är

Culmus ramofus, raro trichotomus, fsepiffime

dichotomus^ teres, articulatus, glaber^ ere-

åus, bipedalis et ultra.
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Rami teretes, ftiiati.

Vap;in{v articuioram et ramificationum ovatae^

giabr^, fuicae.

Folia nulla.

Flores terminaleSj folitarii, erecli^ dioici, ma-
gnitudine pifi.

Caiycina' glums circiter decem, raro daodecim
vel pauciores, fparfim imbricatae

,
seqvales,

oblongcE acuminatae^ brunnens margine mem-
branaceo, glabras^ unguiculares.

Corolla hexapetala, bali fruetus inferta.

Perala membranacea, rotundata, aibida, nitida^

drupa multoties breviora eique adpreffa.

Stijli unus vel duo, breviffimi, lati, flavi.

Stigmata brevia, obtufa, brunnea, tomentofa.

Drupa ovata, nigra, punctata.

Den andra arten Wildenowia teref kän-

nes lått med culmo ramisqve teretibus Icevibiis, I

ofrigt år

Cuhnns rarnorifTimus, articulatus, dichotomus et

tiichotomus^ teres, glaber, ereåus, pedalis

et ultra.

Rami culmo fimiles, fubfafti^iati.

VagincB ramificationum et ramorum ovatae, gla*

brae, fufcse, unguiculares.

Flores terminales, folitarii, ereåi, dioici.

CahjcincB glums circiter fex, ovatae^ ariflatae^ gla,

brSj grifese.

Corolla hexapetala, bafm fruetus cingens.

Petala acqualia , rotundata ,
emarginata, membra-

nacea, nitida, breviffima.

Stijhis unicus, breviflimus.

Stigmata duo, fimplicia, attenuata, plumofa,
purpurafcentia.

Driijja dura, o vata
^

atra, laevis.

Den
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Den tredje arten ^ Wildemowia comprejfa

år ökånd med cuhno Ic\vi, ramis comprpjfis,

Culmiis dichotomus et tricliotomus, laevis, gla-

ber, erec^us, bipedalis et ultra.

Rami comprefTi vel femiteretes^ virgati.

V a^ince ramificationum övats, acuminatae.

Folia in ramulis, ipfis ramis fimiliaj filiformi-

fetacea.

Flores terminales, folitariij ^xtEii^ dioici, magni«

tudine pifi.

Calycince glumas imbricatae, ovatae, acuminato*

ariftatae, giabrs, margine membranaceae.

CoroUa hexapetala, bafin fruåus cingens.

Petala ovata, acuta, membranacea, longitudine

fruc^us.

Stylus unicus.

Stigmata tria, plamöfa.

Drupa o vata, compreffo-anceps, obtufa, cinerea.

Emedan jag funn,it Sexus fårikilde på får-

fkilda ilånd af deffe be/krefne arter, bora de

utan tvifvei foras, efter Linnaei Syftem, til

den 22 af Des Claffer och i granJfkapet af Re-
gTioj men efter den ändring, jag dårvid haft

flera vigtiga Ikål, at göra, kunna de föras til

fina Siågtingar uti Triandria, hvareft deras rum
blir fråmft ibland dem, fom åga Flores glimacd

och ifrån hviika deffe få märkeligen ikilja fig

med en riktig corolla hexapetala, ehuru de åga

caiyx glumaceus. Sålunda blifver deras rum
framför Elegia, RestiOj, Ca]REX, SchoENUs,

Cyfeiius och ScijiPus.

På
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På Tabellen, (Tab.II.) foreftålles i naturlig florlek,

WILDENOWIA Jlriata.

a. Frukten något fi6rre gjord med des

qvarfittande Stigmata, Corolla och neäa-^

rium.

b. Den fannma i naturlig florlek tvärt a£^

Ikuren^ uniiocularis.

WILDENOWIA. teres.

c. En Hon-blomma mycket forflorad,

d. Corolla med des nec^arium»

e. Drupa i naturlig florlek,

i Tvärt af/kuren,

WILDENOWIA compreffa.

g. Flosfoemineus I naturlig florlek*

h» Genom fynglafet forokt,

. Slåg^
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Slägtet Klochmfk , B e r o e

:

närmare uplyfl och ftadgadt

af

ADOLPH MODEER.

1. §. haru Mårtens varit den forfte fom gjort

JL-^ detta Slågte t>ekant, få har likväl

Brown varit den förfte fom gifvit anledning til

det latinfka Slågt namnet, dock vet man icke

^uphofvet dårtil^ Förmodeligen år det af Greki-

fkan , och til fm uprinnelfe mythologifkt , dä
det bemärker en Amma åt Prinfeffan Semele^tn

dito. för Prmmi ^'öner, eller en Nymph. Af
Slågters kropps (kapnad år det Svenlka namnet
håmtadt

,
ty den liknar en djup klocka eller

formen af en få kallad Bifkops-moffa. Änfkont

v. LiNNé i S. N. X. p. 660 upfårt en art af

detta Slågte under Sjnkaljvarm (Medufa), få har

han likväl federmera i Xll. Upl. af famma bok,
for någon likhet fkull, Och af defs ungefärliga

rörelfe. fort den famma tillika med en annaa

til JVältrhi/jSlågtet (Volvox)^ men det har alde«

IfcS ingen gemenlk?p därmed, fom vid jämfo»

relfe fnart kan inhämtas. Den förfte fom up-
gifvit Klockmalkarnes Slägt-känneteckn år Gro*
Novius i Acl. Helv. 4. p. 37 neml. Beroh\ Cor"

pus pellacidum
,
gelatinofum, rotundatum 5 co«

ftis deorföm du^is, corpus in fegmenta fecan-

tibus, ninnatis inflruélum; Tenfacula quando-

que bitia, quandoque nulla. MUller i defs

Prodr. p. XXIX, fatter Corpus coftatum, coftis

ciliatis3 Os inferum. Leske Anf. Gr. I. p. fi4f

C anfer
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anfer detta Slågte på famma fatt, eller fåfom

ein ^eribbter fVurm mit haren befetzt. Bagge des-

fe Författare hafva ock behållit Beroe fåfom

Slågt-namn. På Grönland heter det Ikjjiar*

piirjak.

2. §. Aldenflund åfvannämnde kånnetekn

torde behofva någon mera tydelighet, menar

jag mig kunna upgifva följande
3
nemiigen : Cor-

pus gelatirtofiim fubovafo campaiiulatum
,
longitudi^

naliter cojlatim, fiibtiis cavttm, Ore centralt. Co-

ST^ fcppiiis ciliatce. Tentacula Cirrive quibus-

dam nulla, qiiibusdam vix ultra dua. Det är:

Kroppen geléaktig , ndjlan dggformigt - klocklik

,

med långt titgäende merdndels franfade Ref; Imm-
der hvdljd, med Munnen uputi midten- Eefueji of-

tajt franfade, Trefvare eller Klangen på någre

inga, på de ofriga näppeligen åfver et antal aj två.

Man har fagt nåftan åggformigt, ty någre haf-

va en Kropp fom mera närmar fig åt klotfor-

migheten. I ofrigt åro de alla Jika en möffa,

hvilken är likfom förftårkt af långs åtgående

Refben, beftående af upifrån och nedåtgående

på en del uphogde och på en del infånkte fen-

fträngar, merändels tätt bcfatte med utftående

antingen korta och fina kött-trådar eller myeket
fmå hudplättar (lamellae) likfom fmå fjäll. Des-

fe Ref, fom högft gå til et antal af nio, göra

at Klockmaikarne hafva et flerkantigt utfeende

och den kan förmodeligen icke illa liknas vid

-en Filkröffja med fma långsåtgående fprötar.

Berörde Ref fynas på lika fatt vara få mycket
nödigare, fom deras Kroppar beftå af et gan/lva

löft och geléaktigt väfende nälian klenare än

Si5-Kalfvarna, och låta näppeligen handtera fig

utan
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utan at falla fönder. De åro fåledes mycket
genomlkinliga^ och /l^ifta af Ikona och glånfan-

de fårgor. Alla andar af Refven jluta fig

uti Kroppopningens brådd fom åfven merändels

år forfedd med en ftarkare omgiordning. Un-
der kroppens öfra del eller hvalfvet befinnes

Mafjen, fom ftråcker fig nåftan til midten af

Kroppen, och i medelpunkten af famma Mage
befinnes mundopningen. Därifrån fynes at Rör

gå up mot kroppens ofra anda och å ömfe fi-

dor dårom et annat Rör, fom iliger lika högt,

och alla deffe tre Rör hafva en liållning af et

Grekifkt öi. En del berätta at det medler-

fla af deffa rör utgör Huteiigen Andtarmeff,

fom har fm utga/ig i öfra ändan af Kroppen
,

en del f:Iga at något af de andra nämnde Rö-
ren utgör det famma och har en vid utgängs-

öpning genom b^^rörde hvalf: andre åter hafva

fedt en nedfånkning eller fördjupning på öfra

kroppens ända med tvånne öpningar.

3. §. Stundom har man funnit Klockma-
fkarnas Kropp aldeles tom, liundom upfyld

med et geléaktigt ämne i öfra ändan fäfom et

Moln och utföre fpridt fåfom et Regn. På en
del utflå vid Munnen 2 til fyra på en fida mer-
åndels hårfranfade Trejvare, af hriika två hän-
ga långt utom Kroppens nedra öpning, men
kunna dock genom indragning förkortas eller

inom Kroppen til fiörre delen återdragas, då
de föga ga in i fig fjelfve eller inträngas, utan

fammankrypa få at de få et knutet och bredare
utfeende. Jag har anledning tro at Trefvarne
(Tentacula) rätteligen icke åro flera än två, och
at då flera dylika finnas böra de rättaft anfes

C 2 fåfom
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fåfom Klangen (Cirji): de förre hafva deras fä-

te under hvalfvet, de fenare i Kroppöpningens
brådd, i åfrigt hvarandra mycket lika. Klock-

mafkame åro alla Hafs-Kråk, fimma ganika

fnållt men vräkas ofta mot firånderna då de

komma dem for nära. Med Trefvarne fånga

eller fnärja Klockma/karne fmå vatn -Yrfän,

och draga dem intii munnen på det fått, at

épningen då formerar fig fåfom en Tratt hvars

Pipa ftiger ned til magmannen: fålunda in-

hvirflas ockfå Rofvet ånikont en Klockmaik

icke fkuUe hafva någon Trefvare. Sedan Rof-

vet år fångadt, likfom hänger Klockmafkarne i

vatnet lodrätt med Kroppens opning upåt

vånd. När de fimma föra de fig i en fned

ftållning fram eller med den flutna kroppens

anda något upåt, då de långa Trefvarne hänga

bakefter fåfom långa fvanfar. Rurelfen befor-

dras ofelbart genom Kroppens fammandragning

och utvidgning fåfom rörelfen af en Lunga >

dock år detta mindre mårkeligt än rörelfen af

Retfranfarne och Refplättarne hvilka fiåndigt

åro fpelande och lekande eller fom en del få-

ga darrande. Man har anledning at tro det få

väl hårfpitfarne fom plåttarne fitta parvis på
hvarje Ref, och at de ftörre Klockraafkar äga

på hvarje Ref mer än fo par. Det är troligt at

Refven beftå af lika många leder och at hvarje

hårfpits eller fjäll röres på fm fårfRilda led,

och hårutinnan hafva de mycken likhet med
viffa Sjöblickar (Nereis). En Klockma/l^ fom be-

llår af 9 Ref, äger altfå mer än goo Lem-
mar til befordran af fin rörelfe: et förunderligt

antal, men fom dock få vida fynes vara nödigt

emedan hvarje hårfpits eller platts längd icke

lår
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lår mycket gä öfver en linia^ kortheten är

fåledes erfatt genom mängden af fim-redfkaper,

och et få klent fartyg fom Klockma/l^ens Kropp
år, ikulle icke tåla mycket långa åror i 6pna
hafvet. Klockmalkarne åro formodeligen två-*

konige, och har man anledning tro at de foda

et ilort antal lefvande Ungar. Deras tjenft i

den flora hushållningen beftär utan tvifvel dåri

at renia hafvet, och at vara Fiflcar famt andra

Tnindre Hafs-Kråk til föda. Får det närvaran-

de finner man ej tjenligare, ån at upfora fårft

dem fom åro ufan Trefvare (Tentaculis nullis)

och därefter dem fom åro fårfedde med Trefva-

re (Tentaculatae.)'

*) Ktockmajkar utmi Trefvare^,,

4. §, N:o I, Bkunn Klockmask (Beroe Sca*

turigo): utan Trefvare \
Kroppen rJJian dggfor"

mig med 8 härfrmjade Rej.

Det år rätteligen denne fom Maktens fun-

nit och beil^rifvit famt airitat i fin Spitzberg. R.

p. 131. t. P. f. h. under namn af Springbrumier

Rofzfifch. Ait det famma har åfven Ådelung
ijptagit i fina Gefch. p. 412. t. 17. f. g. Den
har förekommit Mårtens, i anfeende til fin ge«

nomilciniighet och dunklare Ref, fåfom en
Springbrunn med fina ftrålar, och til följe dår-

ai* erhållit et fådant namn. Formodeligen är

det ockfå famma Kiockmaik, fom Browne fun-

nit vid Jamaica famt belkrifvit och afritat i

deit; Krll:. p. 384. t. 43. f. 2., där den kallas

Eeroe radiis otfo longitiidinalibiis cilicitis, v. LiN-

Né har federmera uptagit den i fit S. N, X. p.

65o med namnet Medufa Bsroe ovata angulata,

C 3 coliis
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coftis oclo ciliatis. Jag kallar den Beroc ScatU'

ri^o: Tentaciilis 7?ullh; Corpore ovato, CoJIis 8
ciliatis. Är til äfventyrs en ibland de ftorfte

Klockmalkar, ty den håller ungefärligen 3| tum
i hogd, och 2 1 i tvårlinea dår den år vidaftj

I vigt utgör den 8 lod. Til Ikapnaden är den

fåfom et i andra andan något afftympadt ågg-

ikalj då den i vatnet har fin fyllighet. I öfra

eller fpitfade andan har Bkown mårkt en aflång

fljernlik figur eller fåfom et aflängt klöfverblad^

därifrån nedftiga tllef motas 2 och 2 af de 4
Rcfven, och gå ned emot Kroppens undra

brådd: de öfriga 4 börja något lågre och åro

något kortare. Deffe Ref åro en del af et halm-

ftrås bredd, en del något fmalare, men alla be-

fatta med mycket korta och fmå kött-trådar

,

hvarmed Kräket beiMndigt och med mycken
liaPcighet rörer. Maktens föreftåller berörde

Ref fåfom en ryggrad eller med tåta tvårftri-

mor likfom ledfulla, och i iHilet för trådar fy-

nes han viia parvis ftåldte fjålllikfom på Gurk-

Kloshna/ksn hvilken vi ftrax nedanföre fkole

belkrifva. I anfeende til merberörde 8 Ref har

Kroppen et åttakantigt utfeende. Til färgen har

den lika fpelande fårgor fom Solftrålarne eller

Regnbågen, i öfra åndan befinnes en öpning

af en Gåspennas liorlek, dårunder vilar fig in-

om Kroppen en Trattlik hålighet , förmodeli-

gen danad af ändtarmen och magen 3 därifrån

fynes nedftiga likfom et Moln fom utföre delar

och fprider iig likfom et Regn ; til åfventyrs tor-

de det utgöra åggflocken. DefTe Klockma/kar
draga fig ihop och utvidga fig med mycken
lätthet
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f. §• N:o 2. GuRK Klockmask (Beroe Cu-

eimis): utan Trefvare; Kroppen qfläng med 8 ned"

tryckte och Pldttjranfade Rsf.

Fabricius år den ende ånnn. foav fu^^nit

denna Klockmafk vid Grönland famt belknfvit

den i fin Fn. Gr. p. 361 , dår den heter BEKoe
Ciiciimis oblon^at cojlis ^ ciHatisj non cirrata.

Det år ock nåftan det famma då jag kallar den
BERoe Ciicumis: Tentaculis nuliis, Corpore obloU'

go
f

Cojlis deprejfts Sy lamellato-ciliatis. Den år

aflång, nåftan lika i bagge åndar och foga af-

fmalnad^ Af åtlkillig ftorlek, ftorft f(5rmodeli-

gen fåfom en medelmåttig gurka. Til Färgen

är den på utfidan hvit med blå Ikyar i vatnet

glånfande, på infidan med tåta blodröda pric-

kar fom genom/kina på yttra fidan. I öfra ån-

dan befinnes en aflång infånkning och dåruti tvån-

ne fammanlopande opningar. Rejven åro ned-

fånkte och foreftålla fåror, fom å omfe fidor

åro befatte med roda och gronglånfande ganfka

fmå utftående rörliga plattar, hela Refven up«

fore, och Huta fig i berörde opningar. Deffe

Klockmafkar uppeiiålla fig i öpna hafvet, men
komma ock til ftrånderna, i fynnerhet Höft och
Vår. De åro mindre rörliga och fiytfa fig lång-

famt, hvarunder de röra på fina plattar. När
de vidröras, draga de fig få tilfammans, at de
få en daning nåftan fåfom et Äpple.

6. §» N:o 3. Tratt Klockmask (Beroe In-^

ftmdibiilum) : utan Trefvare; Kroppen dggformig»

med ^ härfranfade Ref,

Baster lår hafva varit den förfte fom funnit

den til myckenhet vid de Hollåndika Kufter,

C 4 och
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och liar äfven afritat famt korteligen bell^rifvit

den i fina Op. i, p. 123. t. 14. f. 5 under
namn af Beroc ovata^ iwvem cojfis tenu^jjmis ji'

bris obfitis i7ifiru5^a, Gronovius i Aå, Helv.

p. 381 lär hafva trodt at det famma båttre

kunde fågas med Beroc Corpore ovafOy cojiis no-

vem^ teiitacidis carens. v. LiNNe har upfort den

i S. N. XII. p. 1324 med namnet Volvox Bs-

roe ovatuSj angulis ciliatis novem. Af fiftbe-

Torde Syftems icke få nogräknade Uttolkare

HuTTUYN år denne Klockmailv kallad gehaair-

de Beroe, m,en Stat. Muller 6. p. 910 fager

der Eyer-KugeL Hos Muller Pro dr. N. 28 16

heter den Beroc Infundibidum cvatiis
^

co/iis cUi*

atis 710 vem ^ och Faericius har i Fn. Gr. p. 360
uptagit den med et lika namn eller BERoé In*

fundibulum ovata^ cojfis ciliatis novcnu' Jag kallar

den BsRoe Lifundibulum: Tentaculis nutlis; Cor-

pore ovuto^ Cojlis () ciliatis. Man har trodt

at denna fkulle vara en och den famma med
Brunn- Klotkmafien Men både Mårtens och

Browk hafva få tydeligen belkrifvit den, at

man med fåkerhet kan anfe den fåfom en får-

Ikild art, åfven fom Tratt-KloclmajKm ockfå år,

af hvilken mening jåmvål både Baster och

Fabricius fynas hafva varit. Tratt-Klockmt[p\tn

är ftorre ån Giirk-Klockmaften oc\\ icke få aflång,

utan til formen nårmaft likmnåe Brunn'Klockma^

fien ^ men något mindre och har Rera Ref.

Den år åfven få genomlkinlig at åfvannlm.nde

två fidoror (§. 2.) fynas igenom och åro icke

fylleft få långa fom Kroppen. DelTe Klockma-

fkar rora få qvickt lina hårfranfar, at det ni-

ftan kan forblinda ögonen på den fom åfkådar

det. De åro fynlige vid ftrånderna i fynnerhet

i April miånad, 7. §.
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7. §. N:o4. HviT Klockmask (Beroe albefis):

utan Trfijvare; Kroppen något ofiånfft äggformfg,

hvit-eldfdrgad, med hvita hårjranfads Ref,

Forskål har funnit den vid ingången af

SpanPiva Sundet och åfven nårmail lika i Råda
Hafvet. Han har korteligen be/krifvit denna
art af KlockmaH^ i fina Befcr. p. Iii under

namnet Medusa Beroe albens : imce Corijli diiplo

major
^ coftis aibis; ovcilis, tefitaculis nnUis; Jag

nämner den BERoe albens: Tentaculis millh; Cor*

pore parum obiongo ovato colore igneo-albido, Co*

Jiis eiiiatis, albis. Den år dubbelt ftorre

ån en Haffeln6t5 då den rörer Hg i vatnet, til-

lika med fina Franfar fåfom den akid gor^ har

den et eidfårgadt ntkenåQ^ med livita Ref^ men
man vet icke^ tyvårr, huru iT.ånga de åro. I

vatn ftåld for Solen, dor ocli famrjaanfaller den
fnart. De fom funnos i röda Hafvet voro få

blöta, at de floto fonder fä fnart de uptogos.

8. §. N:o RÖDGUL Klockmask (Beroe

mfefcens): utan Trejvare; Kroppe^i (ij^ängt-dgg*

formig, rödgul, med - - - R.ef - —
Den år åfven funnen af Forskal i MedeU

hafvet, dår den år mycket allmånj Men han

har dock icke belkrifvat den, utan blott upta-

git den til namnet Defcr. p. iii. nemligen

Medusa Beroe rufefcens : ovata~oblonga\ Scrjje f
foIL tonga ; intiis. prorfus vacna. Jag finner få-

iedes ingen båttre utvåg at namngiiva den, ån

endaft fäga BERoe riij^ejcens Tentaculis mdlis;

Corpore ovato-^oblongo riijejcente^ Cofiis - - • Den
håller ofta fem tum i längd, och det år alt

hvad man ännu vet. Det år fåledes hlott en

C f för-
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formodan at den är utan Trefvare, men få vi-

da fannolikt, fom han anmårkt dem hos en
annan art, fom nedanfore kommer at befkrif-

vas, och hade fåledes ej förbigått en lika an-

märkning vid denna om den haft någon Tref-

vare.

**) Klockmafkar med Trefvare,

g. §. N:o 6. Mosse Klockmask (Beroe Cn-
eullui): med 2 hårfraufade Trefvare; Kroppen half

Klot-Jormigj med 6 härfranfade Ref,

Den förfte fom uptåckt denna Klockma/k i

Norra delen af verldshafvet år Maktens, fom
åfven befkrifvit och afritat den i fm Spitzb.

R. p. 131. t. P. f. g. under namn af Mktzener

Rotzfifch^ hvilket alt ockfå finnes uptaget i A-
DELUNGs Gefch. p. 412 t. 17. f. 9. O. Fabri-

cius har åfven fedt denne Klockmalk , och hvar-

éfver des yttrande kan inhämtas i Fn. Gr. p.

361 5 men vidare har han hvarken nåmt eller

belkrifvit den. Mårtens fager uttryckeligen at

den år fexkantig , med 6 purpurröda och blå-

randiga Ref. Kroppen ungefärligen ftor fom et

ank-ågg, vågde 4 lod, var mjöikhvit och icke

mycket genomfkinlig. De 2 Trefvarne belkrif-

ver han Cinobcrröda och utvändigt hårfranfa-

dej han har icke mårkt dem röras, då Kräket

fimmar (§. 4). Invändigt fyntes 3 purpurfårga-

de och i kanterna ljusblå Rör fammanfatte och

iiknande et greki/kt to eller, kortare at fä-

ga, det af Rör fammanfatte och i ändan fli-

kiga magefvalget (§. 2). Den märktes icke

bränna då man höll den i handen, änlkönt den

giek fånder fåfom et flem. Jag kallar ^en Be-
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Roe Ciicullns: TentaciiUs diiobus ciliatis; Corpore

hemi/pkaricOi Cojlis 6 ciliatis,

IO.§.N:o 7.Hatt KLOCKMASK(BERoe Pileiisy,

med 2 hdrjranfade Trejvare; Kropptn ndfian Klot'

Jormigi med 8 kärfranfade Ref^

Gronovius år den förfte fom uptåckt den-

na Klockmaf!^ vid de Hollåndjlva Kufter, famt

våi beikrifvit men icke fårdeles afritat den i

A(^. Helv. 4. p. 36. t. 4 f. 1-5", under namnet
BERoe Corpore ocfag;ono , fphc^rico^ Tcmtacidis

birJs plumofis lonfrljjimis. Baster har den ock-
få nåmnd och jåmvål afritad i fina Op. i. p.

124. t. 14. f. 6. 7, dock utan vidare namn ån
altera Beroes fpecies. Hos v. LiNNe S. N. XII.

p. 1325" heter den Volvox bicavdatiis oSfagö-

mifi te??taculis diiobiis elongätis, Commentatorerne
af fiftnåmnde Syilem Hottuyn och Stat. Mul-
jLER 6. p. 911. t. 37. f. i.^ hafva troget efter-

folgt och fäledes kaliat detta Kråk Volvox bi-

caudata, och på Tyik^das j^chtrck. Men O. F.

Muller i fm Prodr. n. 2817 har båttre kallat

den BEROé Pilens globofusy cojlis o£fo^ cirrisque

duobus ciliatis t och menar at det år den fom
Mårtens kallat Miitzener Rotzfifch (§. 9.;, Men
dåremot ftrider hela den af honom gifna be-

fkrifning jåmförd med den fom hår ikal gif-

vas. Fabricius Fn. Gr. p. 361 har uptagit i^Wf-

Klockmapen med de af Muller gifne namn och
Kånnetekn, men ockfå låtit forflå fit tvifveis-

mål huruvida det - vore den famma fom Mår-
tens omförmålt. Jag kallar denna nu i fråga

varan-

) I anledning af Trefvarne, men nog oegentligen»
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varande Kiockmaik BERoe Pilnis: Tentaciilts dtw*

tus ciiicitis; Corpore fubglcbofo, Cofris S ciiiatis,

II. §. Hatt-KIcckfiw/^cn dr vanligen ftor fom
en EoLTekiiia

, men i des fiiila klotformiga ll;.sp-

nad brifter få mycket (om opningen i undra ån-

dan icke medgiivir. Utom vatnet år den hvit-

blåaktig , men då den viftas d.iri fynes den ic-

ke aga någon Hrg , dock iTiåi^ e detta iöritås i

dunkelt väder, ty Ba-te.; har fedt den glln-

fande a£ de jl^önaiie firgor fyrm.odelioen med
Soirtråiarnes riihjelp; nar den f')ga rrjrer fig ar

den i öfra andan något nedrryckt och utur

midten daraf urliår en liren t:pp. Tvärtom el-

ler når den fiiun^K. år dsn i'ga nedtrvckt och
berörde tiny anriger ilandom en kretsrund ut-

vidgning e:'^r öpnmg j-ned urviclgade bräddar;

ftundom firäcker den Ug ur, vicklas på åtikii-

ligt fatt och böjer ng nedåt Kroppen. Den år

förledd med 8 infånkte Ref fåfom djupa fåror,

med en oräknelig myckenhet ganil^a (mk , kor-

ta och nna Kotr-Trådar eller (rnk Fenor fåforn

Gronovius kallar dem (transverfalibus innumeris-

que pinnulis lurium. arque deorium miobilibus),

med hvilka Kråket kan vånda fig på alla fatt

ocli ganfi^a fnållt f-mma fram genom vatnet.

Trffvurue fm a la fåiom et hår uthanga å omfa
fidor nedom Kroppens nndra opning fiundom

tio gånger långre ån Kroppen, ftundom dragas

de häftigt lå tilfammians ar de knapt uthånga och

dock kan Kroppen vara i full rörelfe 3 På innan

fidan åro de befitte med gan]l\a lina olika län-

ga hår aiia vandf åt et håll eller utftå i en fned

och 1'pitrig vinkel utfore. Beträffande de in-

vårte-i delar
j

går ifrån ofra andan eller des op-

ning
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ning et Ror eller magftrupe rått ned til miclten

af Kroppen, nnidt på något trångrej Tvånne
Ror gå åfven ned å 6mfe fidcr, med en vid

öpning i andra andan, livarifrån Trefvarne fynas

utgå. Til åfventyrs torde denne Kiockmalk fö-

da lefvande ungar, éy man har fedt den åtfkiU

liga gånger fimma up mot vatnets yta, och lik-*

fom med någon häftighet genom fin öfra öp-
ning utfpruta åtikilJiga ganfka fmå och feder-

mera af egen förmåga fim.mande och fig hvålf-

vande klot. Ehuru denne Kiockmalk be-

flår af et nog fpånftigt geléaktigt åmne, få för-

flyter den likväl fnart nog i vatnet nEir den dör

,

dock bibehålla R.eiven långe fin förra form. I

Sprit dragés Kråket tilfammans och uplöfes fmå-

ningom.,

12. §. N:o 8. Fyllig Klockmask (Berce

den/a): med tvä Trefvare; Kroppen aflängt-Klot»

formig, med - - - rödgida fran/ade Ii ef

Denne har fit hemvifl i Medelhafvetj och år af

Forskål i des Defcr. p, iii kallad Medusa 7>^-

roe denfa Coryli fjncis magnitiidine j globofo-ovalis;

Cofiis riifefcentibiis i intiif gelatina foeta. Den
år fåledes ftor fåfom en Haffelnöt och förfedd

med franfade rödgula Ref, men af hvad be-

Ikaffenhet och huru många vet man ånnu icke.

Invändigt var den fyld med et geléaktigt åm-
ne, förmodeligen beilående af den fnart mog-
nande Äggftocken. Utur m.idten inunder ut-

drages två röda Trefvare, några gånger längre

ån fjelfva Kroppen. Den lyfer i mörkret. Vi-

dare har den hittils icke biifvit beikrifven, och

följakteligen kan man ej gifva den båttre namn
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ån BERoe deiifa: Tentaciilis diiobiis; Corpore obion*

go-glodojoj Cofiis - - - rufejcentibiisy ciliatis,

13. §. N:o 9. SlÅt Klockmask (Beroe /ör-

vi(rafa): med 2 ofrantfade Trefvnre\ Kroppen af^

långt klotformig , med 8 flata Ref^

Är uptåckt vid de Hollåndlka flrånder af

Slabrek, fom gifvit Tekningen dåraf i Phyf.

Beluft. p. 47. t. II. f. I. 2. och kallat den d'^e

glatte Beroe, Den åger nåftan fullkomlig likhet

med Hatt-Klockmafiten (§. 10.) , men man vet

icke om Slåt-KlockmaJken blifver ilörre ån et

Kål-Frö, i fynnerhet år den dock Ikild därmed
at både Treivare ock Ref åro utan Här-Frants,

få vida den icke varit omårkelig på en få liten

Kropp. Trefvarne tycktes vara fåitade vid Krop-
pens Bråddj når Kråket år i hvila, åro de få

ihopdragne at de likna två Lancett-lika Löf^

och Kroppens öpning har då den Trattlika håll-

ning fom åfvan §. 3 blifvit omförmåld: möjeligt

at den upkommer då Trefvarne indrages i bråd-

den och, fåledes öka des maffa at åter formera

fig til en Tratt. Tils vidare kan den kallas

BEKoé L^vlGATA: Tentaciilis duobus exciliatis;

Corpore oblongo globofo^ cofJs 8 rnjefcentibus

hmgatis. Mig anar det, at den år en unge til

N:o 7.

14. 5. N:o 10 Sexkantig Klockmask (Be-

roe hexagona) med 2 tredelta och ofrantfade

Trefvarej Kroppen haljklotjormig-fexkanti^
, hvirf-

vein utflående Fldcktformig , Refven 8 och Jraut*

}ade.

För-
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Fårunderligt Kråk ånlkont f6ga flörre än ea

half årt! Det år funnet vid de Hollåndlka ftrån-

der^ vål ritadt och beikrifvet af Slabber i des

Phyf. Beluft. p. 28- t. 7. f. 3. 4. Under namn
af die Sechseckigte Beroe, Kroppen är fkyfärgad,

känneteknen utmärka des fkapnad, oc\ man
vil endaft tillägga at Refven åro mycket up-

högde^ fynas likfom fammanfatte hvardera af 13
elJer 14 Leder. Magroren kunna ftråcka

f]g utom Kroppen, åro mörka och omgifna af

krufiga och Ikyfärgade Flikar. Trefvarne haf-

va en röd färg, och ungefårh*gen vid yttra

hälften tredelte. Jag kallar denna Klockmalk
BERoé h^agona: Tentaculis 2 tripartitis^ exci-*

Hatts; Corpore femiglobulari kexagono , vertice pro-

dii£fo Jlabelliformi j cojiis 8 ciliatb^

if. §. N:o II. Ägg Klockmask (Beroe O-
vum): med tvä par härfrai2fade Trefuare, hvaraj

det ena paret dr gajijka kort; Kroppen är dggfor*

mrgi med 8 plättfranjade Ref,

Crantz i fin Hift. von Grönl. p. 135', ika!

hafva omtalt denne Klockmalk under namnet
Mandta ; Men hos Fabkicius Fn. Gr. p. 362 är

den fullkomligen befkrifven , och heter där Be-

Roe Ovum ovata coflis ciliatis 8i cirrorumqite duo-

bus parihtSi altero longijfimo. Jag håller före at

den bör kallas BERoe Ovum: Tentaciilif diiobiis

pnribiis, altero brevijjimo; Corpore ovato, Cojiis 8
ciliatis. Af det föregående finner man, at den-

ne Klockmalk uppehåller fig i Norra delen af

Verldshafvet. Den år merändels ftor fom et

duf-ägg, fällan fåforn et ank-ägg. Til Jhapnoden

äggformig, något fammantryckt, med 8 långs

åt gående fåror eller fördjupade Rej\ hvart och

et
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et Ref åger dock något uphogda kanter. Til

färgen har Kroppen i vatnet et mycket H^ont

ljusblått utfeende, Rr'Jven åro lyfande af rodt

och grönt j famt befatte med oräkneliga fmå ut-

lläende rSriiga plattar. De två på hvarje af

Kroppens uph5gda fida varande Ref löpa ifrån

des nedra brådd och anda up til des öfra an-

da, dår hvarje från denna fidan år forent med
fm motfvarande å andra fidan. De två Ref å-

ter fom fitta på hvarje platta fida, åro mycket
kortare och hinna icke up til Kroppens ofra

ända och åro fåiedes icke forente.

16, §. Nägpt ofver midten af Kroppens
hålighetj utftå 2 blodröda Trcjvare^ fmala fom
en tråd, hviika kunna utilåppas til dubla Krop-
pens iångd, och återigen efter behag indragas

5

Imellan deffe
,

foga högre up ,
fitter det andra

paret Trefvare , fom åro mycket kortare och

dem man ^aldrig fedt hånga utom Kroppens
bräddar. Agg-Klo ckmafKens föda beftår ibland

annat af et fiags Hafs-Gråfuggor (Onifcus CfVa-

da) dem den fångar eller fnår^er med fma Tref-

vare , och hvilka kråk man finner i des Mage.
Däremot utgör den fjelf en llcker föda i fyn-

nerhet for Sjuryggfifkar (Cyclopterus Lmipus),

Den år mycket qvick, når den fimmar håller

den fm öfra anda i en fned Hållning mot Haf-

vets yta , fåfom vanligen des ofrige Slågtingar

gora, och då den drager fma långa Trefvara

efter fi^ likfom två fvanfar. Stundom fmmar
den häftigt mot Hafvets yta likfom for at hlm.-

ta Luft, men den nåkar knapt därvid fiorrln

den vänder om mot djupet (§. I2\ Den år til

fm beikatfenhet mycket Ikör^ och går går-

na
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na i ftycken då den uptages^ kaftas ftyckena

åter i vatnet, röra de fig med de fmå Refpiåt-

tarne, få långe deras förmåga medgifver.

17. §. N:o 12. Skall - Klockmask (Beroe

Tintinnabiduni) : Med tvä par ndftan Uklän^a och

ofranfade Trefvare ; Kroppen qflång något fijrfidig^

Rtfven 2 ? iftan Jran/ar.

Vid de Hollånd/ka Stränder är denna
Klockma(k tagen och anförd af Slabber i des

Phyf. Beluft. p. 65*. t. 14. f. I. under namn af

die Zveitv Karminrothe Beroe, Storleken lår ej

gå mycket öfver et hvetekorn. Fårgen år ut-

vändigt ljusblåaktig , men invändigt vet man
icke om den år helt och hållet brunaktig, eller

om det åro bruna Ref, fom fynas inifrån. Til

Ikapnaden år Kroppen aflångt rund, åfvantil

platt hvåifd, men nedantil något fyrfidig, med
en faftare och brunguiaktig Brådd. Af famma
fårg åro Tnjvarne^ mer ån af 2 gånger Krop-
pens långdj två af dem åro befåftade i berörde

Brådd, och 2 åro förenta med magrören, fom
åro måftadelen öfver alt carmin - röda. Detta

Kråks benämning fynes mig blifva BERoe TiN*
tinnabulum: Tentacidis duobus paribus^ fiibcBOualu

huT^ exciliatis ; Corpore oblongo Jubqtiadrangulari,

Cojlis 2? IcBvibus,
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Förfok vied M.olybdana och 7ned Redu-
ciion af Defs Jord;

Tredje Fortfåttningen

,

Af

PETER JACOB HJELM.

Når Molybdenjorden fkal Ikiljas ifrån det

Svafvel, hvarmed den naturligen år före-

nad i den få kallade Bladblyertfen eller Molyb-
daena, betjenar man fig därvid i fynnerhet af

tvånne utvägar, den ena genom roftning under

MufFel, den andra genom afrokning med ren

Salpeteriyra. Denne fednare var det, fom
Herr Scheele nyttjade, då Han forft gaf ut fin

underfökning om Beftåndsdelarne i Molybdccna.

Detta fått år lått at verkftålla och går fort,

hvaremot Roftnings Methoden år både långfam

och befvårlig. Når hårtii kommer ^ at vid rofc-

ning fmå Fjåll af Moiybdaena, fom icke blifvit

befriade från fit fvafvel, låtteligen och nåiian

altid ligga förborgade i den öfriga Mo-ybden-
jorden, fom åter ganika lått upvåxer i gula

Flores, hvilka i rök forflyga, eller ock fmålter

cch drager fig in i Skerfvelen^ få ikulle fynas

oftridigt hårutaf följa, at man utan vidare be-

tänkande kunde med trygghet hålla fig vid

Herr Scheeles upgifne foreikrift, hvilken icke

gerna år utfått för någon af deffa ölägenheter.

Men därvid yppa fig däremot andra, fom icke

åro mindre betydande, och dem Herr Scheele

fjelf icke blef varfe. Når Salpeterfyra ilas på
Mo.
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Molybdasna och afrökes därifrån, fä forftöres

val fvatlet^ men detta fvaflets ena Beftåndsdel,

fom år Vitriolsfyran , blifver til ftörfta delen

qoar ibland Molybdenjorden , hvilken den fam-

ma ockfå angriper famt förenar fig med, i den

håndelfen, fom ockfå foreJkrifves^ at Salpe-

terfyran våldfamt, och det flere gånger, til torr-

het abfiraheras* På detta fått erhålles en hvit-

gul fin Jord, den Herr Scheele kallat Molyb-
denfyra, emedan den äger några egenfkaper,

hvilka egenteligen tiikomma fyror. Når denna

Jord fmåltes med rent Alkali och KolHybbe,
få mn.rkes icke någon hepatilk lukt, då en fv-

ra dårtil drypes, hvaraf Herr Scheele, få val

fom månge flere, gjorde fig forfåkrade at dåruti

icke var någon imitta af Vitriolfyr-a* Man vi-

fle då ånna icke, at Molybdenjorden åger den
fig veterligen enfamt tilhorande förmågan at

förena fig med hepatiHia luften, hvilken fåle-

des igenom lukten icke kan röjas. Det var

förfl 178^3 fom Herr Pelletier utgaf fina For-

fok dårom.

Imedlertid och for at komma tilbaka til

fjelfva beredningen af en ren Molybdenjbrd,
tyckes, i anfeende til hvad anfördt hliivit^ få-

kraft vara at til detta ändamåls vinnande betje-

na fig af bägge de forenåmde utvägarna på en

gång, pä det fåttet: at Molybdcena forft roftas

i en häftigt åkommande och i öfrigt afpaffad

eldgrad, iå at fvaflet, utan at fjelft forftöras,

kan bortgå famt fåledes lemna en i det når-

mafte därifrån befriad Molybdenjord. På den-

na gjutes fedan Salpeterfyra, fom upkokas
därmed, men afdrifves icke altid til torhet', utan

D 2 af-
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afhålles 5 fedan grumlet fatt fig , hvarefter ny
fyra pågjiites: och förfares fåledes några gån-

ger, fa långe någon rod rök vifar fig eller at

kårlet börjar gifva ftötar under kokningen
5

ty

då är tecken at Salpeterfyran icke hår har nå-

got vidare at verka på. Når denna fyra fifla

gången afhålles, pågjutes i ftållet upvårmt de-

ftileradt vatten, hvilket öfver Molybdenjorden
häftigt upkokas och därefter afhålles^ ftdan

dårmed på lika fått fortfarits några gånger, ut-

Iköljes Molybdenjorden på et Silpapper, dår

den vidare utlakas. Efter torkning upglödgas

den under Muffeln och anfes då vara ren Mo-
lybdenkalkj ägande krithvit fårg,

I affigt at befordra Vitriolsfyrans bort-

gång under roftningen, har jag brukat at begju-

ta Molybdaena med Linolja; hvarom ockfå i det

föregående år nåmndt. Om detta förfarande å

ena fidan haft någon verkan til fit ändamål, få

har det å en annan medfört en olågenhet, be-

ftående dåruti at det efter oljan qvarblifne Al-

kali fåftat fig vid Vitriolsfyran , och utgjort et

Neutralfalt, fom blandat fig med Molybdenjor-

den och ånnu mer okat des fråmmande tilfat-

fer. Vore man i ftånd at på detta fått måt-

ta all qvarftadnad vitriolsfyra , få vore det lått

at få den famma därifrån, emedan det upkom-
ne Neutralfaltet eller et hepatefceradt Alkali låt-

teligen kunnat afföndras igenom den omtaite

fkölgningen. Såkraft år at aldeles afftå med
bruket af Linolja under calcinationen, emedan
det velat finnas at fjelfva den redan lösblifne

Molybdenkalken på nytt förbytes til Molyb-
dacna igen, hvaraf den fåledes ännu mer för-

fämras.
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fåmras. Vid fådan Molybdenkalks nyttjande

ti] fammanfmlltning med andra Metaller, vifar

det fig aldratydeligaft af hvad renhet den fåna-

rna är, fom icke år fä lått at på detta fått i

fulikomligliet erhålla, emedan vitriolsfyran få

gerna vil hånga därvid.

Ibland de flera upgifne fått at fkilja Mo-
lybdenkalken ifrån Svaflet, räknas äfven at med
fvart Fiufs fmålta Molybdscna til en Hepar,
hvaratur Molybdenkaiken fålles med fyror, får-

enad med den hepatilka luften, hvilken åter

drifves bort medelft roftning eller med SaU
peterfyra. Men härvid år altid mycken af-

gång på Molybdenjorden, hvilken man fä

mycket mer foker fpara, fom Molybdsna för

fig fjelf är nog rar och fvår at ofverkomma.
Det genafte och fördelaktigare fättet at vinna

ändamålet med erhållande af en ren Molybden*
kalk år ofelbart det, fom Herr Pelletiek upgif-

vit i Journal de Phyfique, beflående däruti at

hålla Molybdaena några timmar glödgad vid

botnen i en ftörre digel, däruti en annan om-
ftjelpt ftälles nära nedpå godfet, och hvaröfver

fedan et lock pålägges. Genom denna tilftäll-

ning äger både luften nödigt tiltråde, för at

denna calcination kan verkftällas, och kärlen

åro nog tililutne, för at ej tillåta Molybdenkai-
ken ryka bort, få framt eldgraden annars blif-

vit väl afpaffad. Efter förrättadt arbete finnes

Molybdenkaiken dels fublimerad i den omftjelp-

ta digeien i form af hvita glänfande Flores, dels

littande näft öfver den ännu til äfventyrs ej

fullt decomponerade Molybdaena, med något

mer gulaktig färg, ån de förre. Bägge deffa

D 3 flag
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flag famlas och ikoljas med vatten, famt up-
glödgas, hvarefter de åro färdige til vederbör-

ligt bruk, fom år få myciiet fiicrare . fom des-

fe nu dro befriade frän all inblandning af

Bergart.

0å med. en fådan Molybdenkalk reductiDns

forfok anilållas på det fått, fom i de föregåen-

de Fortfattningar är belkrifvet, lår öfverty-

gelfe icke kunna uteblifva om denne Kalkens

verkeliga öfvergång til metallilkt tilftånd. At
den ånnu ej kunnat fammanfmåltas til et rundt

korn. det lar ej kunna betaga honom rättig-

heten til et rum ibland Metallerna, åiven i den
håndcifen, at den framdeles och med båttre

tilftållningar , ån dem jag nu åger, icke kunds
brincas d.!r:il. Nfen en Metall bör ock låta

fammanimålra fig med andra Metaller : och den-

na omfiåndighet ikal nu utgöra det andra ikå-

let
,
hvarigenom Molvbdenum bevifar fig vara

en egen Metall 3 varandes det en otviivelaktig

grundlanning, at Metaller icke kunna med an-

dra åmnen, ån med Metaller, förenas och där-

efter likafullt bibehålla alla de hufvudlakeliga

egenfkaper, fom fådana kroppar tilhöra.

Det var i anledning af denne grundfats
^

fom den inblandning, hvilken urartar Järnet til

Kallbråcka, förmiodades vara en ny Metall och

kallades Siderum. Man uptåckte dock fnart at

denna oart i Järnet icke hårkom af någon ver-

keligen egen metallifk kropp, utan af et åmine,

fom befanns vara af hel annan belkallenhet

,

nemligen: utgöra en fammanfmältning af Järn-

kalk i förening med Phosphorilk fyra. At Mo-
lybdeni förening med Metallerna icke är af nå-

gon
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gon fådan eller annan mineraliferande Natur,

det år en fak, fom nu kommer at underfokas.

Härvid bor ihågkommas at fmidige Metaller,

fammanfmålte med fpröda, utgöra en blandning,

fom år ikor: at ofmidiga Metaller af fådan til-

fats blifva ånnu bräckligare : och at fmidige

Metaller kunna innehålla någon liten del af de

/kora, och likafullt i det nårmafte behålla deras

förra egenikap : famt at fvårfmålte. genom bland-

ning med andra, meråndels blifva låttfmåltare

o. f. v. I alla håndelfer förblifva dock altid

den metalliilca glanfen, tyngden, med flera til-

horande omftåndigheter, fåkra och bellåndiga

kännetecken på Metailiika blandningar.

Och fom Metallers föreningar igenom
fmältning kunna Ike på flera fått, fåfom då de-

ras kalker fammanforas , eller då bagge åro i

metallilk form, eller ock då endera är i kalk-

form och den andra i metalliikt tilfiånd, i hvil-

ka alla håndelfer en Metall bor låta förena fig

med andra^ få har jag tånkt at igenomgå Mo-
lybdeni forhållande mot åtminftone några bland

de ofriga Metallerna i deffa fårikildta omftån-

digheter, och dårföre denna gång foreta-

git iT^ig?

L Molybdenkalkens fa?mnanfmältnmg fiied

andra Metallety

Hvarvid jag i fynnerhet vil anmärka , hvad
Ikillnad befinnes i Utilagen efter fammanfmålt-
ningar, där Molybdenkalk af åtfkilligt tilred-

ningsfätt blifvit nyttjad, fåfom den båfta utvä-

gen at tilforlåteligen lära kanna dem. Efter

D 4 den-
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denna forberedelfe och med detta förbehåll,

Ikai jag göra början med fammanfmåltning af

Molybdeftkalk med Koppar.

Det ftrider vål emot den vanliga ordnin-

gen ibland Metallerna, at börja med Kopparen^
men, utom det at man hår icke behöfver bin*

da fig vid någon vifs upftållning dem imellan,

få har en annan omftåndighet nu bragt mig at

taga detta fteg. För at nåra kunna blanda Mo-
lybdenkaiken, fom var i geftalt af fint pulver

^

med andra Metaller, til hvilkas förening den-
famma genom redu(flion fkulle bringas, fordras

äfven at den tilfatte Metallen /kulle vara för^

delad i ganika fina korn» I fådan form ågde
jag godt förråd af Strökoppar ifrån Garpenberg,

för at därmed kunna utleta den olika fioriek af

tilfatfer , i hvilken deffe Metaller utgöra en mer
eller mindre lättflytande blandning. En dyiik un-

derfökning kan åfven tjena til råttefnöre vid andra

Metallers fammanfmåltning med Molybdefium
,

hvilken, fåfom redan i allmänhet år anmårkt,

gör alh blandningar, dar den ingår, fvår-

fmälta»

A) Ställningen i Åffjan var fådan', at me-
delpunkten af Piedeiiafen ftod fem verktum
ifrån Forman: bläftren ftrök l§ tum öfver Pie-

defialen: och vid afblåsningen, under § timmes
tid, inlades icke någon Brunlien i Åffjan f men
tyngden på Puflea utgjorde från början til ilut

fem Lispund. Med flere profvers afdrifvande

på en gäng, förfors på det fått, fom redan i

andra Fortfåttningeo finnes belkrifvet. Diglar-

ne
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f\e utmärkas åfven nu med famma BoWåfver,

fom förut 5 de voro jamval til deffa Forfök in-

redde med ftybbhård, och de inlagde bland-

ningarne betåckte med et tunnt hvarf kol-

Ilybbe.

Til följande Forfok nyttjades en Molyb-

denkalk, fom var igenom calcination i dige!

under pågjutning af Linolja erhållen och feder- _

mera på det forgfålligaue roffad under Muffel,

dår den upvåxt i blommor, hvilka nu på det

nogafte til detta behof afföndrades, utan at

förut undergå fkålgning:

a) I yttra digelen: 48 marker Strokoppar,

forft tort fammanrörde med 16 marker Molyb-
denkalk och fedan med Linolja på en glas/l^if-

va formerade til fammanhångande klimp.

b) I andra digelen, flående pä den infatte

metalibotnen , inlades en blandning af ^2 mar-

ker Strokoppar, med 16 marker Molyb-
denkalk.

c) I tredje digelen lades en fammanfått*

ning af 16 marker Strokoppar, och 16 marker
Molybdenkalk^ och åndteligen voro

c?) I fjerde digelen 8 marker Strökoppar
och 16 marker Molybdenkalk.

Tåckdigelen luterades öfver altfammans:

och innan någon blåsning börjades, holis dige-

len långe i glödgning, på det Molybdenkalken
måtte aga någon tid at infupa det brännbara

och fåledes jåmt kunna förena lig med Koppa-
ren, fom annars Ikulle häftigt fmålta ner, utan

at taga åt fig all den tilfatte Molvbdenkalken.

D 5
' Vid
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Vid diglarnes öpnande befanns förhållandet,
fom foijer:

fl) Denna blandning utgjorde nu en tunn
Ikålla med upHående kanter: den var koppar,
fårgad med hvitare fläckar beftrödd, och vägde
52 marker.

b) Var af famma beikaffenhet med den fö-

renämnde, men tycktes näftan hafva velat flyta

bättre tilfammans. Vägde 44 marker.

c) Hade fammanlupit til et halffpheriikt

korn, fom var Ilätt och jämt. Des vigt var

26 marker.

d) Denna var i form af en fvartblå drufig

färlka, fom vägde 26 marker.

Den Hora forluft, fom profvet o) här gjort,

tilfkrilves icke någon annan orfak, än et fkedt

affall, hvilket ockfå beftyrktes däraf, at fmå
kopparkorn funnos ibland ftybbet, få vid detta

fom vid de andra profven. Til uprepad fmält-

ning därpå, gjordes

B) Ny ftållning i Äffjan , hvareft digelfo-

ten flyttades f tum närmare Forman. Men i

ofrigt var alt lika, fom vid foregående Forfök.

fl) I yttra digelen gjordes en mellanbalk af

en med bruk faftfatt digelbit på botnen, hvar-

eft i hvar fit rum inlades profven ^) e och dy

utan vidare tilfats.

b) Innehöll famma prof fom förut i Förfö-

ket men utan härd och kolftybbe.

c) På famma fatt lades nu här profvet

^) a.

d) Pä
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d) På en tunn Stybbhård inlades i denna
digel I Centner (

™ 69 | Afs ~ 100 marker)

ren Strokoppar, faralad med Linolja til en

klimp , fom med litet" Kolftybbe beftroddes.

Ofver altfammans tilfmetades en Tåckdi-i

gel. Efter § timmes blåsning hade alla prof-

ven i det nårmaile (amma vigter, fom förut,

men voro mera förflaggade i ytan , fom hade
blågrå fårg. Intetdera hade mera fm ål 1 1 ån för-

ra gången, om icke A) c ikuile fågas hafva

något närmare fammanlupit, men det var ej pä
långt når fpheriikt. Uti öfverfta digelen ha-

de fjelfva Kopparen ej heller kunnat riktigt

fmålta:

C) Uti et annat Forfok at kunna forma

deffa Profver at fmålta, ville det dock ej får-

deles båttre lyckas. Rena Kopparen, fom nu

lades i yttra digelen
,

gick icke heller til rent

korn. Men då fådan Strokoppar fmåltes en-

fam, och utan at vara i fålifkap m^ed de andra

Profven, fmålte den ganlka lått til en Regulus,

fom dårvid förlorade några proCent i den tag-

ne vigten. Den vifta trögheten at fmålta har fåle-

des hårkommit antingen af en tilfållighet eller

af någon annan verkan ifrån de andra Profven.

Då Profvet A) b på famma fått för fig fjelft

omfmåltes med famma ftållning i Affjan, ville

det dock på \ timme icke på minfta vis likna

fig til båttre fmåltning. Det famma har ock
med flera af förenåmde Profver blifvit förfökt,

och utHaget altid blifvit likadant.

D) Huru vida ännu fiorre tilfatfer afKop*
par Ikulie kunna göra fmältningea möjelig,

gjor-
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gjordes ytterligare Forfok, fedan flållningen i

Affjan biifvit på det fått andrad, at aifiåndet

ifrån Forman gjordes lika fiort med fem tum*

Til den andan upvågdes

c) Strokoppar 64 marker^ Molybdenkalk
16 marker.

b) Strokoppar 96 marker, Molybdenkalk
16 marker.

c) Strokoppar So marker, Molybdenkalk
16 marker. Alle på hård inlagde farnt med
kolftybbe betåckte^ och loft lock på digelen.

Efter I timmes blåsning hade ingendera

vifat ftorre benägenhet at fmålta ån c), Tom be-

fanns i et rundt, men platt korn, fom varHag-

gigt i ytan och hade et hål på undra ytan,

likafom det varit ihåligt. Profvet Z)) b om-
fmåltes, men förblef ändock vid fm förra aflån-

ga A^apnad och med hvaffa upftående kanter

forfedt. Det omfmåltes åter i fluten digel, u-

tan tilfats af {lybbe. Det hade därvid fmåltj

men igenom fl^akning vid uttagningen biifvit

deladt i flera korn, fom dock ej antagit klot-

rund fl^apnad, och hvaribland en hop ifrån-

ikild Molybdenkalk åfven låg. Deffa Koppar-
korn iåto något hamra fig, innan de brufto,

och lemnade efter uplosning i Salpeterfyra

någon gråaktig Molybdenkalk oloft.

K) Då ånnu ftorre tilfatfer af Koppar nyt-

tjades, fä at den utgjorde go anda til 97 pro-

Cent, hade fmåltningen föga båttre framgång,

ån de föregående vifat^ det fenare bland de
fiftnämde var dock fynbarligen båttre fmålt, åa

det förra: efter några flag med hammaren
brafl
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braft det i kanterna och vifade fig med hälig-

heter inuti.

E) Som deffa Prof torde biifvit for

ftort tiltagne, blef det åfven forfokt, at iTicd

fmårre blandningar och i fmårre digjar förråtta

fammanfmåltningen. Dårtil nyttjades en Mo-
lybdenkalk , fom aideles var tilredd efter Herr
ScHS'^LEs anvisning. Molybdenkalken utgjorde

dår en, två, tre och få vidare marker, emot
Strokoppar if, 14, 13 marker. Men hvad
fmåltbarheten beträffar, hafva utilagen ej ut-

fallit mårkeiigen annorlunda, ån om de foregå-

ende biifvit anfordt. Däremot har fårgen ef-

ter flera omfmåltningar i ftybbe biifvit förän-

drad til hvitgul , fom trångt fig igenom hela

kornet, hvilket låt fila fig blankt , men löpte

fnart an i luften. Sådana hafva åfven de fam-

manfmåitningar varit, dår Kopparen utgjort

II, 10 och 9 marker och Molybdenkalken där-

emot 5", 6 och 7 marker. Hos et ibland des-

fa Profver märktes ock verkeligen början til

någon fmältning i rundt korn, fom fatt på fi-

dan dåraf och hade hvitgul färg, hvilken ock
fnart löpte an.

Man Ikulle gerna fäga at denna förändring

i färgen härrört af den ingångna Molybdenum;
men af andra Förfök är bekant at, då Koppar
fammanfmältes med rå Molybdaena, upkommer
däiaf en Skärften af fådan färg. Ehuru man
fåledes icke kan neka, at ju Kopparen här

fått någon främmande inblandning, la är likväl

långt ifrån at någon bör påilå, denfamma hår

utgöras enfamt af ren Molybdenum. At vitriols-

fyra här är med uti fpelet, det ikönjes tydeli-
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gen, då fåclan Kopp:ir anblåfes på Kol, dår

den käftar Skårftens gniuor. Uplåfes den i ren

Salpeterfyra, biifver en del Molybdenkalk
Gvarliggande med hvit färg , en del åter med
inörkare, gråaktig rii o.:h med fvart fårg. Des-
fe bagge fenare hlndelfer utmärka en regenere-

rad Molybdsna eller en m.ed Iiepatifk luft för-

enad Nfoiybdenkalk, hvilka icke kunna upkom-
rna, utan nar v?, ro af Vitriolsfyra. Under up-
lösningarna mi.irktes icke någon hepatiik lukt.

Imedlertid viiar Molybdenum fig hårutinnan va-

ra af lika natur med andra Metaller, då den

kan ingå i Skårften , och på det fättet förena

fig med dem. Men at en del Molybdenkalk
verkeligen reducerat fig och iåfom Metall ingått

förening med Kopparen, det år åfven både
troligt och af den livitare delen af Kalken, fom
erhålles efter uplösningen, at Huta. At lika

delar Molybdenkalk och Koppar vifat norrta

fmåltbarheten , det kan förklaras på det låtret,

at det miita ikaritensåmnet därigenom tillika

blifvit mieddeladt, få vida det vore lika jåmt

utbredt öfver hela malTan af den nyttjade Mo-
lybdenkalken; hvilket dock andra Forfök utvi-

fa at det icke år. Ty då hade Profvet A) d

bort fmålta aldrabaft, hvartil det dock måft hård-

nackadt gjorde motftånd. För öfrigt fordras

al tid en vifs inbördes myckenhet af partiklar

hos tvånne Metaller , fom Ikola uplöfa och

förena fig med hvarandra, få at det Iker låttaft

och fullkomligaft. Det förenåmde Profvet A c

var ganlka ikört och grynades fönder under

hammaren: brottet var grynigt och färgen dels

blågrå, dels kopparlik. De andra Profven låto

ej i.^nge hamra fjg, innan de brufto i kanterna.
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När ren Molydenum fammanfmåltes med Kop-
par, blifver råtta tiden at utlåta fig om des

forhållande därmed , och om den nytta, fom
dåraf kan göras ^ hvilket nu endaft gifsningsvis

kunde anföras.

Molybdenkalk vied Platina^

Förr ån jag blef forviffad at den Molyb-
denkalk, jag nyttjade, var behäftad med få mån-
ga främmande inblandningar, fom däruti befun-

nes, hade åtfkilliga förfök därmed och med
Platina blifvit gjorde, dem jag hår åfven til

nårmare uplysning och fanningens dyrkande må
anföra. Sådan fom Platina vanligen hårftådes

fås, år den, utom med andra åmnen, åfven

blandad med Jårnpartiklar. DeiTe borttogos med
Saltfyra, fom 6-8 gånger ny pågöts och ko-

kades öfver famma mångd Platina, hviiken flu-

teligen /kölgdes och upglödgades dårefter på
Skerfvel. Den blef dåraf dunkel til fårgen och

förlorade 2-3 proCent i fm vigt.

G) Til Förföks anflållande därmed upvåg-
des, famt på befkrifvet fått tilblandades och

fmåltes följande Profver, hvartil nyttjades fam-

ma Hågs Molybdenkalk, fom til de förfta F5r-

föken, fom blifvit gjorde med Kopparen:

d) Molybdenkalk 16 marker, Platina 32
marker.

b) Molybdenkalk 16 marker, Platina 64
marker.

c) Molybdenkalk 16 marker, Platina 128
marker.

Den
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Den förfia och andra blandningen hade
fåftat fig hårdt tilhopa och antagit en afiång

platt fkapnad 5 men den tredje var ånna foga

foråndrad til fin rymd och hade därjämte ringa

fammanaang. De omfmåltes fördenikull flera

gånger under bibehållande af famma ftåiining i

diglarna, utan at dårmed någon ting vidare ut-

rättades til fynbarare fmåitning. Profvet c fon-

derflogs ganlka lått med hammaren och foll

fonder til pulver. Platina fjUlen voro likväl

få angripne och uplolle at de förlorat fm Ikap-

nad. De två andra Profven talte några goda
fiag, innan de brufto, och ytan gaf fig undan
och jämnade fig för hammaren, fåfom nodfatt

Tackjärn plågar göra. I brottet hade de ljus-

grå fårg och ftåltått gry. Det kunde fåledes ej

vara någon tvifvel at ju hår en närmare upios-

ning for fig gått 5 men blandningarnes ftorlek

och de nyttjade diglarnes vidd i botnen trod-

des hafva hindrat fammanlopningen til rundt

korn.

B) Til afhjelpande af deffa hinder for en

förmodad fammanfmåltning , tilreddes nu fmårre

diglar^ hvari på vederbörligt fått blandade in-

lades

a) Platina if marker, Molybdenkalk af

famma flag, fom den förut nyttjade, i mark.

6) Platina 13 marker, Molybdenkalk 3

marker.

c) Platina il marker, Molybdenkalk >

marker.

Ibland defla hade a) redan fmålt tilhopa,

men låg ånnu i et aflångt korn, fom var Hvört,

hvitt
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hvitt i brottet och fullt med håligheter. 6) ha*

de antagit klotrund form, men var taggigt utan-,

på och val pullrigt inuti, famt mycket ikort.

Det fenare kan ock fågas om f), men det var

fuUkomligen rundt och ilått utanpå, famt inuti

tåtaft af dem alla.

Detta forhållande inflämde val med de

F6rfåk, fom i denna våg i andra Fortfåttningen

anföras, och hvilka verkftåldes utan at få noga

våga h vardera tilfatfen. Men fjelfva håndelfen,

då den med fina omftåndigheter betraktas, bör-

jade falla mig mifstånkt, för at icke bero af

någon i Molybdenkalken förborgad Svafvelfy-

ra. Vid närmare granfkande därefter, förhöll

det fig icke allenaft verkeligen få, utan, då fyra

dröps på någotdera af de erhåline kornen,

kåndes åfven en tydelig lukt af Hepar. Orfa-

ken til des upkomfl låt fig helt tydeligen för-

klara af tilredningsfåttet
,

hvarigencm denna
Moiybdenkalk blifvit erhållen, fåfom redan
förut år anmärkt. . Imedlertid och fom den he-
patii]<.a luften hår kunnat yppas, år anledning

at föreMlla fig det Molybdenkalken , fom an-
nars förenar fig med denna luftart, hår ingått

en nårmare redu<!^ion til Metall och i det til-

llåndet förenat fig med Platina, underegen/kap
af Skårften. Hos de föregående Kopparprof-
ven, fom blifvit fmålte med famma Moiybden-
kalk, kunde icke på detta fått någon hepatiik

lukt up tackas. Ockfå var denfamma til deffa

Forfök tagen med mera val, ån til dem med
Platina aniiåldé blifvit.

Med en Moiybdenkalk, fom blifvit tiJ-

redd etter Herr Scheeles förelkrift, forföktes

E vidare
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vidare at fammanfmälta Platina^ hvilket ock
låt fig gora, faft med någon ftorre fvårighet.

' - Men hår marktes icke någon hepatifk lukt.

K) Den med Linolja tilredde Molybden-
kalken kokades med deftileradt vatten,^ fom
dåraf de forlta gångerna fick gron fårg. Andt-
ligen afhålldes vatnet helt klart och den qvar-

blifne Molybdenjorden var af ganfka hvit fårg.

Den kokades ånna några gånger med nytt vat-

ten, uthålldes på filpapper, dar den vidare ut-

lakades, famt torkades därefter och upglodgades.

Med fådan Molybdenkalk gjordes åfven Forfokat

fammanfmålta Platina. De vifade dårvid någon
ben.^genhet til början af förening, och hepate-

fcerade ånnu med tilkommen fyra. Et bevis

at Alkali och Vitriolsfyra fvårligen ftå at ikilja

från denna kalk, hvaruti jåmvål någon odecom-
ponerad Molybd^na torde ligga förborgad,

L) Hvita, glånfande blommor, hvilka blif-

, vit fublimerade från en fådan Molybdenkalk,
iom med Linolja biifvit tilredd, och hvilka fu-

to nårmaft upöfver denfamma vid digelbotten,

nyttjades, utan at förut fKÖljas, til fammanfmålt-

ning med Platina. De förenade fig ock verke-

ligen därmed, ägande blandningen alla de egen-

ikaper, fom de förra.

Häraf år fåledes at inhemta, huru envift

defTa ämnen följa med Molybdenkaiken, och

huru forafålligt de därifrån böra afföndras, om
de fanna Utflagen ej därigenom ikola eljefl rub-

bas. Til vidare uplysning härutinnan ikal jag

ånnu anföra några Förfök med Järnet, fom tyc-

kes upgifva det lättafte fättet at röja en med
fvaf-
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fväfvelfyra behäftad Molybdenkalk formedelft

de egen/l^aperj fom det dåraf får at arta fig til

Rodbråcka.

Molybdenkalk med Jåm.

Til Förföken nyttjades den renafte Jårnfil-

fpårtj fom hos arbetare i Verkftåderne kunnat

erhållas , och fom til närvarande behof feder-

mera blifvit renad.

M) Håraf tillagades och afblåftes följande

Profver, forfatte med en Molybdenkalk^ fom
blifvit tilredd med begjutning af Linolja ^ och

federmera roftad^ nämligen.*

a) Jårnfilfpån 80 marker
^
Molybdenkalk

i2o marker* Detta Prof befanns i et afiångt

korn med en infjunkning midtpå, hvilken här-

rört af den åfvanftående digelens tryckning.

Det var mycket /kort: i brottet hvitgult, frnå-

bladigt, famt fvartprickigt , blandädt om hvart

annat. Filen rådde ej ftört därpå*

b) Jårnfilfpån marker, Molybdenkalk f

marker. Detta korn var väl kifigt utanpå: gjor-

de gropar i Hällen, innan det gick fonder, var

i brottet groffjälligt, fvartgrått, /kimrande, med
några hvita plana åt fidorna. Filen tog något

på detta korn och lemnade mycket hvita ftrek

efter fig. Dylikt prof omgjordes och förhåll

fig på famma fatt* Det därvid erhållna Kornet

fmåltes å nyo, men blef mera kifigt utanpå än

förut, ehuru det nu fmälte bättre tilhopa , få at

fjällen blifvit fmå och brottet mera grynigt:

fårgen var fvartgrå.

E 2 c) Jårn.
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c) Järnfilfpån 90 marker, Molybdenkalk
10 marker. Denne Regulus var ej få hård och
ftark emot hammaren, fom den nåft foregåen-

de : i brottet var den bladig , hvit famt tått

jgenomfatt med fvarta prickar. Lika fom de
förra tog ej heller denna någon rofifårg i luf-

ten på flera veckors tid. Filen verkade ock ej

fynnerligen dårpå.

Alla deffa prof hade flutit val tilhopa och

famlat fig noga med jåmn yta, fom dock åf-

vanpå altid var kullrig och uphogd. Får blås-

rår fmålte bitar af detta Jårn ganfka lätt med
en kringfarande fråsning och kringfpridde där-

under en myckenhet hvita och rodagniftor, alt

efter fom tiifatfen af Molybdenkalk varit ftårre

eller mindre. Då fyra dröps därpå, röjdes ge-

naft en hepatilk luft upftiga.

N) Den på förberorde fätt renade Molyb-
denkalken (K) användes til följande fmältningar

:

a) Järnfilfpån go marker, Molybdenkalk

20 marker. Kornet därefter var fmåkifigt, bly-

erts-färgadt i ytan, mycket Ikört, i brottet lik-

fom fammanfatt af fmå tärningar, af hvitgul

och fvartgrå Ikimrande färg.

b) Järnfilfpån 95* marker, Molybdenkalk 5^

marker. Detta hade ock en matt kifig blyerts-

färg i ytan, förfedt med en feg hinna utomkring,

fom gjorde at det tålde några Håg, innan det

braft fönder. Brottet var jämt fvartgrått och

fkimrande , med hvita framftickande plana

genomfatt.

c) Järnfilfpän 90 marker, Molybdenkalk
lo marker. Profkornet därefter var aldeles

likt
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likt det nåftforegående j endaft fkildt därutinnan

at detta var Ikorare.

För bläsröret fmälte de alla med fräfande

gniftor, dock ganlka kort och fparfamt. Med
fyra gåfvo de ej någon hepatilk luft tilkänna

och af^Magneten drogos de fåfom alla de an-t

dra. Afvanpå voro åfven deffa korn kuUrige

och upfvålide»

Då jag til fådana fammanfnaåltningar nyt-

tjat en mindre vål utlakad Moiybdenkalk^ haf-

va kornen blifvit mycket mera kifiga ån eljeft.

O) I ftället for Filfpån af fmidt Järn togs

Tackjärns Borrfpån ifrån Hällefors ftyckebruk

til följande fmåltningar:

a) Borrfpån 80 marker, Molybdenkalk 20
marker, af famma ilag, fom til Förföken J/.)

Kornet var långbladigt, hvitt famt gråprickigt.

b) Borrfpån 9 V marker, Molybdenkalk f
marker. Denne Regulus var fingrynig, fvart-

grå, Ikimrande.

c) Borrfpån 90 marker, Molybdenkalk 10
marker. Detta korn var tåmeligen jämt fvart-

fprutigt på hvit botten, fom med microfcop

fyntes.

Hvad i Sfrigt är fagt om profven i förö»

gående fmältning (iW), det gäller åfven om hvart

och et motfvarande bland deffa.

P) Ännu äro några Förfök gjorde med
fammanfmältning af Jårn och Molybdenkalk,

dem jag här Ikal anföra.

a) Järnfilfpån 16 marker, någorlunda af-

Ikölgd Molybdenkalk 16 marker. Denne Re-

E 3 gulus
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gulus vågde 24 marker
,
några fmå oräknade,

fom iågo biand Stybbet. Den var ock ganfka

vål tilhopafmålt, rhed mycket blank och jåmn
yta. Emot hammarllaget var den Ikör, i brot^

tet jåmt grynig, och til fårgen hvit. Den gaf

icke någon hepatifk luft vid tildrypning af fy-

ra, men roftades fnart och mycket. For Blåsror

fmålt kaftade den ymnigt gniftor,

b) Jårnfilfpån § marker, Molybdenkalk
16 marker, tilredd efter Herr Scheeles före-

ikrift. Denne blandning hade ock vål fmålt til

rundt korn , fom var mycket ikört^ inuti hvita^

re ån det foregående och af gröfre gry. Vid
fmåltning gniftrade den ftarkt^ men rögde icke

någon luckt af Hepar,

c) Jårnfilfpån 8 marker, blommor af Mo«
lybdenkalk 4 marker, utan at vara fkolgde för-

ut, Deffe -iiade åfven fmålt tiifammans til et

korn, fom var ilått och tåmeligen blankt. Det
vågde 10 marker och var nog hårdt och flarkt.

I brottet var det fint, fiåltått och af mörkgrå
fårg. Det rollade ej i luften, men med tildru-

pen fyra rögdes något o§ af hepatifk luft dår«
uti. For Blåsroret fmålte det med blåddrande,
hvarvid Molj^bdenkaJken fkilde fig igenom en
fvetfande fråsning ifrån Jårnet, fom dock hårun-
der gaf foga tecken til några kaftade gniftor.

Det fyntes fåledes icke vara långt ifrån at
denne fammanfmåltning hyfte ren Molybdenum,
med Jårn förenad. Men få länge fvafvellefver

dårmed bevisligen år förknippad, kan den vis-

ferligen icke utgifvas för fådan. Imedlertid

,

om deffa Förfök utmärka en af främmande äm*
nen
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nen fmittad Mol3^bdenkalk, få vifa de tillika

hvad verkan de famma åiiadkomma på Järnet

5

men huruvida Molybdenum kan lagas aga nå-

gon del uti Järnets ändrade egenfRaper, det

blifver framdeles tiliälle at med fäkerhet af-

gora.

At anföra flera bevis af detta Ilag får at

ofvertyga om den fmitta , fom en på hvarjehan-

da fatt tilredd Molybdenkalk kan hyfa, år väl

i fig fjelft 6fverflödigt5 dock fom rummet det

tillåter och det, for jåmforelfe /kull med fam-

manfmältningar af ren Molybdenum, kan hafva

någon nytta med fig at äfven kanna deffa, fkal

jag ännu anföra en eller annan,

Molybdeitkalk med Manganefmn.

Den renafle ftråliga Brunften har blifvit

nyttjad at ikaffa mig förråd af Järnfri Regulus

Manganefii, hvilken federmera legat i flera vec-

kors tid, utan at vittra fonder. Sättet at er-

hålla denfamma är förut omftändeligen belkrif-

vet, och får jag nu därvid endaft tillägga, at

flere fmå portioner af fint rifven och til en de-

gig klimp med Linolja blandad Brunften öm-
fom inläggas öfver hvarandra emot fidorna af

famma digei och med en finger tjockt ftybbe

imellan hvardera. På detta fätt erhållas flere

och merendels ftörre Reguli^ än af en inlagd

vigtigare mafTa^ fom til ilor del forllaggas.

Q) Til fammanfmältningj på vanligt fätt an-

fläld, upvägdes na

d) Manganefium 4 marker, Molybdenkalk

I mark. Därefter erhölls et rundt metallilkt

E 4 korn-
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korn, fom var omgifvet med llagg/korpa af

mörk grönaktig fårg. Ehuru det eljelT val fmålt,

hade det dock föga andråt fårgen ifrån den^

fom Manganefium enfam åger: dock hade det

nu matt, hvit färg.

Manganefium 4, Molybdenkalk | mark,

hade fammanfmält til et aflångt korn, hvilket

var hårdare ån det förra, och mycket hvitare

til fårgen.

De ofrige Reguli af Manganefium, dem
jag hade i förråd, drogos mer och mindre af

^

Magneten, hvarföre jag ej ville betjena mig af

dem, utan

i?) Tog til nytt Förfök de 2:ne föregåen-

de Profven (Q) a, b), fom, fedan de blifvit

pulveriferade, i det nårmafte vågde 8 marker,^

och blandade dårtil lika mycket Molybdenkalk»
Efter fmältning dårå, erhölls et rundt metallilkt

korn, omgifvet och inuti fpåckadt med brun-
gul flagg, hvarmed det tilhopa vågde 14 mar-
ker. För blåsröret pöile och förflaggades det

helt och hållet, til en fl<^ummig maffa, fom dels

hade hvit, dels fvart fårg. Borax-glafet fårga«

des dåraf , fåfom Brunften plågar åfladkomma»

Molybdenkalk med Guld.

Rullar af fl^edadt Guld bultades fönder
helt fint imellan papper.

S) Med detta Guldpulver anftältes fam-
manfmåltning af

a) Guldpulver 15" marker, Molybdenkalk
I mark.

h) Guld,
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b) Guldpulver 14 marker, Molybdenkalk

2 marker.

c) Guldpulver 13 marker, Molybdenkalk^

3 marker.

d) Guldpulver 12 marker, Molybdenkalk

4 marker.

Ibland deffa, fom pä en gång afblåftes, ha-

de det forftnåmnde profvet börjat fammanfmål-

ta, men var Ikort under hammaren och til får«

gen ljufare ån Guldet enfamt. De ofrige Prof-

ven ådagalade famma egenlkaper i defto högre

grad, ju florre tilfatfen varit af Molybdenkalk.
I famma förhållande voro de ock. benägne at

breda ut fig i tunna ikållor famt at ej gå til

korn. Samma omdöme kan ock, hvad fmålt»

barheten angår, fållas om andra fammanfåttnin-

gar j dar lika delar togos ai hvardera. De
gingo då tilhopa i tunna bräckliga fkifvor, af

mycket blekgul fårg. För blåsröret ikilde fig

Guldet ifrån med en fverfande fråsning , dock
utan gniitor.

Molybdenkalk med Silfver^

I ren falpeterfyra uplöft Silfver, fålldes

med Koppar , famt utlakades val med varmt
vatten och torkades.

T) Til likadana Forfök, fom angående
Guldet förmälde blifvit, upvågdes profven af

detta Silfver, fom blandades med fina motfva-
rande tilfatfer af en Molybdenkalk, fom på
Ikerfvel upvuxit i flores, hvilka på det noga-
fte afföndrades från det öfriga och nyttjades.

Detta hade den verkan at Silfret vid fmå til-

E y fatfer
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fatfer af denna Molybdenkalk , bibehöll mer af

fin fmidighet och af fin fårg^ ån Guldet i fam-

ma omftåndigheter gjorde. Då lika delar to-

gos af hvardera, ville blandningen på intet fått

imålta; den var helt los, til fårgen gråaktig

och til gryet fin, hvaraf kunde Hutas at deffa

åmnen genomträngt hvarandra, famt at denne
Molybdenkalk varit i det nårmafte ren. Dä
den utgör någon betydelig tilfats, fmålter ej

blandningen for Blåsröret, utan Silfret fegrar

därutur. Annars fråfer den och fpritter, fåfom

om Guldet fagt år. Vid afdrifning med korn-

bly ikiljer fig Molybdenkalken ifrån på en

gång och förtåres efter hand. Afven få förhåller

det fig med Molybdenblandadt Guld. Då detta

Silfver uplöfles i Salpeterfyra, låg hvit Molybden-
kalk qvar, blandad med någon liten del mörkare.

Men det år nog med Förföken i denna våg,

Molybdaena år desutom få fålfynt och rar at öf-

verkomma, at med des Jord måfle all fparfamhet

anvåndas. Mitt förråd dåraf år ock icke ftort, hvar-

före jag hos alla famlare och ågare dåraf anhåller,

at med en miftelig andel varda ihogkommen.

UNDERRÄTTELSE,
Vid hvilken ålder få val Man- fomQzdn'
no 'Könet i dej]a tider hos ofi ingår fit

förfta Ågten/kap
y Jmnt huru viånga

Barn kunna jbrvhntas af hvart

par Agta Makar ^ in. vu
Fortlåttning,

gustaf'hedin,
Probft och Kyrkoherde i Kriklingc,

Tretton år åro förlidna, fedan jag til KongL
Academien ingaf et fammandrag af de an-

märk-
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märkningar, fom jag under då framflutne 37 år

af min tjenftetid vid Kråklinge Förfamling haft

tiifålle at i detta åmne göra. Anledningen och

grunderna dårtil igenfinnas i KongL Academiens
Handlingar for år 1776 4:de Qvartalet. Det
välbehag, hvarmed KongL Academien uptog

benåmde ringa Förfök, upmuntrade mig til at

fortfåtta de anteckningar , hvilka oafbrutet full-

folgde, fyntes tjena til vidare uplysning och

befaftande af denna flags kun/kap. Deffa fam-

manlagde med de förra innefattade i forlidne

Mars månad en tid af jåmt 5*0 är, eller et hälft

århundrade. En få ftor tidelångd torde någor-

lunda erfåtta, hvad i utHagets vifshet eljeft kan
anfes brifta, i anfeende til denna Förfamlings

ringa Folknummer.

I förftnåmde afhandling har, utan mitt for-

vållande
5
infmugit fig et fel , nämligen i andra

Tabellens (Se Vol. XXXVil. fid. 342) fjerde

Column, fom tituleras med Simma af Bariiy

böra de tvånne fidfle enheter andras til 13 och

16, hvilket klarligen ikönjes, få at hela Sum-
rnan af Barn, fom blifvit födda af 304 Huftrur,

blifvet ökad med 12 och 15", eller 27, hvaraf

en riktig fumma 1310 upkommer i ftållet för

1283.
Denne omftåndighet, jämte betraktandet

deraf, at fleråriga obfervationer fammanråkna-
de gifva ftörre fåkerhet i det man af dylika

arbeten åftundar at få veta, har föranlåtit mig

at hopnå de fednare 1 3 med de förra 37 åren,

och inrätta 3:ne förnyade Tabeller i famman-
drag med halfva Seclet.

At fummorna af Tabellerna i min förra

Afhandling icke äro til fummorna af defla uti

fam.
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famma proportion, fom årens antal, 37 til fo^

det komnier deraf, at de Huftrur äro förbi-

gångne, fom i förra förteckningen blefvo up-

tagne fåfom då lefvande, men komne til den ålder,

at af dem ingen vidare lifsfiukt kunde förvån-

tas. Jag har icke heller uptagit någon af de

ånna lefvande, hvarken Man eller Qvinna, i

någondera Tabellen 5 på det, om någon efter

mig vil framdeles fortfåtta detta arbete, den

då m.å hålla fig blott vid Förteckningen öfver

de Döde. Til den andan år det min förefats,

at under den korta tid, fom ånnu kan återftå

af mitt åldriga och bräckliga lif, altid upråtta

och förvara Perfonalier öfver de aflidande. För

ofrigt verkar förenåmde olika proportion intet

i fjelfva hufvudfaken.

Tab i» Huru iTiånge af bvardera Konef, vid hvarje ålder,

ingått fit forftn Ågtenlknp.

Åldi-en Brud^utnmais Brudars

antnl. antal.

rs år 0 3
16 0 2
17 0 12

18 2 17
19 5 - 21

20 ' 8 - 30
21 II 20
22 22 ^5

15 - 25
24 - 38 - 28

32 - 26
31 - 27

27 30 . • 29
28 26 - 20
29 27 . 13

30 23 . 17
28 . 16

Åldrem



11
Åldreii Brudgum, ont. Brudars nnr.

19

3 3 12, 10
la I?

3 J 3 c
}

6 1

1

37 4 23

j ti 9 8

t9jy I 8

4-0
r

I Q0

41 ; 3

3 I

•t3 2 23
0 I

" j 0

46r 0 1

47 - 0 •
I

48 0 I

49 I I

0 'T

5 i

Summa 376 433

Tab. ir. Af 357 HuHrur, fom tilliopri fodr 1482 Bn rn, huru
månt^n Bnni de fodt hvardera : famt huru mänga 1-Iuft Ut i 1*5 0-

portion esnot hela deras antol, fatt inp.a, et eller r Bavn.

Mödrarnas Pro porr» of Barn Sun. ma af

flntnl. Modrnr, hvnrdera Barn,

45',altfa naftaii hvor gtc^e, vnrit B^irnloft 0 0

35 lo:de,fodc I 3>

39 9:de 2 78
48 7:de 3 144

34 Io:de 4 136
36 . 5 180

39 9:de 6 234
30 7 2 lO

^4 .

- 8 19a

9 S> 81

13 27:^^6 10 130

3 Ilptde - 1

1

3 3

I ^ - 357:^^ -
- 13 -

I 357:de - 16

S;0 3>7 9 i4Ji^-



78 1790^ J(^^i* Febr. Mart.

Tab. III. Af3i2Huftrur, hvil .a va; it fiiikifame hafva Modrar
35 fodt endaft Söner.

37 - endafl- Döttrar.

99 - flere Söner an Döttrar,

82, - flere Döttrar an Söner.

59 - lika måi^.ga af bagge Könen,

Tillagg
312

45 inga Barn. Summa 357,

Obferv.^gjordeiSådankylä Lapp?n*)år 1 78PJ

NILS ENCKEL
Kyrkoherde i Sådank^^lå Lappmark.

Dags-Mejan och Takdroppet begynner

Vintervågarne blifva orena och Itånka

Kjeilar och Åkerfält blifva bare -

Skogsbåckarne börja rinna

Kitifes Elf fkjuter

Kryddgårds arbetet börjar

Myrllackarne i fkogen äro bare -

Förfta Ålka hors

Bofkapen Aåppes ut

Kornet fås - - -

kommer up -

går i Ax
Ikåres ...
Afkaftningen

Rågen går i Ax
blommar
fås - - -

kommer up
fkåres -

Afkaftningen

Förfta Nattfroft

Hobårgningen infaller -

Sn6fparfven(EmberizaNival.) kommer
Orren fpelar - - -

V^ildgåls ankomma
flytta bort

Kråkan kommer
flyttar

den 17 AprlL
den I Maji.

den 16 Maji,

den 13 Ma.ji.

den 18 Maji,

den 25 Maji.-

den 10 Maji,

den II Maji,

den 5 Junif,

den 19 Maji.

den 27 Maji.

den 29 Junii.

den 30 Julii.

4:de Kornet,

den 20 Junii.

den 2 Julii*

den 24 Julii,

den 31 Julii.

den 10 Aug.
i8:de Kornet»

den 21 Aug,
den 20 Julii.

den II April,

den 15 Maji.

den 6 Maji.

den 17 Oft.

den 17 April,

den 29 Sept.

9 Vid 67 gr. 23 min. Polhögd ; Handl. 1750 p. 22Ö,
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Lårkan ijunger

Svanor fynas om Våren
Ånder och Sjofogel komma -

Tranorne (Ardea Grus) komma -

Spofven (Scolopax Phaeopus) höres

Lommen (Colymb. arctic.) ankommer
Svalan kommer

flyttar

Göken galär

Snörypan ^Tetr. Lag.) grånarom våren

hvitnar om höften

Grodorna fkålla

Isgåddan ftlger i backar

Haren grånar om våren

hvitnar om höften

Ekorn rönnar om våren

blånar om höften

Alpen blommar
Björklöfvet fpricker ut

faller af

Håggen blommar
Rönn blommar
Ranunculus acris blommar
Campanula blommar
Gnaphalium blommar.
Leontodon blommar.
Trifolium aquaticum blommar
Caltha paluftris blommar
Årterne blomma

åro åtelige

Hjortron mogna
Blåbår mogna - - =

Lingon mogna
Renarne brunfta - -

Tjådrarne leka - -

Mörtarne leka

Förfta fnö om höften -

Befynnerlig Nordanftorm
Förfta Nordlken om höften
Isliggning i Elfvar

Solen {ynes hela natten

Huru långe den år ofynlig om vin-

tern, har i anfeende til mulna dagar
den tiden ej ännu kunnat obferveras.

79
den 9 Maji.

den 13 April,

den 18 Maji.

den 29 April,

den 16 Maji.

den 18 Maji.

den 18 Maji.

den 4 Sept.

den 19 Maji.

den 8 Maji.

den 14 Sept.

den 18 Maji,

den 16 Maji.

den 19 ]VLaji.

den 12 Sept,

den 10 Maji.

den 15 Sept.

den 19 Junii.

den 26 Maji.

den 17 Sept.

den 12 Junii.

den 20 Junii.

den 8 Junii.

den 12 Junii.

den 14 Junii.

den 16 Junii.

den 5 Julii.

den 3 Junii

den 2 Julii.

den 28 Julii.

den 16 Julii.

den 27 Julii.

den 24 Aug.
den 25 Sept.

den II Maji.

den 5 Junii.

den 20 Sept.

d. 12, 13 Sept.

den 29 Aug.
den I Nov.
ifr. d. 7 Junii

til d. 5 JuliL
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ACADEMIENS
NYA HANDLINGAR,

For Månaderne

APRIL, MAJUS, JUNI US,

År 1790.

PRJSSES

Herr OlOF SWARTZ,
Medicine Doflor.

Förfok f/ied Molybdana och med Redw
Bion af des Jord;

Fjerde Fortfåttningen*

Efter det Utkaft, fom til Forfökens anftäilan-

de i det föregående blifvit upgifvet^ och

F för
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for at i akttaga den ordning i livilken de blif-

vit gjorde, följer nu at utröna MolybdenkaU
kens förhållande i fammanfmåltning med de 6f-

riga Metallerna 5 hvilka förra gången blefvo u-

telemnade, och hvilka il^.oIa nu, foni då merån-

dels fkedde, anföras i den folgd efter hvarän-

dra i anfeende til fmåltbarheten , at den lått-

fmåltaile kommer i fifia rurnmet at nåmnaSi

Då Molybdenkalken tilredes på något af

de förut anförde fåtten, och efter de bei%nt-

ningar, fom _man dårom meddelt, år af föregå-,

ende Förtfåttning nogfamt bevifi, at Molybden-
kalken fållan erhällesfåren, fom den bör var?, och

hvars fmittor af främmande inblandninpar fnarto
röja fig, då den bringas i förening med andra

åmnen. J affigt at til förenämnde behof för-

fkaffa mig nödigt förråd af ren Molybdenkalk,
nyttjades nu den utvåg at ikilja fvaflet dårifrån^

fom Herr FelletiEx^. upgifver, på det jag dlr-

^f måtte inhämta, huru vida denfammä inedfö-

rer någon ftörre fordel och läkefhet^ ån de
andre.

Två lod Molybdaena i rena ftyckeii inla-

des fördenlkull i en digel , fom itåldes i en
paffande öpning på en ildfva af eh fönderfia-

gen ilörre Bi^^ertsdigel, få at två tredjedelar

af den förre digelens hela högd vöro under
Ikifvan, hvilken på långfidorna hvilade på te-

gelflenar, til det äffiånd lagde från hvarandra^
at imellan dem lemnades tilråckeligt rum för

digeien och för eidftaden. För famma orfak

hade^ock digelens botten erforderlig högd öf-

\'er Arilen, Under det digeien i tre timmar hölls

vid



Apr. Maj, Jun. 83

vid full rödglodgning 5 hvarvid ganlka ringadel

af fvafvel eller des flygtiga fyra marktes upfti-

ga, erhölls på detta fått och med den åfriga

tiiftållriing, fom i tredje fortfåttningen omtalas,

en hop hvitä och glånfande blommor af Molyb-
denjorden, hviika iatte fig i den omiljelpte di-

gelen, jirnte något ftorre forråd af fmårre dy-

lika Flores med gulaktig färg, hviika upvuxit

nåli öfver den inlagde Molybdaena, De förra

utgjorde få liten del at dårpå måfte långe fam-

las, innan man kan få någon betydande mycken-
het til Forfok* De fenare fkildes noga från all

oförändrad Molybdaena, och inlades i ny digel

at å nyo undergå dylik roftning. De förhöilo

fig ock därvid pä lika fått fom förut, famt

medelft fit upftigande i högden, Ikilde fig fjelf-

va från flörOa delen af den inblandade bergart,

fom hemligen åtföigt Molybdaena och fom nu
låg vid botten af digelen. Denne Molybden-
kalk hade ånnu gulaktig fårg. Den kokades fle-

re gånger med deililleradt vatten, hvilket dåraf

antog grönaktig fårg och, då det afröktes til

torrhet, fatte på glasfkifvan en gulaktig lem-
ning, begående af Moiybdenkalk och Vitriol-

fyra. Med denna utlakning fortfors, til des fä

håftig ftötning upkom vid upkokningen, at där-

med måfte uphöras. Molybdenkalken uthålldes

på filpapper, dår den vidare utlakades med hett

vatten , hvarefter den torkades och fedan up-
glödgades i digel.

Fårgen dårpå var ganlka gulaktig, och gaf

for den orfaken mifstankar på ånnu vidlådande

fmitta af fvafvelfyra. Icke des mindre fraåltes

denna Moiybdenkalk tilfamm.ans med Jårnfil-

F 2 fpån
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fpån i fcybbe, hvarefter erhöllos Järnkorn , hvil-

ka ibland voro kifiga utanpå , och fmålte altid

for blåsröret med pésning och fprittande, famt

kaftade en myckenhet gulaktiga gniftor, jåmte

det de med fyra gåfvo tilkånna närvaro af he-

patilk luft.

Det var fåledes alt /kål at anfe denna Mo=
lybdenkalk för behäftad med vitriolsfyra, och

får den orfaken underkafta den famma vidare

rening. Jag delade dock förut mitt förråd dår*

af i två delar. Den ena lades i en Retort,

fom upglödgades imellan kol, tils den var på g
vågen at fmålta, men hvarken i Retorten elier I

Recipienten röjdes på lukten minfla fporr til
|

flygtig fvafvelfyra. Et papper, fom infördes

för at rena R^etorthalfen , fmakadg dock ganlka

furt och blef af den ilarka fyran fönderfrått.

Något blått fyntes ock ofverft vid öpningen af

Retort-kulan . i hvilken en hop Flores upvåxt,
^

och den oiriga delen af inlagde kaiken låg
|

fmält vid botnen, varandes af gul f:irg. Des- I

fe omtalte Flores ikölgdes val med vatten och ;

reducerades i ilybbe. De gingo ock tilhopa
;

til en klimp , fom var mycket hvit och miCtal-
j

lifk utanpå, få at den låtteligen ikulle tagas för

en riktig Regulus. Men dylikt händer endafl med
i

fådan Molybdenjord , fom ännu hyfer fvaivelfy-

ra5 ty ren Molybdenkalk reduceras ej få lått.

Denne förmente Regulus vägde probermark
och , författ rhed 2 marker Järnfilfpån , famman-
fmåltes p^a 20 minuter i fluten digel utan til-

fats af liybbe. I botten på digelen hade den-

na blsndning fkurit et djupt hål, hvaruti låg

en liten blåaktfg regulus, fom var helt platt

och
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©eh låt hamra fig gan/ka tunn, men gick fånder,

då kanten dåraf federmera hamrades. Den ha-

de därefter ganfka hvit metallifk fårg : den fmåi-

te fvärligen enfam, men lått nog med tilfats af

litet Borax, dock utan at käfta gniftor. Den
anlöpte vackert blå efter upglådgning: och, då
fyra dröps dårpå, kändes hepati/k luft upftiga.

Två marker af den i Retorten fmålta Molyb-
denkalken , fårfatt med 8 marker Tackjärn utam

^bbe, gaf et halffmidigt korn, fom forhåll fig

i alla åfriga delar lika med det fårra. Genom
fmåltning finnes fåledes at Molybdenkalken icke

kan, fåfora Herr Scheeile förmodat, Ikiljas vid

fvafvelfyran , äfven fom häraf kan flutas at icke

Linoljan enfam vållat den Hepar, fom i före-

gående fortfättning förmentes endaft därifråm

härröret.

Den andra hälften af den igenom glödg*

ning erhåiine Molybdenkalken afröktes flere

gånger med ftark falpeterfyra, åqda til des at

vid inkokningen fådan ftötning upkom i Re-
torten, at blandningen måfte uttagas och i öp-
pen glasll^åi inkokas, hvarviddock en hel hop,

igenom upkommen ftöming i kärlet, kallades

vidt ikring. Sedan denna Molybdenkalk blif-

vit Iköigd, torkad och glödgad, blandades två

marker däraf med S marker Tackjärn , utan til-

fats af ftybbe. Efter en half timmes påblåsning

ville fmältningen ej blifva fullkomlig. Jag trod-

de fåledes nu denna MolybdenkaHc vara ren,

emedan den förhöll fig på famma fått, fom vid

dylik händelfe tilgått, hvarom i 4 Qvartalet

af 1788 års Handlingar förmäles. Men vid

förnyad fmältning utan tilfats, gick den ihop

F 3 til
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til et korn, fom var ganH^a hårdt och flarkt,

innan det braft fonder under hammaren. Då
4 marker Molybdenkalk på famma fått förena-

des med 8 marker Tackjärn , erhölls et myc-
ket fkorarekornj men fom, lika med det förra,

gniftrade något under fmåltning för bläsröret

och ofade af fvafvellefver med tilkommen fyra.

Jag började tro ^t Tackjärns fpånen hade nå-

gon del i detta förhållande 5 men Jårnnlfpån

forhcU fig på famma fått; och desutom ger ren

Molybdenkalk med famma flags Borrfpånkorn,

fom icke gniftra och icke hepatefcera. Det bör

ock anmärkas at de erhållne Jårnkornen, i fyn-

nerhet de, fom af Jårnfilfpän blifvit fmdlte,

voro på undra fidan hvita fom filfver, och flun-

Öom på de fiållen få mjuka, at de kunde tål-

jas med knif, Den öfra fidan yar flagglupen

och hård. Efter gjorde förfåk dårpå med van-

ligt /Icedvatten, funnos dock deffa korn icke

beftå af annat ånjårn och Molybdenkalk, hvaraf

en del uplöftes af faltfyran , en del åter låg

qvar i form af fvart pulver. Man kunde hår-

af taga fig anledning at mifstånka den ivarta

Jemning, fom Jårnuplösningar gifva, vara af

någon fådan natur ^ fom den nu omtalte. Men
Itervåndcrn til vårt åmne.

At na förföka det ytterfta med reningen

af denna Molybdenkalk, blandades den til en

deg med ftark falpeterfyra, och inlades i en

digel, hvareft den fenare afröktes nåftan in til

glodgning. Sedan digelen fått kallna, pSgots

å nyo få mycken fyra af förenämnde flag, at

den våi genomträngde hela maffan, h vilken

därefter bragtes tii tgrrhet. Härmed fortfors

pl
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på lika fått 4 til 5 gånger, hvarefter digelea

fluteligen upglödgades. Molybdenkalken uttogs

pch begots med deftilleradt vatten i en glas-

kolf, hvareft den hplls 5 timme i kokning. Ef-

ter tredje upkokningen af nytt vatten dårpå,

gaf det famma, fedan det kallnat och blifvit

fiiadt, icke något fpårr på vitriolsfyra vid til-

drypning af tungjords-uplosning i faltfyra. Med
upkokning af nytt vatten ofver famma Molyb^
dénkalk fortfors ånnu flera gånger ånda til des,

at vatnetj afrökt på en glaslkifva, icke lemna-

de någon gul, utan en hvit på blått ftötande

fin jord qvar. Då afhålldes Molybdenkalken

på filpapperj dar den några gånger begéts med
hett vatten, hvarefter d^n torkades och glöd-

gades, famt vid anflåidt prof omfider befannt

fri från vitriolsfyra.

Få detta fått har ea Utvåg blifvit nogare

beftåmd, ån den förut varit^ at komma til

detta ändamål, at erhålla en från vitriolsfyra

til fullo befriad Molybdenkalk. Då dylik Mo-
lybdenkalk en gång tilreddes på Herr Scheeles

fått, och vid tvättningen några lina fjåll af

odecomponerad Molybdsna ånnu fnårktes flyta

dåruti, afhålldes vatnet, och Molybdenkalken
aflkölgdes ur kolfven med ftark falpeterfyra^

livilken på förenåmde fått i digel afröktes flera

gånger. Och efter lika förhållande i öfrigt där*

med, fåföm förmåldt år, erhölls äfven nu en i-

från vitriolsfyra befriad Molybdenkalk, utan

någon olågenhet af ftötning i kårlen, och utan

at någon ting af Molybdenkalken går förlorad,

emedan den lått ikiljer fig ifrån digelen, om
iden uttages ur elden, innan Molybdenkalken

F 4 bör-
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börjar råka ech fmälta, hvilket /ker vid ljusröd

glodgningshetta, Den Mplybdenkalk, fom med-
följer och innehålles uti Ikölgningsvatnet, år

icke fårlorad, utan kan renas och användas,

hvarom nårmare underråttelfe framdeles /kal

meddelas.

Med deffé erhållne Molybdenkalker åra

nedannämde Fårfåk gjorde. Vil man hafva dem
ånnu renare, kunna de fubiimeras i glaskärl,

hvarefter de upnått hogden af fm fullkomlighet,

få vida då all annan bergart ifrånlkiljes, jåmte

den fmitta af vitriolsfyra, fom med dem kan

vara förknippad, och fom kan förorfaka hepa-

tefceringen, famt igenom de öfriga utvägarna

fvårligen ftår at afföndra. Men hårom blifver

en annan gång mera tiifålle at med fåkerhet

Htlåta fig. Imedlertid företages nu famman*
{mäitning af denna renade

Mölybdmkalk 7ned Nickel-Reguhis^

Om Molybdenkalken varit fvår at Ikil^a

från vitriolfyra, få år Nickel-kalken det icke

mindre at befria ej allenaft ifrån denna inbland-

ning, utan ock ifrån Jårn, Cobolt och Arfe-

nik. De Fprfök , fom framlidne Herr Profeffo-

ren och Riddaren Bergman i detta affeende an-

ftålt, lemna hårom ovederfågeliga bevis: och
då jag därvid fölgt des förelkrifter med de mö-
dofammafle arbeten , hade jag ak /kål ti| goåt
hopp at erhålla ren Nickel-kung. Sedan Nic-

kel-malmen förf^ blifvit roftad och dårvid med
ftybbe afbrånd, famt dårefter reducerad utan

FlulTer , i bara llybbe, har denne Regulos åter
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på lika fått blifvit calcinerad oeli därefter re^

ducerad igen, flere gånger efter hvarandra.

När den vidar-e upiodes i ren falpeterfyra, af*

föndrades en myckenhet Jårnockra, äfven fom
vid fällningen med Alkali alt ^ hvad fom forft

nedföll, ifrånlkiides fåfom Jårnluiltigt. Då den
fålde och långe utlakade kalken torkat af fig

fjelf, kokades den med vatten, i tanka at ån,

nu närmare affkilja vjtriolsfyran : pch fedan den

undergått långvarig och ftark rolining, reduce-

rades d!epi i ilybbe. Den dåraf erhållne Regu^
lus drogs ånnu Rarkt af Magneten och var half-»

fmidig. Den fmåltes vidare enfam och fick af^

fvalna imellanåt, hvarmed fortfors flere gånger

efter hvarandra, på det Järnet måtte forHaggas,

Sluteligen tilfattes Borax, och fom glafet blef

fvart, fortfors på famma fått, fem får/kildta om-
gångar, då glafet åndteligen blef fårgioft och

Regulus vågde 12 marker i Hållet f(5r 47 mar-
ker, fom den efter forfta reduélionen utgjorde.

Den drogs nu fvagt af magneten, och var hyar-

ken rätt IKör eller vå! halffmidig.

Den famma nyttjades nu til följande F6r*

fåk, hvarvid Hållningen i Ådjan förblef fådan

den förut finnes belkrifven: diglarne reddes

med ftybbhård, hvartil nytt ftybbe hvar gång

pulveriferades, och blott med deftilleradt vat-.

tien upblandades, for at göras handterligt.

d) Nickel 4 marker, Molybdenkalk
mark. Efter fmåltning med öfverlagdt ftybbe,

på I timme, erhölls en ftor Regulus, fom vågde
något åfver 3 marker och drogs ej af magne^
ten

j
jåmte en hop fmå korn, hvilka gerna fölg-

«l« magMeten. För Blåsröret fmåite denna

F 5 bland.
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blandning tro^^t, åfven med tiifatt Borax, få at

något korn fvårligen ftod at utbringa. Slaggen

blef fvart. Sjelfva Regulus var mörkgrå i brot-

tet, utanpå rödgul, och under hammaren /liLor,

Calcinerad blef den gulaktig, och med tildru-

pen fyra kåndes hepatillc iLift upiiiga. At den-

pa fmitta af vitriolsfyra åtfoigt fjelfva Nickeien,

Vifar fig i det följande,

^) Nickel 4 marker, Molybdenkalk 2 mar^

ker. Gaf en hvit kifig Reguius, om 5 markers

vigt, fom frnålte trögt eniam, men med Borax

gick lätt til gniflrande korn. Förhöll fig i of-

ligt fom den föregående.

f) Nickel 4 marker, Molybdenkalk 4 mar^

ker. Korriet fåll i platt fiiapnad, var grått i

brottet och vägde 7 marker. Liknade i öfrigÉ

de förra.

Oaktadt all använd möda, var Nickel-Re^

gulus ännu fmittad af vitrioisfyra , til hvars up^

täckande Molybdenkalken är ganfka tjenlig

och fåker: den torde ock kunna tjena at be-

fria Nickel och andra metaller ifrån denna en-?

vifa gåft»

Molybdenkalk med Cobolt-Reguhis'^

For at erhålla ren Cobolt-Regulus , hade
den undergått alla prof, fom den förenämde

Nickel - kungen. Den drogs ockfå föga af

magneten.

o) Cpbolt 4 marker, Molybdenkalk | mark.

Hade gått til idel fmå korn, fom drogos af

magneten ^ fmåite trögt både enfamme och i Bo-
rax
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fax, men gåfvo glafet vacker blå farg. Hepa^
tefcerade ej med fyra,

b) Cobolt 4 marker, Molybdenkalk 2 mar-

ker. Vågde 5 1 mark, var i platt aflång form^

och fmålte ogerna til korn for fig fjelf.

s) Cobolt 4 marker, Molybdenkalk 4 mar-

ker. Dåraf erhålls et aflånpt meralli/kt korn,

fom vågde 6~ mark, var fvart utanpå, famt

inuti hvitt och fuik med hålioheter. I éfrigt
C) p

var det lika med a, åfven forn b förhöll fig li^

ka därmed.

Utan tvifvel var ockfå denne Cobolt-Re^

gulus fmittad af vitriolsfyra, ehuru mycket min-

"'dre, ån Nickei-Regulus. Det torde ock hån-

da at metall-kungar ofta utgifvas för rene, fom
ej uthärda detta prof.

Molybdenkalk med Anthmnii-Regulus.

Med tilfats af Jårn, hade Antimonii-Re«

gulas blifvit utfmålt utur Antimoniom Crudum^
famt fedan renad med Salpeter under 10 fär-

fkilta fmåltningar.

a) Antimonium 8 marker, Molybdenkalk

I mark. Ehuru fmåltningen Ikedde i en våi

luterad digel, hade dock altfammams fublime-f

Tät fig. Med microfcop fyntes fmå korn ofver

alt pputi tåckdigelen,

b) Antimonium 8 marker, Molybdenkalk
I mark. Af denna infats voro endaft 3 mar^

ker igen efter fmåltnjngen, hvilka utgjorde eri

drufig klimp af metallilk fårg. Den fmålte ej

^nfap, men Antimonium fegrade därutur med
me^
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metaliiric fårg. Lofles åtven trögt i Borax, dar

fmå regoli af Antimonium fyntes i glafet.

c) Antimonium 8 marker, Molybclenkalk

ö marker. Hår var ej heller mer ån tre mar-

ker qvar, af famma egenfi^aper, fom den nåft

foregående. Ingendera hepatefcerade med fyra?

heller någon af de följande.

Detta förhållande ådagalägger nogfamt at

bagge de fammanfatte åmnen varit rena, famt

vifar tillika Molybdenkalkens egen/kap at i me-?

tallifKa föreningar åftadkomma tröghet at fmåU
ta til korn.

Mölybdenkalk med XinhRegulm.

Om des renhet gjorde man fig förfåkrad

igenom hvarjehanda uplosningsprof famt åfyen

med flera fmåltningar och utgjutningar.

o) Zink 8 marker
,

Mölybdenkalk § mark.

Af denna blandning fanns icke någon ting qvar,

utan hade den fublimerat fig , lika fom om An-
timonium i famma omiländigheter redan år

förmåldt.

b) Zink 8 marker, Mölybdenkalk l mark.

Utgjorde efter fmåltning en gråaktig metalli/k

dras, fom var /kör, fmålte ej enfam, ej hel-

ler brann med låga, famt löftes fvåriigen i

Borax,

e) Zink 8 marker, Mölybdenkalk 2 mar-

ker. Hadö aldeies fublimerat fig.

Ma-



Apr. Maj. Jtin, 9}

Mölybdeiikalk med Bly,

Til denna fammanfmåltning nyttjades korn«

bly^ cm hvars renhet man var föriåkrad.

a) Bly 8 marker^ Molybdenkalk § mark.

En del af Biykornet var mjukt, fprack dock i

kanterna efter hamring*^ En del var åter ilvo-

rare. Bagge rökte af Molybdenkalk och anla-

de blå hinna på kojet
^
jåmte den gula, fom

kommer af Blyet. Vid fmåltning för/laggades

mycket af denna famananfmåltning.

b) Bly 8 marker, Molybdenkalk l mark.

Beftod nu i en grågul, metallifk, fkor drus,

fom låfles fvårligen i Borax och gaf ej tyde-

ligt Biykorn.

c) Bly 8 marker, Molybdenkalk 2 marker.

Hade gått tilhopa i en drus, fom liknade och

forholi f]g fom den förra.

Mölybdenhalk ?ned Visinut-Regulus,

At denne Vismut-kungen var ren^ vifar

utgången af Förfoket*

a) Vismut 8 marker, Molybdenkalk \ mark.

Var efter fmåltningen helt och hållet fublimerad^

och fatt fom fmå korn i Tåckdigelen.

b) Vismut 8 marker, Mölybdenkälk l mark.

Utgjorde en ljusgrå, metallilk, tunnfkålla, hvar-

ijtur Vismutén fegrar ut, rtlen fom annars år

trogfmålt, åfven i Borax.

c) Vismut 8 marker, Molybdenkalk 2 mar-
ker. Förhöll fig på famma fått , och vågde 3

marker.
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Mölybdenkaik med Tenn.

Engellk Tenn forfoktes på Bly, och fedan

det befanns fritt därifrån^ iva^^Xit^ det en gång
med Borax, och filades, lika fom de andre mju-
ke metalierne^ til fpån.

a) Tenn SiTf^arker, Mölybdenkaik \ mark.

Var fmidigt, men fprack fnart i kanterna, ocli

finåite med llark forllaggning. Utgjorde et ftort

korn, fom dock ej var rundt, och en mångd
fmå.

b) Tenri g marker, Mölybdenkaik i mark.

Hade gått til en drafjg llialla, fom vågde 9
ifiarker, och gai Tennkorn ^ både enfam och

tlied Borax.

Tenn 8 marker, Mölybdenkaik 2 mar*

ker. Sammanfmdltningen vågde 8 marker och

befiod i en drofig metallifS^ maffa, fom var hår-

dare ån Jårn, och knapt halifmidig. F5rh61i

fig i öfrigt fom de förra*

Denna fammanfmaltning var den måfr me-
tallilka af alla, fom nu på rena åmnen blifvit

gjorde, och om Molybdenkalken vid deffa re-

duclioner tager något bränbart från de andra

metallerna, få tyckes Tennet vara ymnigt för-

fedt därmed
, hvilket ock inftåmmer med an«

dra gjorde Fon^ök. Om de flygtiga och de o-

rena metallerna, kan man vid detta tilfålle icke

döma elier göra någon jämforelfe. Men Blyet

har bevift fig på detta iatt hålla mindre, ån

Tennet och de andra metallerna, hvilket ock-

få kommer öfverens med Profefforen och Rid»

dåren Bergmans upgifter.



Apr^ Maj. Jun. 9J

Molybdenkalk med Arfemk Regulus.

Den fom hår nyttjades var fublimerad i-

från hvit Arfenik och fedan redueerad med
fvart flufs. Den drogs litet af magneten.

a) Airfenick 8 marker, Molybdenkalk §

mark. Hade fmålt i runda korn, liorre och

mindre, hvilka drogos af magneten , fmålre med
férilaggning til rena korn, hvilka gniilrade och

gåfvö därunder arfenik lukt, hvilken eljeil föga

kändes. Til hepatefceting gaf den fvaga märkeih

^) Arfenik 8 marker, Molybdenkalk 1

niark. Håraf upkom åfven en il^ör Regulos^

fom fmålte och fårhåll fig fom den föregående^

utöm det at gniflorna utforo och delade fig

'därefter i flera med en llags fmållande fråsning.

r) Arfenik 8 imarker, Molybdenkalk 2

inarker. Vågde 8| mark, beftående i et rundt

korn, fom var ikort, och i öfrigt liknade det

fåregående.

At denne Arfenik-Regulus var fmittad af

Vitrlolsfyra, vifär fig gänlka tydeligen.

Igenom uplåsniilgär i ren falpeterfyra kun«

de alla defla fammanfmåltningar åter fondras
^

då det yppade fig, hvar metallerne varit refta,

eller icke, och det med de omiiåndigheter och

på det fått, fom i tredje Fortfättningen finnes

anfårdt. Då blandningen med Antimonium i

nämnde fyra uplåfles, låg Molybdenkalken däri

qvar, i famma fKapnad, fom det ilagde flycket

haft. Den hade ganlka ren och hvit färg, til

tecken at de bägge varit rena. Vid minda rårelfe

på kärlet, Ikildes åfven Molybdenpartiklarne åt.

BJyet,



96 Apr. Maj. Jun.

Blyet, fom blifvit fammanfmålt med Molyb-^

denkalken. löftes i famma fyra med mycken
hetta och rod rok : et brunt pulver lemnades

ock qvar olöfr, fom förmodeiigen var Jårnoc-

kra, emedan Blyet hållit Jårn. At det åfvea

hållit vitriolsfyra kan fiutas dåraf at jåmte nå-

^ot hvitt glånfande, åfv^en en hop fvart pulver

fanns qvarliggande efter lösningen , och var en

regenererad Moiybdaena.

Med de ofriga Metallerna , fom på nyfs-

nåmde ftålie blifvit belkrifne fåfom förenade

med Molybdenkalk, hvilken varit mer eller

mindre fmittad af vitriolsfyra, borde nu ren

Molybdenkalk bringas til fammanfmåitning, for

at åfven låra kånna deras förhållande dårmedj'

men, fom hvad redan blifvit i deffa delar tiU

gjordt, torde vara tilfåckeligt få vål at uptåcka

de fvårigheter, fom härvid mott, famt de ut-

vägar, fom funnits til deras afhjelpande, fom
ock at tjena til ftyrka for bevifen i hufvudfrå-»

gan, angående Molybdenkalkens verkeliga of-

vergång til metailiikt tilftånd, få kan denna
omMndighet iakttagas vid något annat tilfålie^

heift fom nåfta Fortfåttning desutom kommer at

innehålla fammanfmåitning af reducerad Moiyb«
denkalk med hvar och en bland Metallerna I

^eras fuilkomlighets tiiftånd.

PETER JACOB HJELM.
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Allvihmia xAnvuifhiingar om Varmens
verkan på kroppars Chefiiifka

Attraäioner
^

M
JOHAN GADOLIN.

At vaimens olika Temperaturer ofta förmå
antingen upjifva

^
oka, minfka eller forfto-

ra förenings-kraften imellan kroppar ^ år redärt

af Bergman, Lavoisiefv, de Mohveau och flera

utfordt, men fåttet huru varnlen verkar fädana

förändringar , lår af hittils bekanta phénome-
ner, ej nogfamt kunna utredas. Likväl^ dä
ikiljaktiga meningars anförande kunde gifva an-

ledningar til närmare underfökning och uplys-

ning, få torde mig tillåtas, at i detta ämne
framftåila några ilrödda tankar.

Om Värmen år en verkan af et eget ittxWe^

få är ingen anledning at tvifla, at ju detta åm-
sie utofvar någon attra<!l:io as-kraft på alla fåre-

kommande kroppar. Och fom värmen altid år

uti någon mon tilftådes , fä måfte ock denna
attra<^ions-kraft vara medverkande vid alla för-

eningar fom imellan kroppar upkomma.

Vi blifve ftändigt varfe, at då flera krop-

par kotnma tiifammans, fom med fma attra^lio-

ner verka på hvarannan, fördelar fig blandnin-

gen merändels på det fått, at några af krop-

parna ingå förening fig imellan, och uteiluta

de öfriga: famt at en ny kropp, fom kommer
til en blandning af flera fammanfatte kroppar,

G ofta
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ofta ändrar defias fammanhang, få at de, fom
förut voro ikilde, ingå med hvarannan förening,

i kraft af den tilkomne kroppens attraåioner.

Håraf har man anledning at fluta, det åf-

ven varmens åmne, genom fm attra(flion til

kropparna, åftadkommer förändringar uti deras

inbördes attraktioner , famt at de ofta Ikulle

förena fig i en hel annan ordning , om de utom
värme kunde verka på hvarannan.

Om denna omftåndighet genom forfök kun-

de utrönas , få torde \?i dåraf fäkraft ledas til

närmare kunlkap om varmens ämne oeh des

relativa attraåioner. Men då vi ej komma åt

at underföka kroppars förhållande uti fullkom-

lig brift på värme, få måfte vi åtnöjas at något

kunna döma om des verkan , af den ändring,

fom en ökad eller minfKad värme förorfakar

uti kroppars attraåioner.

Af den erfarenhet vi hårom hafve, anfe vi

en lagom värme fom et oil^yldrgt uplosnings-

medel, hvilket befordrar kropparnas inbördes

förening därigenom, at det gör deras finafie

delar mera löfa och rörliga. Det tyckes ock

at ingen chemilk förening kan utom des tilhjelp

gå för fig3 ty hårtii fordras at kropparnes par-

tiklar äga frihet at råka hvarannan, hvilket ej

fker med mindre en eller flere af dem åro uti

flytande tilftånd: men enligt en allmänt anta-

gen mening, äro alla kroppar uti fit naturliga

tjlftånd falla, undantagande varmens ämne, fom
för fig fjelf är flytande, och med fin nårvaro

. för-
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formar ioffa bandet imellan andra kroppars par-

tiklar , ocii meddela dem flytande form '•').

Vidare blifve vi varfe, at en ökad värme
nåfian altid il^ingrar partiklarna uti en kropp
til lånare afO:ånd ifrån hvarannan, och n;r /kar

faledes cohefions-kraften imellan des Jjicartade

delar (partes intef^rantss). Men om en i^orre

grad värme, ån den lom fordradestil 2:ne olik-

artade kroppars förening, åfven förmår antin-

gen 6ka eller minfka attraktionen dc-m imellan^

fä följer dock ej håraf at elediva attrs/donerna

undergå förändringar
5

ty fiere kroppars? attra-

ktioner til en och famma kropp kunna ^ vid för-

ändrade temperaturer, få okas eller minilvas,

at ordningen dem imellan, fom utmårker ele-: i-

va attrasftionerna, blir oförändrad. I annat fall

kan den mer eller mindre mårkeiigen åndräs.

Således kan det hånda, at en S^dje kropp, fom
har fvagare attraklion til någondera af de för-

enade kropparna, men fordrar til fm förbindel-

fe en ftörre grad värme, ån deffe hade fordrat^

förmår uti en fådan högre temperatur ikiija

dem ifrån hvarannan*

Man har utrönt, at et vatten, fom innehål-

ler mildt alkali minerale och digeiliv^falt uplöiie,

G 2 af

*) Detta bör man dock åniiu ej anfe annorkmda ån
en Oypothes, ty (a långe tman ej genom blott af-

kylniog kunnat beröfva luftarterna fin lufrfoi-m

och fpånffighet, få år det ej otroligt at åfven na-

gon annan orfak, utom varm^en, kände meddela
kroppar en fådan form, fom dikojnmer luft-ar-

terna.
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afdunfiadt til criflallifations-punéten, låter forft

alkali och fedan digeftiv-ialtet anilvjuta, om lä-

ten lemnas at ftå i fommar-varme: hvaremot
digeftiv-faltet anfkjuter uti en kallare tempera-
tur. Håraf tyckes följa, at et varmare vatten

flarkare attraherar digeftiv-faltet, ån det mine-
raii/ka alkali ^ famt at kallare vatten förhåller

fig tvärtom. Om man gåfve nogare aktning på
dylika phénomener , få torde man ofta finna, at

fmå förändringar i temperaturerna förmå om-
ändra en kropps eieåiva attracrioner. Men
hårom fakne vi ännu nödig uplysning.

Dåremöt blifve vi ftåndigt och tydeligen

varfe, at rubbningar uti kropparnas inbördes

attracrioner upkomma, då en ökad värme för-

mår jneddela någon vifs kropp flytaktighet el-

ler flygtighet, medan de öfriga ftå emot en lå-

dan varmiens åverkan. Det åmne, lom enfam.t

utftåldt for en vifs grad hetta fåledes ikulle ån-

dra fit tilftåndj blir i blandning m^ed eldfaitare

åmnen mindre benåget at qvarhåilas uti deffas

förening, och kan genomen mindre kraft från-

fkiljas, ån den, fom vid en lågre temperatur

hade fordrats. Och om ikilnaden imiellan 2:ne

förenade kroppars eldfafthet år m/ycket ftor, fä

år fluteiigen hettan tilråckelig at ikilja dem åte

Då man altfå betraktar de föråndringar

,

fom värmen fynes verka uti kroppars attractio«

ner, få lår det ej förefalla otroligt, at de en-

daft hårrora af kropparnas olika benägenhet,

at vid vifTa varmens temperaturer blifva mer
eller mindre fördelta, flytande eller fiygtiga»

Och då vi ej med vifshet kanne^ om. det år

var-
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värmen enfam, eller andra mera okända om^
Mndigheter, fom åfladkomma fådana ombyten
uti kropparnas lynne

,
£å fakne vi ock full

G 3 öfver»

Det lår ånnu ej vara utredt, hvarfore flytande

kroppar ftundom kunna kylas flera grader under
fin fryspunft, utan at fteina, och å andra fidati

uphettas öfver fm koknings-punft, utan at för-

vandlas i ångor. Härmed tyckas följande phéno-

fnener hafva någon gemenlkap. Om någon kropp
iiånges på ,en tråd uti kokande vatten, få fer man
iuitbläfor upftiga ifrån kroppen , och det ofta i Hor-

re yiiinighetj, ån de fom upkomma yid botten af

jcok-kårlet. Detta gaf mig anledning til följande

iorfok: Et ^glasrör af en tums långd och 3 11-

niers diam, igenblåftes pä ena ändan, famt utdrogs

pä den andra til et fint rör, fom lemnades opet.

Detta nedfånktes under ' ytan af et vatten, fom
var i fall J^pkning, då getjaft en fior yn^noghet
iuftbläfor utfirömmade u±ur rörets öpna ånda, och
fortforo få oafbrntet, icke allenajfl: fedan kokningen
långe varat, utan ock ånnu någon tid fedan eideii

undantagits, och kokningen uphört. Därefter drog
vatnet fig fmåningom in i röret, dock med en o-

jåmn rörelfe, få at d,e innefluta ångorna flera gån-

ger lik-afom håmtade nya krafter, utftrömmade
ter i form af Iuftbläfor. Sluteligen npfyllde vat»

net hela rörets rymd, utom. en nlilan omårkelig

iuftblåddra. Men om det krlngfiäende vatnet åter

bragtes til kokning, få upkommo å nyo famraa

phénomener, nemligen, den inneflutnäiuftblåddrai!

'utvidgade lig, och utdref vattnet ifrån röret, hvar-

^efter en ouphörlig ftröm af luftblåfor upfteg ifrån

rörets öpna ånda. Det famma fkedde utan någon
märkeiig förändring, om operationen många gån-

ger förnyades, antingen kokningen hvar gång lån-

gre eller kortare tid fortfattes. Men om. den

- lilla, uti röret innellutna bläddran fick tilfålle at

gå ut genom rörets öpna ända. ledan elden va-
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ofvertygelfe därom, at värmen här verkar få-

fotn en kropp
,
genom fm attradions - kraft.

Dock, l.^ngt iiråp at vilja beflrida denna me-
ning, fom af de ftoiila Chemifler blifvit anta-

gen,. ;>nter jag dea innefatta det enklafte och

net j^ii; a/te förklaringsiåtc , fom ock vunnit et

nytt ftod genom den i fenare tider gjorda up-

tåckten, at en betydand mångd värme likafom

infapes och fordoljes hos en kropp , då 'denne

iirän et folidt tilfiand går öfver til flytande form,

eller då den vidare förvandlas i angör. Ej hel-

ler kan et lådant begrep om varmens åmne le-

da til villo-meningar, dä m?.n ej gör vidare til-

lämpning dåraf. eller då man uti varmens äm-
ne blott betraktar en kraft, hvars verkan ut-

ofvas på jämnvigten emellan kroppars attra-

ktioner.

Hvad antändelige kroppars afl)ränning vid-

kommer, få tyckas de väl ftundom befordras

iindantagen, ^a kunde ej genom ny kokning nå-

gon luft eller fpånftig ånga uti glasroret upvåckas,

ej heller on vatnet en gång lemnades at fvalna,

til des det kommit til medel-temperatur, då ock
den lilla luftblåicm t3^cktes aldeles förfvinna. Sam-
ma omftåndigheter vifade fig, om et glasrör nyt-

tjades, fom på båda andar var utdraget til finare

rör och öpet, då luftblåforna meråndels utftrom-

made ifrån den vidare öpningen. Della befynner-

liga phénomener tyckas ej aldeles komma öfver-

ens, med det begrep man i allmänhet fattat om
ångors upkomft genom blotta varmens åtgård;

men jag tiltror mig icke at håröfver våga nägOÄ
närmare förklaring.
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genom blotta hettans åtgärd, fåfom då phos-

phorus, fvafvel m. m. vid en tjenlig varmens

temperatur, utfåttas för fria luften j och då lär

värmen åftadkomma den antåndelige kroppens
förening med eldsluften på famma fått, fom den

bidrager til föreningar imellan kroppens partik-

lar, och lemnar luften frihet at verka på dera.

Men ibland tyckes ock antändning upväckas
af andra mindre kända orfaker. En blandning

af eldsluft och brånbar luft antändes genom
eldslåga eller ele<5trilk gnifta, men ej af glö-

dande kroppar, fom icke medföra någon låga,

fåledes tyckes hår något annat ån blotta het-

san vara verkande.

Man anfer vanligen en eleöri/k gnifta få-

fom en eldkula, men des förhållande kommer
iej altid öfverens med eldens kända egenikaper.

Det år ej fållfynt at finna järn af et- åikeilag

fmålt in vid eller på bränbara kroppar , fom
härvid ej förändrats, men hvilka vifferligen icke

hade kunnat undgå förftöring , om järnet hade
varit fmåit genom eld, eller om det et ögna-

blick hade haft den hetta, fom fordras til des

fmäitning.

Om man finge antaga, at eld, värme och
ele<5lricitet äro rnodificationer af et och famma
åmne, få målle man dock medgifva, at vi ännu

ej hafve något begrep om belkaffenheten af

deffa modificationer. Därföre då kroppars an-

tändning än befordras af det ena, ån af et an-

nat utaf de upråknade ämnen, få nödgas jag

ånnu draga i tvifvelsmål den allmänna fats Hr.

DE MoRVEAU yrkat at temperaturens fiigandt. år

G 4 den
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den omedelbara eller ätminflone den enda arfak tit

kroppars antändning ^ och til varmens ajjöndring

fom därmed följer.

Et annat inkaft, fom emot denna fats kun-

de göras, at det förefaller otroligt, at. tvånne

kroppar af fårilcild natur kunna, blott jormcdeljT:

deras egna föreningskrafters åtgärd
, ingå förening

och aflkilja et tredje ånine , fom förut fanns u«

ti dem, fedan en okad mångd af famma åmne
tiikommit, då likvll famma kroppar, innan

denna tilökning il^edde, ej voro i ftånd at in-

gå förbindelfe fig imellans detta inkaft vii Hr,

DE MoRVEAu hafva förfvaradt genom en ej fåll-

fynt erfarenhet om kroppar, at med det famma
man okar nplösmngs^medlcts myckenhet^ fä låter

man tillika des faimnanhang med den iiplujie kröp»

pen uphorai. Men jag fruktar at intet exempel
lår kunna upvifas, där en fådan decompofi^

tion för fig går, -med mindre det tililagna äm-
net attraheras och ingår förening med någon
del af den up löfte kroppen. Såiedes år ingen

tvifvei, at uti Hr. de Morveaus anförda rön^

Éun^fpatens fällning utur des upiösning i con-

centrerad vitriolsfyra, genom tililaget vatten^

hårrörer dåraf, at vitriolsfyran ifarkare attrahe-

ras af vatnet ån af tungipaten, hviiken ej vi-

far någon benägenhet at förenas med vatten

och upiöfas. Däremot år lätt at finna, at var«

men vid luftarternas antändning
,

ej verkar ge-

nom en fådan dra^kraft, då icke allenaft den
tiliagde värmen (fom nu antages innehållas uti

en eieåriik gnifia) , utan ock en mycket ftörre

mängd, fom förut lådade vid luftarterna, blir

aflkildj utan at ingå någon ny förbindelfe.

Ej
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Ej heller tyckes åfvannåmcle fats beRyrkas

af Hr. DE MoRve.Au^s anförde exempel af vi-

triolsfyra och vatten ^ fom uti fieinad form

blandade, ej åfladkomma hetta, fåioivi då de

får blandningen voro flytande: ty om ock Uel-

i\?A vitriolsiyra och is kunde rned hvarannan

ingå förening och f(5rvandlas til diliierad vitriols-

fyra^ få borde man få mycket mera förmoda
^

a t en an fe ni ig köld då rvid il; cl le upkommaj
fom man af erfarenheten vet^ at åfven rlytan^

de vitriolsfyra^ med is eller fnö blandad, for-

priakar köld. Om man fmåningom upvårmer
en blandning af frelnad vitriolsf37ra och is^ til

des akfnmmans fmält elier förvandlats til flytan-

de utipådd vitriolsfyra^ fä ikal man nnna, at

ingen ny varrne under denna förvandlingen up-

kom.mer. Håraf år det ögonilienligt, at en af«-

Ikild hetta ej år någon nödvändig föigd af fore^

ningen imellan deffa åmnen, famt at den het-

ta, fom under deras blandning kan yppas,

"blott år det öfverilvOttj fom förut blifvit hvar-

dera åmnet mieddelt, utöiver livad deras före-

ning kan qvarhålla.

Jag medgifver likväl, at kroppars fördol-

da värme, fom under afbrånningen utveklas,

kunde liknas vid en fpånftig luft, fom kan in=.

packas uti et glaskärl, til des fpånfligheten vo»

re i jåmnvigt med glas-partiklarnas cohefions-

kraft, hvarefter mera luft ej kan indrifvas, utan

at, kärlet brifter, och lemnar luften fri utgång.

Men om det vore mig tillåtet at anföra en hy-

pothes om tilgången vid kroppars antändning

,

iå ville jag fåga, at denna ofta åiiadkommes
genom et åmne^ fom år ikildt ifrån värmen,

G 5 men
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men nnnes uti eldslåga och elec^rilk gnifta,

hvilket jag vilie kaJla ljusdmne. Om detta äm-
ne verkar genom attracdon til någon beflånds-

del i den brånbara kroppen, eller eldsluften,

eller blott genom, en fororfakad fördelning eiler

råreife uti kropparnas partiklar, därom vågar

jag aldeles ej yttra någon m.ening.

Befkrifning på tvanne Fifkar ifrån
^ Japan,

af

C. P. THUNBERa

Då liafvets vida rymder åro for mennifkans

fnille och forilcningsgåfva få föga och fvår-

MgQn tilgångeliga, år vilTerligen icke underligt^

om mångfaldiga djur ånnu finnas inom de

famma, iom icke kommit til de Lärdes kun-

ikap och månge torde ännu långe blifva for

dem aldeles okände. Detta är ockfå orfaken,

hvarföre Filliarne , det våta elementets egne in-

vånare, hittils til få ringa mängd blifvit upda-
aade och til fm hushållning få ganlka litet un-

derfökte, oaktadt den allmänna och obelkrif-

veligen (iora nytta, lom mennifkjo-flägtet i all-

mänhet hem.tar af denne Clafs ibland djuren,

hvilken på flera orter näflan enfam foder och

framföder hela Folkllag. Utaf de många
fiilc-forter, fom jag på Japan famlade, förlora-

des under refan en ftor del; ibland dem voro

åtikii.
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åtikillige förut både ofedde och obellcrifne.

Af de Jemningar, fom jag vid min hemkomft
ftck fågna mig af, voro åfven de tvånne, hvars

belkriining och tekning jag nu får åran inlem-

na och fåledes rådda ifrån glomflcan. Den ena

hörer tii de få kallade Amphibia nantia, och

kallas for fina kanter på kroppen^ OSTKACION
hexaponits; den andra råknavS esentelisen til

Filk-fiågtet och kallas af mig, för des hårda

hud IkSllj SCIJENA cathaphra^a. Den förre

år giftig, otjenlig och ofund til föda, fanit ka-

llas af fiikare bort utur näten: Den andra åtes

liundom , dock ej få allmänt, fom andre Filkar

med mindre hårda fjåll: Bagge aga den egen-

fl^apen , at de torkade tåmeligen vål kunna

förvaras, fedan de förut någon tid fått ligga

uti fpiritu vini. Tab, IIL

7. OSTRACION hexa^onm.

o. tetragonus linea elevata laterali^ fpinis dor-

falibus ventralibusque binis.

Den år vid pafs af tre tums långd, och åger

något ofver en tums tjocklek , öfver alt

beklådd och tåckt med en faft och hård
hud eller /korpa. Egenteligen år han fyr-

kantiga men på omfe fidor år en uphögd
och benhård kant, fom gör den fexkantig.

Hela kroppens ikorpa år afdeld likafom

uti ftjernor och fer nåtlik ut.

Bakom hvarje öga, på fjelfva kanterna, är en
liten benhård uphögning: vid midten af

famma kanter år en hopkramad och något
bred tagg , fom år ganlka fint rifven eller

råflad.

På
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På fidG-kantern,! åro fyra korta bentaggar ^ af

liviika de främre åro trubbigare^

Buhkanterne aga uti midten ^ lika fom på ryg-

gen, en iiopkramad tagg och längre bakåt
trenne fåp-lika taggar.

Brå.flet år inunder något kulript.

Pinnce pe&orales radiis 12.

dorfaliSf (om fitter nära ^jerten^ radiis l2o

rmalis , åfven nåra ftjerten, rad. g.

caudatis-i fom år trubbig, rad. 12.

Aperturce bronchiales eller öpningarne for gå«

len åro lineares^ transverfe, framfor pin^

nas pecioraleSc

2. SCI/ENA cataphraSia.

S. fpinis dori^ilibus quatuor^ ventralibus dua«

bus.

År utaf vid pafs et qvarters längd och fidorna

på den hopkramade kroppen af en hands

bredd ; hel och hållen tåckt med hårda och

fkarpa famt flora fjåll; rjågot bredare ned

vid buken ån vid ryggen.

Capiit obtufam mäxilla inferiori breviori abs«

que cirris et dentibus,

öcnll aigentei.

Dorfiim convexum
,
dipterygiura.

Luiea lateralis parum curva, loricata.

Carina abdominis compreffa, acuta, ferrata^

abdominis lateribus carinato-acutis , cum
carina poiuce trifpinofis.

J^inna^ jjcRorales prope opercula branehiarum,

infra medium latus, obliquae, 14 radiatae.

Pinnes
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Plan O' Ventraks nu Ils, le cl earum loco fpins

utrmque folitnri^e, fubareLiata: . fabulatcej

valida^, iolcat?: , inferts iub poriica parts

pinnarum pectoraiium, lupra carinari ab-

dorninis in fovea carinse laterajis^ mobi-

les, Imrizontaliter exfendendsj fesquipol-

licareSé ,1

• - ^fia/iV prcpe caudam rotundaCa^ ic-radiala.

^^Dorfales bin*:; antica ex fpinis fex, poilicä

in fovea recondita, rotdndata, ll-radiata.

Antics in medio dorfo fpinsfex, in fovea

recondits. mobiles^ alternatim obliqae e-

rigend^s
,

insquales : quatuor anteriores

vaiids
,

iiibulatse, firiato-fulcats , interme-

diis duabus duplo longioribus, pollicari-^

bus, membrana nulla units; pofteriores

dus minutiilimce^ minus dar se, obtufs, rr.o»

biies j vix lineam longs.

Civdda rotundato-fubtruncata, iS-radiata,

Sqvam^' medio rufefcentes, latiafculcs, carinat^,

rotundats cum acumine obfoleto , radiadm

firiata;, margine tenuiore albo, inträ quem
faicia nigra.

Denne Fifk år til (in fKapi^^ad fådan,

han åger flera marken gemeniame både med
SciMfiJE och Gastekostei llågten , få ät myckeil

fvårighet upkommer, vid granlkiiingen , hvart

den helft bor föras. Han åger pinns dorfales

åfven fom ventrales fpinofs, fåfom Gasteros-

TEUs oftält åger 5 men då han icke åger någon

fpina recumbens på ryggen och han likaiom

Scj.mh har dårClides en djup fåra^ hvari fe-

norna
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' norna ligga , famt desutom ti! hela fit utfeende

mera liknar Sci^N^ /lågte, har jag anfett den

lamma råttail bora foras dit.

Anfnarknmgar vid Slagtet MYXINE^

af

A. J. R E T Z I U S,

Jag
har ofta undrat hvad P^ål fom förmått

vår Ikarpfynte von LiNNé at fora Myxine

frJutinofa til ordo Vermium, då Willughby,
Ray och ArtedIj trenne få godkände Ichthyo-

löger fordt den til Fill^arne. Knapt tror jag

ock, at fjelfva Artedi har underfokt den^ u-

tan på \Villughby's och Ray's aucloritét fort

den til Genus Petromyzontis. Vi hade annars

formodeligen fått dårpå en fullkomlig belkrif-

ning. Den v årdnadsvårde Bilköp Gunnerus år

den vi hafve at tacka for en någorlunda om-
flåndelig befkrifning på detta djur. Det har

därvid fallit mig åfven befynneriigt , at når den
fkulle räknas ibland malkar, den icke fått fit

rum ibland Blötmalkar, efter den har Tentacu-

la; kanfke dårfore at deffa icke kunna indra-

gas, och har den formodeligen dårfore blifvit

fatt på ofvergången, eller imellan Hirudines

och Limaces. O. F. Muller har atan tvifvel af

Tentaculorum närvaro biifvit föranledd, at räk-

na den ibland Mollufca; men den ftår åfven

dar, fom vi få fe, orått. Herr Campeb, fom
i fina
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i fina Ikrifter fållan ikonar Riddaren voa LiN-

né, lår icke ens hafva fedt detta djur.

Fårat, om mojeligt år, forma någon kun-

nig rnan, fom har tilfå le at få detta djur lef-

vande i någon ymnighet, at med upmårkfam-

het be/krifva det, och därigenom håfva de

tvetydigheter ^ fom de belkrifningar vi å^e,

iemna åtminftone mig uti, har jag trodt mig

böra hafva den åran meddela delTa ofuUllåndi-

ga anmärkningar.

At Myxine har Os fabtus longitudinale

fåfom Petromyzon, och nåftan lika fådane kå-

kar, famt et hål frrax öfver andan af hufvudet

m. m* år utan tvifvel5 men Herr Pennants
' figur T. XX. uti defs Brittish. Zoology Vol.

IV. ger mig anledning at tro, djuret kunna vrån-

gä' munnen efter behag, få at den underftundom
preienterar os terminai,e.

At det likfom Petromyzon har inga andra

fenor ån en udda Flottfena, år val ock visil;

men Juft vid denna möter en omilåndighet,

fom behöfver upiysning. Pennant teknar den
med en Flottfena, fom begynner vid pafs en

tum åfvan ofver iljertens fpets, går rundt om-
kring fljerten \kr\gs under buken, och framti!

halfannan tum ifrån hufvudet. Med en äfven

dylik, fom begynner vid ilutet af ryggen, går

rundt om ftjerten, famt et flycke up åt buken,
finner jag den åfven teknad uti en nyare danlk

Topographie, hvars Ti»tei och Auctor jag för-

gätit. Artedi i Gen. Pifc. p. 6^ fager, Anus
eadem a roftro diftantia, qua initium pinns

dorfaiis. LiMN^é åter, corpus fubtus carinatum

pin.
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pinna adipofa, och Gunnerus i Trondh. Sdik,

Skr. Ii. p. omtalar ingen flöttfena hvarken

på rygg eller ujert, utin lager, at långs ned
efter buken går en upliogd rand, fom i Ikapnad

ej år olik en kol. Hviiken har rått? moniie

i vära Nordiika vatn tvånne arter finnas^ elier

åiO könen fålanda åtikilde?

At Myxine inga ögon liar, tyckes vara

fåkert: LiNxNé fager kort Oculi nuili ^ och de

andre tala ej om några,

GuNNERus fager: at tvånne rader gan/I^a

fmå håi Hkfom prickar gå långs ned åt baken

på omfe fidor til fijerten^ af hvilka^ fom haa

tyckte 5 et fiem utfilades. Pennant teknar dem
fom hvita R lekar.

Artedi tillågger det allenaii 4 cirri, ocli

fager os.edentiilam 5 Gunkeiius 6 cirri och lik-

fom LiNNé dens ftiperior folitarias acutas för«

utan maxillerne.

Men Artedi fager, corpus annulofum, an-

nulis 84» Desfe annuli faknas platt både i tek-

ning och befKrifning hos GuNNerus och Pen*

NANT.

GuNNSRUs fager, at den på hvarje lida

om kolen under buken har en liten fpringa^

af hvilka den högra år minft och kortafi^ men
nåmner icke egenteligen, hvar til de tjena,

At Myxine, fom. har både Vader - och

Matx^irupe, lungor, hjerta med hjertfåck, gaii-

blåfa och ryggrad, bör vandra ifrån m»afkarn3

tilbaka til hna Slågtingar Nejonogon tyckes

vara utan tvifvei) men om man dårfore med
Artedi bor räkna dem til famma flågte, är en

an-
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annan fak. Petromyzon har icke den Bens

jolitarius fom nayxine^ men dåremot Ogon^ och

7 fpiracnia på hvardera fidan af kroppen, hvil-

ka begynna ftrax vid hufvudet. Deffe faknas

på Myxine, och fråga blir om de pori, fom
finnas på bagge fidor af des buk, eller de af

GuNNERUs nämnde fpringor foretråda fpiraculo-

rum ftålle. Myxine har Cirri, fom icke finnas

på Petromyzon. Når man hårtil iågger Myxi-
nes lefnadsfått, få tyckes man med ikåi kunna

pållå at Myxine år et fårikildt genus, fom bör

flå framför Petromyzon i Ordine Nantium
LiNNEI.

At denne Ordo eller Nantes Linnei behöf-

ver en mönftring, faft icke aldeles cafferas fom
Camper vii, kan jag ej neka, och at jåmte fler

Cyclopteris genus bör återgå til Filkarne, fom
flere anmärkt, och ibland dem den belkedelige

och af Ichtyologi få mycket förtjente Doét.

Bloch i Berlin, ty den har alla chara<5teres Pi-

fcium. Men huru lått man finner fef, dår de ej

åro, vifar den håftige Camper uti fma Anmärk-^

ningar ofver den Claffen af F?/kar, fom af Riddaren

LiNNé kallas Simmande Amphibier , uti Schrift. der

Gefellfch^ Natufforfch. Freiinde zu Berlin VII. B. p.

204, dår han fager atLiNNe med flit icke nåmner
den imellan Bröfifenorna fittande cirkelrunda

Skölden, hvarmed SjuryggfifKen hänger fig faft

vid andra kroppar, och det fom befynnerligaft

år, citeras juft pag. 414 dår med tydeliga ord

låfes Pinnae ventrales in orbiculum connatas.

Vii man opartilkt döma, få måde man val

tilftå , at Myxine och Petromyzon åro likfå långt

ifrån Filkarne, fom de åro nåra Ormarne ^ och

H kun.
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kunna utan kåtteri i Natural-Hiftorien affondras

från fifkeclaffen. För öfrigt fer hvar och en,

fom flutar utan fördom och med tilråckelig kun-

Jfkap år förfedd, at et rätteligen naturligt Sy-

ftem år omöjeligt, och de artificiele bero på
Måftarens infigt, och den fynepunkt hvarifrån

han betraktar tingen. Det Syftem år ock det

båfta, fom år det låttafte för hvar ock en at

fatta och följa.

Tillägg vid föregående Anmärkningar.

At Myocine fnarare bör håra til Nantes åri

Mafkarnes flågten^ tyckes vara aldeJes med
Naturen öfverensftåmmande '''•), ånlkönt von

LiNNe tydeligen upgifvit de Ikål, hvarfore han

förde den pä det ftålle, dår den fig i hans Sy-

ilema Naturae befinner. ''Detta kråk har varit^

'^fåger han, af alla fiilvkånnare råknadt och up-

''taget biand Fiikarne, emedan det har fiörfta

*3 Utur fm for flera år ledan utarbetade Hiftoria om
Mojkkrakan , har Hr. Secr. Modeer behagat med-
dela följande: " Til tarmliknande mask-kråken har

v. Linné åfven fört Putålen, Myxine; Men jag

år af den tank an, at den icke ens år r.ägot mafk-

kråk, utLin et Ormkråk, hörande til de få kallade

Ajnphihin nantes. Skålen dartii åro ganfka påtageliga,

Putälen har enörigt hjerta, lungor, dubbel penis,

andhål och en fenlik hinna, cm h vilket man kan
låfa A61. Nidrof, 2 p. 251. jag tiltror mig fåle-

des med råtta böra utelluta detta kråk ifrån mafk-
kråkens ilock".
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^'iikhet med Nejonogon, ehuruvåi jag icke fedt

^'derl lefvande, kan jag dock ej annat än åt-

^'minftone fkilja honom från fi/kllågtet, efter de
^'tekn, jag funnit på kroppen, ty hvarken kan
^'han vara Nejonoga, emedan han har inga fo^

^'ramina branchialia på fidan, ej heller en gång
^'filk, få långe han har fenor aldeles utan jftrå-

^'lar^ utan faft fnarare en Orm. Men jag har

^'hvarken fedt Orm eller Fifk med kåkar, fom
^'fetat tvårtföre i munnen, hvilken egenlkap ej

^'kommer til andra ån maikar och kråk
,
ty bör

^'jag fora denne til kraken.'^ Muf. Ad« Fkid*

På et af de Specimina, fom finnas i Ko«
iiungens Mufeum, går fenan ungefår få fom Pen-
Nant befimfver och teknar den. På et annat

fynes den endaft omgifva ftjerten til och midt-

emot Anus , men buken upföre tililvapar en trub-

big köl i och åndteligen på et annat, år buken
nåftan rund utan Carina, och fenan knapt mår-
kelig åfven vid ftjerten. De fom hafva vidare

tilfälle at granlka detta djur kunna finna om
denna olikhet beror utaf fexus.

Fenan vid och omkring ftjerten år ådrig

eller likfora ftrålig, då den hålles mot dagen
^

åfven för fingret*

Kdftarne kunna tydeligert vridas ät båda
fidor, det åfven Gunnerus fager; i h vilket fall

den framftående delen af hufvudet eller fnytet

dragés upåt och bakåt. På fomlige kunna kåf-

tarne icke fynas, utan gömmas iikfom djupt
ned i halfen, fom torde gifvit Aktedi orfak at

tillkrifva fin tredje Petromyzon os edenfulum,

H 2 De
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De pricklike hål långs efter buken å öm^
fe fidor, fom Gunnerus nämner och Pennant
teknat fom hvita fläckar, äro förmodeligen kövm

telUke J/kärl, fom utfippra en feg vätika då de
kramas. Troligen utkommer frän deffa den
myckenhet llem, hvarmed djuret omgifves me^
dan det lefver.

Deffa hål äro ftundom icke åpna, fåfom

vid an US och ftjerten, utan vifa fig fom fmå ]ju«

fa uphogningar. De fynas på inra fidan af hu«

den fom körtellike knölar.

Artedi fynes icke hafva noga betraktat

Putålen. Han upgaf ej de tvånne Cirrhi fom
fitta vid fidan af Maxillerne. Deffe likna dem,
hvarmed åtlkillige af Filkarne åro forfedde.

(Cobitis, Cyprinus Barbus m. fl.)- 4 öfri-

ge vid ändan af hufvudet nära foramen termi-

nale äro väl likare Tentacula, men kunna dock
ej därmed jämföras 5 helft de ej indragas, och

fåledes Myxine aldrig föras biand Molhifccs, fom
MiiixEfi velat.

Den lilla Dens fiiperior fotitarmst är ibland

mindre fynlig, eller ganlka liten, och ej altid

framftickande, fom Gunnerus fäger.

De Ammti fom Artedi räknat, äro fäkert

icke annat än oordentelige riigce ^ fom ibland

icke fynas, men i fynnerhet, då djuret legat

något utur vatnet.

De fmå fpringor eller öpningar, fom GuN^
NERus omtalar på hvarje fida om kölen under

bu-
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buken, finnas altid, och fynas tydeligen haf^

va förening med de nederfta af djurets fmå lun-

gor, juft åfvanfore diaphragma och lefrenj och

tyckes fårdenfkuU rinimeligt at deffa tjena får

famma ändamål fom de 7 fpiraeula hos Petro^

myzon, et flågte med hvilket Putalen är alt för

Elära llägt.

Då man jämför den anatomie, fom Ar«
TEDI upgifvit, af Petromyzon med Myxines^ it

likheten få ftor at utom de yttre märken gan-.

ika liten Ikillnad finnes»

Slägtets chara<fter kunde därfåre få hjelpas

for at nogare förena vonLlNNés och Gunneri be.

Ikrifningar: Corpus fubtus carinatum^ carim pin-

nwformi adipofa»

1 anfeende til lefnadsfättet, vanflägtar in-

tet eller aldeles Putälen från Petromyzon, af

hvilken den arten, fom kallas bramhmliSi ofta

finnes andre filkar anhängig.

Tabellen IV utvifar,

Fig, i. Putålen, ehuru liten ^ likväl af naturlig Roxlek^

med öpen mun.

Fig, 2. Defs hufvud och gap förftoradt.

Fig. s, Sjelfva kåftarne ånnu ftörre gjorde, med dubbla

tandradérne, och den enkla öfverll Jfittande

tanden.

Fig, 4, ^ufvudet framåt våndt^ med hopdragen mun al

kåftarne icke fynas.

H 3 For,
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Förcekning,

På vägra hittils obe/lrifne INTESTL
NAL -kräk;

af

FRAXTZ von PAULA SCHRANK.

L]tom hAid den of(5rliknelige Redi i iårra år*

^ hundradet upgifvit, år Natural-Hiftorien

om Inteftinal-krdken ^ et arbete för en hel mans-
ålder, men har, oaktadt det lilla fom varit be-

kant, gjoidt de ftorfta framfteg; Ingen annan

vetenikap , om vi undantaga Låran om Elecfrri-

citetet, har vunnit få mycken uplysning. An-
talet på de uptåckte Maikkråken, har beftån-

digt okat fig, och man kan nåftan intet öpna
något llag? djur, fom. mian hittils fparat , utan

at gora nya uptåckter. Detta fålt, fynes redan

blifva alt fur ilort at kunna på en gång ofver-

fes; jag gjorde fördenfKull år 1783 et férfok at

dela detfamma i flera afdelningar , och utgaf

foljakteligen en fortekning på alla hittils kånde

Intertin:il-Mäil<;ar , fom då utgjorde 157 arter,

fom jag hlnforde til 14 fiågten , från hvilka

likväl den fiua eller Alaria ^Fliigelvurm Auct.

enligt ny^TQ anmärkningar ber utellutas, och

under den Nionde, Fc-fnicaria (Splittervurm Schr.)

i des ftålle inforas. Sedan denna tiden hafva

få val andre, fom i fynnerhet tvånne af mina

Lärjungar, Herrarne Frolich och Jeder anfen-

iigen tormierat antalet, och fjelf har jag i en

ånnu outgifven Jfkrift, beil;rifvit et nytt Aågte
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(Ltngvafuta , Zungenvurm) af hvilket Filaria

GaiiincF (nto 2 på min fårtekning) bår fåfom

en art uptagas. Men utom denne, har jag un-

der forloppet af mina underfokningar påfunnit

en mångd af andra Inteftinal-kråk, fom hora til

de forr upftållde Slågten , hvilkå jag nu får den

åran at til den Upiyfta Academien infånda.

Min åfvan anförde förtekning lägger jag hår

til grund, och betjenar mig, enligt andre Auc-
torers efterdömen, vid dylika belkrifningar, af

det Latinika fpråket.

LIGULA.

Petromyzontis. i. L. linearis, utrinque acumina-

ta: acumine altero longiori obtufo.

Habitat in ventre cavo Petromvzontisbron-
chialis.

Obf, Longitudo g. dig. latitudo § Lin.

Corpore continuo, annulorum experti.

Truttae. 2. L. linearis, linea infcripta longitu-

dinali a capite ad caudam puncflis exarata^

appendice caudali, apice nodofa.

Habitat inter inteftinula coeca Salmonis
Trutts in cavo abdominis.

Ob[, Long. 4| dig. Lat. § lin.

TRICHOCEPHALUS,

Anatis. 3. T. capillaris fimpiiciflimus.

Habitat in inteftino coeco Anatis Quer-
quedulae.

ASCJ^
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ASCARIS,

Compar. 4. A. filiformisj acumine cralTiufcula

fubobtufo, apice pofiico inferto; wfln mem-
branis duabus trjradiatis ante fpicula geni^

talia.

Habitat in inteftinis crafTis Tetraonis La»»

gopodis.

Obf, fimillima feqventi, f^d femina gla^

berrinia.

Difpar. 5. A. fubulata; acumine poftico exqui-

fitoi membrana triradiata duplici, tubere-

que intermedio ante fpicula genitalia. Mas.

A. Subulata; veficulis lateralibus fecundis

quatuor circa medium longitudinis* Fe*

mma,

Habitat in inteftinis Anferis domeftici,

Secunda. 6. A. filiformis. utrinque aequalis; an-^

te apicem pofticum ferie laterali feeunda

veficularum.

Habitat in inteftinis Percae vulgaris Schcefferi^

Obf, Denne Abborre-art, år aldeles får«

Ikild från P, fluviatiJis, med hvilken den

blifvit af Auélorerne fammanblandad.

Long. 3 1 lin. Tenuiffima.

Boa. 7, A. fubulata; corpore antrorfum an*

cipitic

Habitat in inteftinis Lucii.

Triquetra 8. A. corpore antrorfum triquetro^

poftice tereti acuto.

Habitat in inteftinis tenuibus Vulpis*
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Crenata. 9. A. filiformis, corpore utrinque cre-

nato; capite fimplici
,
poftice obtufa.

Habitat in ftomacho & intefiinis tenuibus

Felis Cati.

Obf, Diverfa ab Afcaride Cati ob caput

fimplex.

Talp3e. 10. A. fetiformis, annulata, utrinque

acuta.

HMtat in ftomacho Talps copiofifTinfia ^ in«

ter fenaidigeuos Lumbricos,

Anmärk, Lagd i blodvarmt vatten rullar den«

ne malk fig tilfammans i bandlika krckningar
5

Fdrmodeligen hafva de^ fom ikylla Mul-
vaden för at hafva åtit rötter ^ anfedt den-

na afcaris får fådane.

Frugilegi. 11. A. filiformis, aequabilis.

Habitat in inteftinis Corvi frugilegi.

Obf, Long. 4 digit. craffities chordae fidi^

cularis G.

Capillaris. 12, A. capillaris, retrorfum craffeo

feens, inteilinis fpiralibus.

Habitat glomeratim in ventriculo Siluri

glanidis.

j^nmårk, Denfta år ganfka lik en Trichoce-

phalus, men åndå en riktig Afcaris, på
hvilken jag ganlka tydeligen fedt munnens
trenne Jfkedlike lappar.

Mucronata. 13. A. corpore poftice rotundato,

acumine breviufculo reélo obtufiufculo

inferto.

Habitat in ventriculo Siluri Glanidij.

H 5
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Anmärk. Hannarne hafva vid bakändan en
liten inbogning^ utur h vilken de båda Pe*
ms utkomma. Honorna fynas bakåt lan«

cettlike, eiler fnarare fyllike,

Adipofa. 14. A. fabulata^ poftice acota.

Habitat in adipe intellinorumj adeoque in

cavo abdominis Lucii,

Obf, Poiiice acuta nec acuminata,

Salarnandrse. 15. A. antrorfom anguflata; po^-

flice acumine brevi acuto.

Habitat in inteftino re<!^o Salamandr^ ma-,

culofae.

STRONGTLUS.

Vanelli, 16. Tringee Vanelll.

Habitat in inteftinis Tringse Vanelli.

Anmärk* Tåmeligen flat, med otaliga tvär-,

flrimmor ; bakåndan trobbuddig; med anus

inunder , et litet ftycke från fpetfen. Främ-
re ändan med en mångfållig mun, lik en

fammandragen pung.

FESIUCARIA.

Cyprinacea. 17. F. obionga, teretiufcula, antice

truncata, ore fimplici.

Habitat in inteftinis Cyprini Barbi.

Bofchadis. 18. F. torulofo-teres, capite difcrs*

to 5 fubtus ore femicirculari, punåisque
duobus pertufis,

Ham
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Habitat in Anate Bofchade fyiveftri do-

mefuca.

FJSCJOLA
Collurionis. 19. F. oblongo-ovata, planiufcoiaj

albida, fignatara ferruginea undalata.

Habitat in inteftinis Lanii Coilarionis.

Obf Longit. I. lin.

Upups. 20. F. fufiformisj ore laterali minimoi
corporis margine inflexo.

Habitat in inteftino reclo Upupse,

Percina. F. oblongo-ovata; ore laterali trun-

eato; corpore poftice acute incifa: iabiis

mobilibus,

Habitat in inteftinis Percae Åfperi & vuU
garis.

Lanceolata. 22. F, depreffa, lanceolata^ hinc

triincata; ore laterali vix prominulo.

Habitat in Cyprino Bräma.

Ohf, Quum fefe paululum contraliit, mar-

go corporis crenatus evadit.

Pervi. 23. F. clavata; ore laterali juxta apicem
tenuiorem ; apice obtufiore perforato,

Habitat in ventriculis Cervi.

ECHINORRHTNCHUS.

Pobulae. 24, E. elongatus, faccatus, fobdiaphä-

nus; collo angufto aequabili, bulla peiluci-

da terminato; roilro feriebus uncorum plu-

ritnis.

Han
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Habitat in Cyprinacei generi^ eompluribus
pifcibus.

Nodulofus, 25", E. elongatus, faccatus, opacus;
collo angufto, antrorfum anguftato, bulla

peliacida terminatoj roftro feriebus unco-i

rum compiuribus.

Habitat in inlleftinis Siluri Glanidis.

Veficuiofus. 26. E. Corpore faccatOj antice faf-

ciis uncinatiSj pofiice bulla fubretra<ftili

adpenfa.

Habitat in Fulica fufca.

ObJ\ Bulia adpenfa ab Echinorr. Anatis di-

verfum conftituit«

Collaris. 27. E. corpore faccato, poftice trun*»

cato ; colio fafciis uncinatis.

Habitat in inteftinis Fulicas fqliginofae,

FESICARIA.

Tetragona. 28. V. filiformis, compreffa , fubar-

ticulata, antice tetragona; caudse veficula

obliterata.

Habitat in hepate Salnnonis Salvelini copio-

fe, veficulde peculiari inclufa,

Ligulata. 29. V. corpore ligulato exarticulatoj

capite inernai tetraftomo; veficula caudali

minuta.

Habitat in Hepate Percae vulgaris,
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TjENIA.

Nymphea. 30. T. Capite ofculis quatuor hemi-
IphaEricis cruciatis , rollro intermedio iner-

mi; corporis articulis anterioribas remotio-

ribus nodofis
,
reliquo corpore ferrato.

Habitat in inteftinis Scolopacis PhfEopodis.

Silicula. 31. T. Capite fuborbiculato , tatrailo-

mo; roftro tereti, apicis pertafi margine

patente
,
corporis articulis cuneatis.

Habitat in inteftinis Scolopacis Totani.

Sagittiformis. 3:2. T. Capite obtufe fagittato^

ofculis duobus oblongis, articulis ovatis

quadratisve,

Habitat in Cyprino Barbo.

Salvelini. 33. T, Capite oblongo, diRomo; col-

lo brevi exarticulato, articulis anticis in-

fundibuiiiormibus : margine poftico incras-

fatis.

Habitat in inteftinis Salmonis Salvelini*

I denna fortekning har jag ej anfört Ttmg'

mafiarne (Linguatulae ) emedan jag beflcrifvit

dem på annat ftålle. Jag kan likväl intet lem-

na at anmärka, at intet något ilägte tydeligare

bevifar at de åro djuren anliängige. Beftåmde

at lefva i en fin fuktighet, men iivilken tillika

är flemmig
,
fpricka de i luften, i Spirit. vini,

i vatten, man må gifva det fiilnämde hvilken grad

af värme fom behagas. Synnerligen ömtåligt

år det llag , fom finnes imellan refbentn på den

lilla Lanius Coilurio. Denne malk bårar fig i-

genom
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genom, få fnart foglen kalnat, emedan de då

f?.kna den animalilka faktipheten, i hvilken de

floto då foglen var lefvande; men fåfnart, fom
de komma i luften, fpricka de åfven, juft då

detta element berofvar dem det öfriga af den
välgörande våtan ; och diuret

Inciditin Scyilam, dum vult vitare Charybdim,

Tillåggningar^

af

ADOLPH MODEER.

f anledning af den foregående afhandling, föiH

Herr Dr. ScHiiANCK infåndt, en man redan

få fördelaktigt kand for fina infigter i Natural-

Hiftorien; torde jag få anföra et och annat li-

tet tvifvelsmåi, neraL huruvida Afcaris crenata

kan utgöra en ny art, dårföre, emedan des be-

fixaffenhet aldeles inftåmmer med den af v. Lin-*

Ne få kallade Afcaris fesquipedalis och fom hos

MUllek. heter Gordius filum. Den år få' lan af

halfannan fs<s långd, flera, och vål många hin-

na icke öfver halfannan tum; de hafva Caput
fimplex, corpus filiforme fubtilius annulatum,

utrinque fubcrenulatum. Således år det endail

locus fom åtfkiljer, och ehuruvål jag åfven i

allmänhet år af den tankan , at de flåfte Inte-

ftinai-kråk åro medfödde, kan det likväl icke

vara omöjeligt at et eller annat mafl^-kråk kunde
utifrån inkomma och vänjas vid et fådant bo-

nings-ftållcj lika få väl fom en Fluge-Larv uti

en
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en mennilko-kropp. Hårutinnan år jag dock

icke envis, utan vil allena Kafva gjordt denna

erinring til vidare omprofning.

Afcaris Talp^ kunde mojeligen vara Afcaris

Lumbrki terreftris , fom Wagler uptåckt, ocli

Baron von Gleichen få vå! fom Pafior Goezk
funnit och underfökt. Sedan melmarfliarne hos

Mullvaden biifvit til håiften fmåite, fåforn Hr.

DoéV. ScHRANK berättar , hafva deffe Afcarides

befunnit fig i godt vålllånd uti Mullvadens ma-
ge. - - - men jag vil fiuta med mina möjelig»

heter, och i det iiålle oka den af Hr. Do<!l:or

ScHRANK gifna längden med ånrm två nya ar-

ter^ fom jag uptåckt, och fom jag ånnu icke

funnit af någon Helminthologiik. Författare an-

förde nemL

FASCIOLA Tmccc: fubobconica, collo protra^

élo iongiufculo, pori terminalis margine callofo.

Den finnes uti Tarm-Slemmet på Sutaren

(Cyprinus Tinca) , och vore ofynlig dåreft den

icke rögde fig rned fm rödbruna bakånda; den

är fåledes ej flörre ån et litet fandkorn. Krop^

pen år omvåndt-kågelformig , men vid nedra

andan, fynes å ena fidan i kanten Sidoöpnin^en

med tunn och fkarp brådd ; å andra fidan midt

emot utftår halfen föga når kråket dragit fig ihop:

dådet vanligen ut/l^uter halfen, år den af halt-

va kroppens iångd, och då fynes des ånd-öp-

ning omgifven af en tjock kant, förorfakad

förmodeligen af det ånnu inomliggande fug-

röret.

Det-
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Detta kråk fynes aldrig fåfiaclt med annan
opning, ån den fom befinner fig i andan af

halfen. Når kräket icke år anfåfl, flyter det

uti fiikllemmetj men liråcker ideligen ut fin

hals och foker därmed på alla håll omkring:

ofta utfträckes halfen då få långt, at den år

längre ån fjelfve kroppen; halfens utftråckning

iker genom en häftig utflotning. Til Färgen

år Kråket hvitt och genomlkinligt , men på ne-

dra andan åt den fidan fom fidoöpningen be-

finnes , har det en aflång rödbrun Flack , fom
ofta finnes utfliga i tvånne gaffellika uddar

^

hvilka åro vånda mot fidoöpningen. Dock når

Kråket blifver och mårker fig oroadt famt kom-
mer i rörelfe, får famma fläck åtfkillig annari

daning eller flålining: den fkiljer fig åt, och

man finner då at den beflår af et anfenligt an-

tal rödbruna ågcr, fom nu komma ån uti cir-

kelrunda ilållningar, ån i rader, och ån lik-

nande hvarjehanda bokftåiver eller tekn; de

fynas nu icke eller mera få rödbrune, fom då

de voro uti en enda flåck förente.

Det år märkligt , at de filktarmar, fom åro

fria frånflem, hyfa icke eller defTa Kråk. Där-

emot finnas af dem en anfenlig mångd då Tar-

marne åro llemfulle. Såfom bekant år, utfila

Sutarne en fior myckenhet fiem , når denna ut-

filning affiadnar, blifva de förmodeligen fjuke,

då öka fig Tarm-Kråken, och naturen^4ommer
dem fåledes til hjelp. — Jag har redan haft

den åran inlemna deffa Kräk til Kongl. Acade-

sniens Cabinet,
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T^NIA Urogatli articulis brevioribus poftice

titrinque acutangulis, collo pyriformi, capite

globofo.

Den ftolta TjMern mäfte hyfa denna
Binnikemalk. Des långd hinner åtmin{>one til

^ alnar, och des fiorfta bredd går något ofver

I tum 3 Til Färgan hvit. Lederm åro vanligen

vid pafs 8 gånger bredare ån de åro långe,

men utftråckte hålla de dubbel långd emot
bredden 5 de åro med åtll^iiliga ikiynklor och

. långftrimor markte. Hufvudet år klolformigt

och ovåpnadt, det år, utan taggar. Haijm
trind, mot hufvudet något utvidgad, och kan
fåledes liknas vid et påron. Orn^kring vid den
qoide leden börjar kroppen blifva plattare och
iedcrne mårkeligare, dä de åro mycket utilråk-

te förlora de efterfta hornen deras ikarphet.

Når halfen år mycket utdragen, år den fin fom
et hår, då har altid hufvudet blifvit fafilittande

uti Fogelns tarm. Ledernas opningar (Forami-

nula) hafva icke med vifshet kunnat uptåckas,

och fynas icke eiier få noga då kråket icke år

färdigt at framföda, dock har jag anledning tro,

at de fitta på ledernas platta fidor. Hos en

enda Tjåder, hafva fem af deffe Binikema/kar

på en gång funnits. De kunna befes uti Kongl.

Academiens Cabinet, dit jag åfven haft det

nåje at redan ofverlemna en eller annan.

Det vore högeligen at ånll^aat de, fom roa

fig med uptåckter uti Natoral-Hiiiorien, nu me-
ra icke låto bero därvid, at endafl meddela
några kånnetecken på hvad de uptåcka. Tvårt-

om^ och då fådana tilfållen år© fäilfynta, bor-
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de åiven den nogafte belkrifning anteknas och

medfölja, icke mindre ån andra märkvärdighe-

ter bifogas, fom då yppa fig och federmera fål-

lan förekomma. Därigenom blefvo uptåckterna

mera gagnande, och mångdubbelt nöjfammare.
—. En eller annan ny art horande til fiågtet

Echinorynchus , fom Hr. Dr. Schrank nu ökat

med fyra nya arter, kunde jag väl ockfä tilläg-

ga, men jag har tänkt at framdeles hafva den

åran til Kongl. Academien åfverlemna hela

detta /lagtets Hiftoria.

. Befkrifnino;

Fäet nytt S^-cenfkt Tråd, BETULA pimiatay
jiimiet i Werviekmdi

Af

J. DAN. LUNDMARK,
M. D. och Frovinc, I\Ied.

Då jag for 4 år fedan refte up til Werm-
lands fordnad Finnmark, hörde jag omta-

las et Träd af befynnerligt utfeende, fom Ikul-

le växa vid Lefljofors Bruk 3| mil norr om
Philipftad.

Det var då vintertiden, och jag kunde
icke för ån 2 år därefter få fe blad och blom-
mor, då jag genaft fann, at det var et Species
Betuh^ fom efter all fannolikhet tilkommit af

Rönn
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Ronn och Allder, hviika bagge växa ymnigt
dåromkring. Bladen likna mycket den förras,

men åro kortare , och blommorna åro Allderns,

ehuru hälften mindre.

På Mllet åro fiera Tråd af detta ilag;

Stamträdet år omkring 10 alnar» och de andra

mindre. Några åro flyttade fram til Leffjöfors

gård 5 dår de bibehålla famima fkapnad, fom
de ågt på den /karpa fandjord dår de förut

våxt.

BETULA pinnata.

Arhor hybrida, matre Betitla incana, patre

Sorbo aucuparia; Magnitudo 8 k 10 ul-

narum. Craffities trunci diametro ö-polli-

cari. Habitus Betuls incanar.

Rami ad angulum acutum e trunco exflantes

,

rarioreSj fragiles , cortice cinereo. Ramuli

fulcati, contorti, tomentofi.

Folia pinnata, alterna , pollicaria. Foliola ovato

lanceolatä, incifoferrata, ferraturis argutis,

iocxqualiaj lupra villofa, obicure viridia,

fuhtus incana. FoUolum terminale 1. impar,

majus, incifoferratum , undulatum, Petioli

femipoliicares j tomentofi. Stipuloe ovatae,

bins, i.ntus fufcae, fubtus flavefcenti-ci-

nereae.

Pediinculi {iu?.tem\ 1. quini, amentis brevioribus,

tomentofi.

i^/ow amentacei , amentis caerulefcentibus, fqua-

mis margine cinereis.

Frti&us Betulae incanae.

I 2 Locii^
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Locuf ad Fabricam ferream Leffjöforfs, in Parce-.

cia Römmen Wermlandiae.

Tab. V.

Figuren foreftåller

En blommande Gren i naturlig fiorlek.

Befkrifning,

Få tvånne ?iya PHALJENER och en

ICHNEUMON, hvilka lefva, då de

åro majlar^ uti Afplöf

^

af

CLAS BJERKANDER.

7. PHäLjENA Thea Sagiteth,

AHs albidis, a tergo maculis fagittatis dua-

buSj in margine iituris tribus fufco-ferru-

gineis.

Desck. Capiit pallidam; palpis barbatis, porre-

6i\s brevioribus obfcuris; antennis fetaceis

Jente annulatis, longitudine plus dimidia

infefli, fufcis, apice albis.

Thorax albefeens»

Pe&us & Abdomm alba, nitore fere argenteo.

Alcs antkce fupra albidae^ lineares, linea futura-

ii fufco-ferruginea, dupliciter anterius ita

fa.
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fagittata ut tlioracem feriat acumen macu-

lae primae fagittata?, ciii fuccedit alia ma-

cula cuneata paulo major, <& pofiea linea

futuralis apicem alarum attingens; hinc

in dorfo refertur fagitta duplici alarum pa-

ri inftru<5la, unde etiam petitum eft nomen;
margo exteriör iitaris tribus obliquis, aequa-

]i fpatio remotis, fufco lerrugineis, ornatus

eft; fubtus pliimbeo-fufcae, five colore mo-
lybdense, quales funt alae inferiores in u*

traque pagina.

Pedes albidi, tibiis poflicis nigro-annulatis.

Magjiiiudo & habitus propius accedit ad Phalae-

nae T. gemetlos vel Ro feltce,

Majken har et litet platt hvitaktigt hufvud, och
kåftarne ytterft fvarta.

. År ä linier lång,

har 3 par framfötter. En fvart rand går
långs efter ryggen. Vid hufvudet åro ft

tjocka hvita ritigar^ fedan 3 ån fmalare,

de 5 följande åro dar mindre och gula;

af fådant aftagande blir ma/kens fkapnad
måft conilk.

Larven bor merändels midt uti Afplof , under*
ftundom vid fidorna, åter få mycket af

det kottaktiga, at diametren blir 3-4 li-

nier ftor, men lemnar hinnorna på båda
fidor, af hvilka den undra år fårft grån,
fedan följer en oval ring, men fjelfva me-
delpun(!^en, dar puppan innanföre ligger, år

åter gron. På ofra fidan af löfvet år hin-

nan hvitfläckig, fom förorfakas dåraf at

malken ej ätit alt det kottaktiga utan lem*

nat något qvar, och alla ådror orörda.

I 3 Ma*
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Mafken Brvandlades år 1785" den 14 Aug. in-

uti iöivet til fvait puppa, utar^ hvilken

Phaiaena framkom den 7 Sept. Ar 1783
utkläcktes Nattfjårillen den 27 Julii.

2. PHALjENA Tinea Labyrinthelta.

Linearis
5

argentea, nitida, poflice alba

lituris marginalibus fufco-aeneis radiantibus.

Desck« Capitt albiffimum, laeve, p^älpis incurvis

brevioribus.

Antmmce fetaceae, longae, albifTim* apice fufcae.

Thorax, PtBus ©* Abdomm colore argenteo

fulgida.

iineares, antice argenteae immaculatae, po-
ne medium verfus pofleriora fafcia tenuis-*

fima seneo-fufca, in plerisque extus bifida,

ramo anteriori antrorfum flexo, & dein

litar^ marginales aeneo -fufcae
,

quae qua-

fl radii e difco exeunt aibo.

Pedes albifTimi tibiis anterioribus paulo obfcu-

rioribus.

Magnitudo GemeilaCj at paulo anguftior,

harva fubcutanea. labyrintlios veficulares inträ

foliorum paginas format, unde nomen.

Ma/ken år gul, fmal åt fljerten. Kåftarne fvarta;

två linier lång. En mörk linie fynes långs

efter ryggen , hvilken lår fororfakas af

den foda han förtårer. Inom 3 dagar ha-

de han ilutat fina gångar pä et blad, lade

f]g få i kanten til förvandling , och Pha-
laenen framkom en half månad därefter.

Den-
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Denne Nattfjäril har en liten Stjerfjn^a^ hviU

ken några dagar efter den foregående

framklåcktes

ICHNEUMON Labyrinthellce.

yEnea, antennis brevifTimis, nigris, pedibus

albiffimis, alis hyaiinis immaculatis, Litara uni-

ca coftaii nigra.

Magnitudo triplo minor Ichn. Piiparitm»

Alae hyalinae, lente punåis minutifiimis ni-

gris irroratae.

Thorax & abdomen acneo nitida, fplen-

dida.

På Tabellen VL f(5reflålles.

Fig. I. Et Afpeblad med gångarne gjorde af jPA.

Labyrinthellcv Larv.

a. Phatcena Labyrinthella i naturlig ftorlek.

b, c. Den famma forftorad.

Fig. 2, Ichneumon Labyrinthella^

a, i naturlig ilorlek

b, med glafet ftorre gjord.

Fig. 3. Afpeblad med Phalcence fagitdlce bo, och

den utkrupne och kläckte puppan.

a, Nattfjårillen i naturlig ftorlelc,

b. Större gjord.

f. Med utbredde vingar.

I 4 An-
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Anmärkningar,

Vid den ovanliga blida Väderleken

under fårliden Vinter

^

af

CLAS BJERKANDER,

Inom en tid af ^"0 år, hafva varit pä denna
orten 3 tidiga år.

1:0 1750. Gamle mån berätta^ at många
Tråd lyf1:e gröna, och at på några fiåilen Rå-

gen begynte gå i ax vid Hutet af Martii. Den
13 J^nuarii var en ftark Jordbåfning. Jag har

endaR den tiden anmärkt, at Bien voro ute

den II Februarii. Både pä Såd och Grås var

Sommaren fruktfam. Ifrån början af Septemb*

kom ej något regn, förr ån uti Februarii 175'!^

Mrigenora blef vid Hutet af året fa ftor briit

på v:^tten. at man ej fick mala fåden, utan

nodfakades betjena fig af hand-qvaraar.

2?o 177^9, om hvilket beråttelfe år inlem-

nad, fom År 1730 fidan 130 år tryckt uti

Kongl. Vetenlk. Acad. Handlingar.

3:0 1790, det innevarande, om hvilket

fåfom en fortfåttning ifrån forliden h6ft

jag far den åran framlemna några anmärkningar.

) Se HandL 1789 fid. 303.
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SfANUARIUS.

197

Väderlek.

Regnade.
noicank.

'-nog.

Mulet.

^Tnl.^Storm

Ström.
Regn.
Mulet.

Regn.
Mul.
Regn.
Regn. St.

Ström.
Ström.
Klart.

!:Clart.

Ström.

Klart.

Klart.

Klart.

Klajt.

Ström»
Stroni.

Klart.

Sn6ft.

Snog.
Snog.
Snog.
Sno. Storm
inog.

Snog.

Vind,

S.

S.

SO
s.

S.'

v.
S.

s.

SV.
sv.
s.

s.

sv.
v.
N.
s.

v.

N.
NV.
v.
v.
v.
v.
v.
o.

so.
so.
o.
o.
N.
N.

Thermomet.

in. mid. aft.

6

1 3
2U. 3

411. o

3U. I

2 U. I u.

1 u. o
3U. o
4u. 1 u.

4 u, I u,

3U. 211,

2 U, O

3 311.

2U. O

3 u. I u,

2 u. o
6u. 7 VI.

»o 11. 9u.

5

o
2

2

5

5
2

5

7
7
8

5

4
1 u

2 u

2 U

O
I U

O
3u
3u.

o
1 11.

I u,

I u.

o
3U.
3n,

8u.

12 U.

Bi voro ute. Snon kom
om morgonen.

Nollor voro 3 tum läng??.

Mygg danfar, flugor oc;

Ip indi ar vid väggarna.
!?unnb§r annu roda.

Ri^arne vaxte. Märke:
gronlkades, gräs var i a

?- tum långt.

Alla aftnar Stjernfall.

Amenta pa Haffeln be-

gynte flappa fro-mjolet

Talgoxen kom fram til

hufen.

Enligt Thermom. blefnu
kallt, hvarigenom flere

växter hindrades i fit pa-
beg-ynta gronfl^ande.

Genom mycken Rimfroft
och litet fno, kunde mar.

någorlunda äka med flå-

de på grås-mark.
All fnon fom foU hela må-
naden var allenafc 2 tum
djup.

FEBRU-
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FEBRUARIUS.

Jag. V au.cx icis.. Vind. Thermomet.

m. mld. aft.

I Snofl:. S. n 11 2 U.

SllOÉT V. 0 I u.

6 Reg.Stor*"! SV. ->

j cj cJ All fnon gick bort.

Ström. SV. 6 c
J

r
b Stro.Stor*'! SV. 6 S 7 Heta Stenen.

6 Klart. sv. 2 T 0 jorden torkades.

Regn.
Ström.

v. 5 8 Skator begynte bygga.
co N. X

9 Klart. NO. 9. n0 u. 611 Myror kommo up.

lO Snodr. N. 8u. 7 u 10 11

II Sno fl:. v. 10 u. 0 I

I 2 Klart. v. I u. j

13 Reg. Stort! v.
1 j. Kl. Storm v. i

Regn. v. / 2

1 o Mulet. S. 2 U. rj 6 1-Tonati na TTaff#>l hpfvn-
ce fynas.

Reg.Storn sv. 5
*y
/ i- fin hog Regnbåge kl. 9.

f. midd.

i o Klart. v. 3 5 5 Lärkan hördes.

TQ Mulet. SV. ö 8 8 Ganfka mycken tjalrok.

20 Mul.Storn- sv. 6 8 5 Daphne Mezereum blom-
made.

Mulet. sv. 3 7 4
Tjåder begynte fpela.22 Reg.Stonr, sv. 5 8 6

regnbåge.
Mulet. v. 5 II 5 Kräkor blefvo fynlige.

Regn. v. 5 7 5 Åter mycken tjålrok.

25 Regn. v. 7 II 9 Draba Varna.
26 Reg.Storm v. 9 12 8

^7
28

Strå.Storm v. 5 6 2 Betula Alnus.

SnSft. N. 3U. 0 411 Lof ur krusbars-knop-
parna.

MAR-
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' MJRTIUS.

139

Dag Vad^erlek. Vind. Thermomet.

m, mid. aft.

1 Snofi:.
AT
1\. 2 u» liU.

2
1\Ti\

.

2 u 0 2 U.

3 Regn. V . u 4. Q

4 i\. 2 I u

5 Snoit.
AT
i\. 9u. I I

6 St ro.Storm V . 4 9 5

7 Klart. ATX/' 0 6 2

8 Klart. V

.

I u 2

Q Regn. v. 4 ? 6

10 Regn. v. 5 9 7
II Ström. u. 5 8 I

12 Ström. S. 0 10 i

1 S rvlul. Storm. v. 8 9 5

M Ström. v. 2 8 5

15 Klart. NV. I 5

16 Mulet. V. 1 u. 4

17 Klart. S. 2 13 0

18 Mulet. N* 6 14 Q

19 Klart. V. 10 8

20 Klart.
•v r

V. 3 1

1

6

2

1

1

Ström. v. 4 12 7
22

i
Mulet.' v. 5 12 7

23 Klart. S. 2 10 5
Klart. 0. 0 10 7

25 Dimba. 0. 2 10 3
26 Dimba. 0. 3 5

27 Regn. 0. 4 4 7
28 Ti" In vi- Uiviart.ä c0. 6 10 5

29 Mulet. s. 2 8 6

30 Mulet. N. 4 9 7

3t Suoft. NO. 3 4 3

Starar ncli Änder fyulige

Harar hade ur. gar.

Hy il fick. fmä lof.

Dufvor.
Spindelvaffags pa jorden

Papilio urtic3e. Bien ladd-

ningar.

LoniceraCaprif. hade lof.

Potentilla frutic. blad.

Ormar tVnmme.
Tuirdago tariara.

Vioia,r.ricoL Alfine media.

Salai)Llius niv. Vildgås

foro förbi.

Änemone nem. Chryfos-

pleniiini altérnif. Anem,
hep Papilio Rhamni, Ci-

cindelaCampeflris. Fyr-
fotte r.

Crocus vernus.

Tiifilago pet. Popnlus
tremula.
Papilio antiopa.

Scaraboeus Stercorarius.

Salix Caprrea.

Ornithogahim luteum.

Bellis perennis.

Ikornar hade halfvuxna
ungar.

Rana temporaria i dam-
mar. Afkedunder.
juncus pilofus. Krusbår
hade blomknopp.
Ulmus campeft. Cocci-

nella 2 punft.

Viola canina, Mercuria-

lis pereii.

APRl'
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APRILIS.

Da, Väderlek. 1 il d Thcrmomet.

m. m'.'

I KlarS:. 0. 0 5

Klart'. i u. 3 I

3 Klart. I u. S s

4 Snoft. X. I

5 0 7

6 Sno HagT 0.

3 ? 4
CJ Srrom.

0"
I 8

9 Siiog. N. 2 u. 2 1 u

10 StroTi S. 4^^- 5

1

1

Ström. 0 0 7 2

Mulet. 0 I u. 2

13 Snog. 0. I U. 2 c
1 j. Mulet, (). 0 5 3

^ n Ti O" n rl P 0. I u. 0

I (' Sno il:.

0'
1 u. 4

I X. [ 11. 4 2

ic> Muiei! X. lU. 3 I l!

^9 Klart. 6. 6 n . I I V

5C Xlsrt 0. 3 i-i- 6 3
Snog. S. 0 10 c

Snog. 0. 3 u- 0 5

23 ' Snog. xo. 7u. 0

-4 Snoft. xo. 2U. 5 1

25 Snogade. VO. 0 0 0
26 Ström. xo. 0 7 3

27 Klart. IlT. 10 6

28 Ström. s. * 13 10

29 Klart. S. 6 13 10

30 Ström. s. 5 16 10

S:ii"x Viminalis.

Salix incubacea.

-VJoxa mofc. Glechonia
•leäer.

Sma Båckarhade intet vatn.

rr.lipagesner. vilade blonv
knopp.
iqvirernm arven fe,

X :) rc i 1 11! s P fe u d o-Xarc iff

.

Ra-iuncnlus ficaria. Gna-
plialium dioicura. Bi ha-

de ungar.

K\-:itiri'liLis Botrvoides.

L£(-ii'odon taraxacum.
Caiiiia palufcris.

i^rMnnla veris. Paeonia

officm.

Ainga p /ram- Tormenti]-
la erec. med flere, vifa-

L.cmKnopp.
K'. ni S tnm^djup Sno,
lor.i genom tilokning blef i

:K^gar liggande utiMa^i.

Tranor foro It Norr.

Moracilla alba.

Fnmaria nob. Rumex ace-

röfella.

Primula veris. Geumrivab
Alchemilla valgaris. Mo-
racilla Oenand:e.
Fragaria vefca. Oxalis
aceLOl".

Ribcs uva Crispa. Oro-
bus tuberofus. Papilio

Xapi. Mört begynte a-,

leka i Vettern.

Man
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Man finner af föregående Anmårkningar

,

-at ifrån den 14 Januarii liar väderleken icke

få bekåndigt varit blid, fom uti December.

Det hade varit nojfamt, om Trådens ocli

orters blomningstid, uti förra tider blifvit an-

märkt, få hade m^n i anledning dåraf nogare

kunnat fe, huru ftor åtikilnad i anfeende til

Väderlek, det varit åren imellan.

Innevarande års Väderlek trlffar n:ira in

med åren 1755 ock 1756, det förra hade in-

gen vinter eller fnö före Jul, och 1756 var

blid väderlek uti Jan. o:h Febr, men den 21
Mars, föll en myckenhet fnö, kölden blci

llvarp och befiåndig til den 20 April. Denna
lånpfamma vinter, förorfakade fior foderbriu,

få at många kreatur dogo af hunger. A.r 1764
var Mars mycket klar och vacker, men de föl-

jande månader blef kall väderlek, få at den 5
och 23 Jun., föll fnö.

Omkrina den 16 Mars hade redan följande

orter upkomna blad, Chasrophyllum Syivedre

,

Carduus paluilris, Angelica Sylv. Spirxa olma-

ria , • Artemifia dracunculus, Plantago lanceol.

Ranunculus ficaria, Alchemilla vulgaris. m. fl.

Rumex patientia lemnade blad til mat. Kom-'
melrefvor, Plantor af lönnfrö, och många an-

dra fleråriga örters frön kommo up ur jorden.

Uti Vadsbo vid Mariseftad fåddes alt Såden.

Maikar til Papilio diétynna Fabric. gjorde tålt

af våf i grälet, och flere fiags Natt-f årillRrs Lar-

ver voro fynlige. Grodor (Rana temporaria.)

fågos i dammar ifrån den 23 til den 21, då de

åter^
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åter, fåfom kännande den tilRundande kalla vä-

derleken, gömde fig, och hvordes intet til forr

ån i flutet af April , emedan vatnet alla nätter-

na fick 435 lin. tjock is, alt til den 27.

Therm.var 1779 under o hela dagar i Jan. 13 gång.

Febr. i -

Mart och Apr. o -

- - 1789 - Nov. 3 -

Dec. I -

. - 1790 - Jan. 7 -

Febr. 3 -

Mart. I -

Apr. o -

Det år fåledes en mårkelig ikilnad imellan

1788 och 1789 års Vinter, dä Thermom. hela

dagar var 71 gånger under

Hela Vintern blommadj Lamium purpure".

um, Alfine media, ^ Draba verna, Senecio. vul-

garis m. fl. Spinat (Spinacia oleracea) lom för-

iiaen höft upkommit och hade fiera blad^ lef-

de ofl^add hela kalla tiden.

I Jan. Febr. Mars och Apr. foll i en qva-

drat aln af Regn öch Sno allenail f kannor vat-

ten
,
härigenom bief jorden mycket torr, fom-

lige Moflar ach fmå Backar hade intet vatten

uti April.

Forliden höft blefvo Rågåkrarne af Sper-

gula arvenlis gröna, och nu denna tiden på ba-

ra ftåljen af Draba verna hvita. Nar den fena-

re i få ftor myckenhet llorerar, låga bonderne,

at Rågen får mifsvåxt.

Un-
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Under den blida väderleken år 177g ^ var

mycken Storm, likaledes deffe månader, i fyn-

nerhet uti Februarius.

Barometern var fifia hälften af Mart. myc-
ket oftadig, få at han 4 gånger fteg up til

26 tum.

.^^^-^^'^^•^

En ha[ligt dödande Inflavmiations-Feber
^

Jö?n Ubiade Veripnevmonie
^ befkrifven

vieä ammrkningav
i

af

AND. L. SANTESSON.
M. D. Stads Phyficus i Gefle.

Ehuru Peripnevmonier äro »ingen ting mindre
ån fållfynte, få torde den följande handel-

fen dock förtjena någon fårfkild upmårkfamhet i

änfeende til de omftåndigheter , fom med den

voro förknippade,

Den 3 Oaob, 1787 ^^^^ j^g kallad til en

fjuk Fru 38 år gammal och i Qrde månaden af

fit hafvande tilftånd, för öfrigt fetlagd och ofta

befvårad af hyfterilka plågor. Vid min dit-

komft berättades mig at hon ungefärligen 8

dagar varit befvårad af en fvår fnufva, at hon
dagen förut emot aftonen hade, efter en pro-

menad i fria luften
,
beklagat fig öfver en ha-

Higt åkommande vårk i högra armen, hvarföre
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hon gått til fångs och flrax därefter fått en håf^

tig feber utan föregående rysningar. Na låg

hon i' ftark fvettning^ befvårades af tåta hjert-

klappningar, någon hufvudvårk, men i fynnero

het mycken vårk i högra axlen^ famma fidan

och halfen; pulfen^ ilog lio ilag i minuten.

For ofrigt fornicirktes ingen farikild fvårighet

at andas, ingen hofta. En timme efter min
ankomft bki Febren ånna håfrigare ån förut

och var pulfen hog , hailig och fall. Hvarföre

ådren opnades. Efcer åderlåtningen blef val

febern lindrigare, pulfen iågrej m.en varken

fortfor fom förut. Da-på förefcefvos kylande

och lofande falter, diluentia, omfia.g och clifti-

rer; detta oaktadt tilbringades natten under be-

ftåndig oro med fvettning. Na hördes Patien-

ten någon gång hofta. Morgonen dårpå följan-

de applicerades blodiglar på det värkande ftdilet^

fom var nu egenteligen under högr? axelbladet.

Hvarpå jag nödgades reia bort på några tim-

mar. Viå min återkomft om aftonen fann jag

den fjukas tililånd oåndaiigen förfåmradt, var-

ken hade val helt och hållet uphört, men i des

ilålie hade vid middagstiden infunnit fig en

rofiing i bröftet förenad med en ganfKa fvår

andetåppa; Pulfen var nu låg, ihop dragen, och

ilog 140 (lag i miinuten. I anledning hvaraf jag

låt applicera en fpanlk fluga imelian axlarna

,

ftarka fenapsdegar på vådorna, och gaf invårtes

tartarus antim. fåfom expectorans, och oxymel
fcillit: åfven andades hon ångan af upvdrmd ät-

tika m. m. men då detta oaktadt andetlppan

blef alt fvårare och fvårare , få begynte jag at

mifstånka något ovanligt; och föll jag i fynner-

het på. den tankan^ at antingen någon hemlig

apo-
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apoilenie hade brullit, eller ock at en vatten-

famling hade i haft infunnit fig i broftcavitetenj

hvartil föranledde få .vål den kånnedorn jag åg-

äe, at patienten altid haft et fvagt broft^ fona

öck epidemiens art Och belkaffenhet , hvarom
vidare nedanföre. Af följande fynes ät om jag

mistog råtta Hållet, hade jag dock rått i huf-

vudfaken. Åndtligen inträffade åfven barnsbår-

den, och framföddes efter några kraftiga vår-

kar et lefvande flicke-barn , hvarefter alla fymp*
tomer fä fmåningom tiltogo, och den fjuka dog
16 timmar därefter, fedan hön något ofver 3
dygn varit fjuk. Nu voro Affeffor Nordblad,
fom åfven fluteligen blef ditkallad , och jag

begårlige at underfoka orfaken til en få häftig

och oförmodad död. Opning llcedde fåledes

pä erhållet tilftånd och befanns

Ito Bråftbenet (Sternum) ovanligt intryckt

2io Den högra lungan ftörre och den vånftra

mindre ån de naturligtvis borde vara* Den
förra var til ftörre delen hård, rödaktig

och faft, fom et ftycke kött ellef råttare

fagt fom lefren. Den lilla frilka delen var

upfyld af et gulaktigt ferum; den fenare

åter, ehuru tämeligen friik, var fä faftvu-

xen vid de omliggande delar (en fak man
. altid med trygghet kah förefpå når fubje-

ftQt i lifstiden haft någon betydelig bröft«

plåga) at des rörlighet måfte hafva varit

nog liten.

g:o Hjertfäcken ovanligt vid och updrifvenj

då den öpnades rann tnycket blodblan-

K dadt
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dadt vatten ut, det återftående kunde unge-

färligen utgöra et godt haift qvarter.

4:0 Men det befynnerligafte af alt var, at ma-
gens planum pofterius närmare des extre-

mitas finiftra befanns til vidden ungefärli-

gen fom et tre dalersftycke genomfr^Ut, fä

at blott det yttre Peritonaeum återftod,

och det få tunnt at det var genomlkinligt,

och få Ikort, at det af blotta vidrörandet

gick fånder, då et til utfeende gult var

rann ut. Häraf fynes tydeligen at om den
fjuka lefvat i ä 2 timmar til, hade inge-

fta utan tvifvel gjocdt fig väg til buk-cavi-

teten. Plicae ventricali voro ovanligt up-

diifne, pä fomliga iblllen inflammerade

med kallbrandsflåckar hår och där. For

ofiigt var hela planum poilerius fkort,

utan fafthet,^ och iikfom redan anitacket af

rota, oaktadt obduc^ionen iLcidde blott 9
timmar efter döden ; detta alt målie jag tilftä

var ganfka of(5rmodadtj och huru Ikuile

man vål kunna mifstånka något fådarit, då

den fjuka aldrig hade klagat hvarken of-

ver värk, ovanlig ipänning i magen ^ eller

kråkningar*

Alla öfriga innanmlten voro frifka och na-

turliga
,

undantagandes intefiinum jejunum
,

hvilkef til en half alns längd var ganika fmalt

och liknande fnarare en (Iräna än en tarm.

Manne detta var orfaken til den trösa afför-

ning den fjuka plågades af under fm lefnad.

Enar
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Enar vi betrackte föregående fjukdoms Hi-

itoria med des utgång
,

fynes man i fynnerliet

böra fåfta fm upmårkfamiiet vid följande:

I:o Status Epidemicus och fjeifva fjukdo-

men med Ana fymptomer.

2:do De omständigheter fom bidrogo til

des elaka art och befKaffenhet.

3:0 Det fom företedde fig vid obdu-
clionen*

Hvad det forfta vidkommer, få var luften

den tiden både fuktig och kail, och voro fnuf-

vor, flufshoftor, pleuritides & peripnevmoniae

nothae, dolores rheumatici med en hafii^t åkom-
mande anafarca gångbara. Flera fjuknade vid

famma tid af en fvår ryggvärk med fmå obe-

tydeiiga feber-rörelfer. Efter några dagar be-

gynte urinen at gå trögt, andedrågten blifva

fvår och kroppen at fvålla, hvilket få fmånin-

gom tiltog, och, om ej tidig hjelp uieliänkom,

fiannade fluteligen i en ordentelig anafarca.

Någre dogo med alla teckn til bröfl-vattufot

,

då andra och de flafte huipos med laxantia,

diuretica och veficatoriä.

Af be/krifningen finnes at Patienten förut

var befvårad af catharr, fallån utan hofta, och

famma dag hon fjuknade hade varit ute i fria

luften 5 detta bidrog utan tvifvel til fjukdomens

utbrott, fom af det anförda fynes tydeligen

hafva varit eti Peripnevmonia notha I, catar-^

rhalis^

Ehuru det intet kunde vara ur vågen at

på detta ftället erinra , huru bedrågelig den-

K 5 na
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Tsa {^'ukc^-om 5r, och hurj den, fåfom i n!r"-

va^iar.de h-^ndelfe, olta dcdar deri fjuka då msn
minit i:rrro:^:: z.zi\ v;i jir dock, til undvikan-

de af v: i.! :::ghe:. e:'::^^: rred några ord orcrO-

ra de :::r:l:r:^a fyrrptc-er . hvilka voro:

I':-'- i och ax'-: k. Detta hinder

of:a i lunz:^ns o:h herrens irdin:-2tioner ; a-tid

på den ndin di: ^j-r^n ':dcr c:h ar conleniu-

Siis , iH \":na lungan na: i-za !;inieh

/fv^T^/^rcnrf:^ var i :::'an fpaimcdi.k . fe-

cermera :c:äe den i:ven hi::5:t af v^ttuforen

i h'e::li:ken , 5:';t:-:;' j.---;
. :

'.:
:. :^5-

;/;;•'; ru- /:: a ii a :a:i:;a :e:.:en och

bet/na :\::r:ra congrk:: langvin:^ nu:-: leri,

de^e::.::a ^"i5 nervor^m-. ä :n::_;_:en^ gangrsiia*

A: a': de::a f\~n?e? ner tvdeli^t ar liak-

ccrnen -n;..e ia e: nen::Ma: -.a:: c;n c:a:a-

ganne criaker darrii vo:o . i:r det

l:ä::^ . ej Iv^ra at hnna. Hit horer a)

C: '-::. Fe:!azde i:o nninii:e nnne-kaftade in-

iia::.n a:' : n? = :e 1 :a: In :-na;:e. ::.rn nir håndel-

len intii"::. i:::-."a ne cena n-^:innrir iand;a:v3-

ra. GenciT: :e::r:n minimas rvrrnrn li de

blodrorj fem ha: a v.: iz ni: rare k:onpen? vta

eUer imeiJan rcai: c:na, hvaiflre bloden n:d-

våndigt målte d:aca z rr.t^i ä: de :n:a parti-

erna, nemligen ha: a -: : ::: :nx::-:. i:vanan

obefi hafva mycken 'z:-z.:z ::: i:n:r c:h andas

tungt, då de ligga. h:nd:a> i:ven a:-nfn:iaten

gencm omenti tyngd och tryckning pa viicera

abdomiDaJia*

ty Gra-
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b) draviditas. Den förändrade fiållning alla

vifcera måfte vidkännas hos en hafvande, den
tryckning uterus åftadkommer på de ftorre

blodroren m. m. gor andedrågten tung, blodets

omlopp trögt, med et ord, de flåfte funktioner

hindras i fm jämna gång och följakteligen na-»

tören i den hjelp, hon bör göra^ om en infiam*

mation Ikal häfvasj hvarföre ock Hippocrates

redan i fm tid fade, mulierem utsro gerentem ab

a£iita morbo corripi kthale^

Hit borde jag val äfven föra Partuf^ fä-

fom i många affeenden af långt ikadeligare

verkan på lungornas inflammation än de förr

omrörde , men fom figna lethalia redan , innan

den inträffade, voro för handen, och den fåle-

des var blott et molimen naturae fatifcentiSj fä

lemnar jag den och häftar för det

3:dje Til de phenomener, fom vifade fig

vid obduktionen, och hvilka än tydeligare å-

dagalade fjukdomens elaka art och lynne. Hit
hörer

1:0 AdhcFfo pulmonis Jiniflri; den hade
förmodeligen fit urfprung ifrån en några år

förut utftånden och öfvervunnen bröftfjukdom

,

hvilken utmärktes med alla de fymptomer, fom
vanligen betekna en Phthifis ulcerofa, nemli-*

gen ömnig och vårlik uphoftning, feberrörel-

fer alla eftermiddagar, afmagring och fådan

matthet at Patienten måfte långa tiden bortåt

hålla fig vid fangen. At denna lungfot ej här-

rörde af får i lungan, hade man redan ftark an-

ledning at tro, då man fåg Patienten komma
fig före, men obduktionen vifade det än tyde-

K 3 iigare
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ligare, lielH i lungorna ingen ting föreföll , nå-

gra fmå tiibercler hår och där undantagne, hvar-

af man kunde fluta til et fåregående får. En
Phthifis cnm ulcere år och formodeiigen blir i

alla tider obotelig ,
men den langfot fom beftär

i flapphet i vafa exhalantia pulrnonum, hvari-

genom hånder at de ej ailenaft Håppa fram en

vapor peripirabilis utan åfven lympha fangvinis,

hvilken under expeciorationen foreter fig under

fullkomligt utfeende af var 5 denna lungfot få-

oer iag , kan både konft och natur bota. Af

fådan belkaiTenhet har förm.odebgen all lungfot

varit, fom fåges blifvit botad , och åfven den

nu i fråga varande.

Men nu vidare til faken. Om lungans

fammanvåxningar vid omii^gande delar åro, i

ailmånhet at fåga
,
ganfka ofKyldiga, få vifar

dock närvarande håndeife, at fådane gifvas,då

de verkeligen bidraga til fjukdomens oart. Af
obduél:ionen fynes at högra lungan var hårdt och

nåftan helt och hållet inflammerad, fåiede.9 må^te

andedrågten til det måfla blifvit forråttad ge-

nom den yänftra, men då denna ofver alt var

faftvuxen och foljakteligen ganlka tvungen i fi-

na roreiferj år tydeligt at om Patienten å ena

fidan var i fara at blifva qvafd, måfte infarc^^us

pulmonum å andra fidan alt mer och mer tihzgdi,

2:do Hydrops Pericardii, Denna härrörde

utan tvifvel dels af blodets tröga omlopp , dels

af det häftigare bemödande organerne måile

använda vid andedrågten, til åfventyrs af fjelf-

va epidemiens art och lynne. At forlofsnings-

arbetet litet eller intet bidrog hårtil, tror jag

mig
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mig med få mycket mera fåkerhet kanna påftå,

fom efter all anledning hjertfåcks-vattufoten äg-

de rum, åfven innan förlofsningen inföll : en

tanke fom beftyrktes a) af vatnets mångd, det

år nemligen intet troligt at inemot i qvarter

vatn Ikuile famla fig på få kört tid, i fynner-

het fom förlofsningen var lått och påftod knap-

paft 20 minuter, b) Af andetåppan 3 denna ågde

det befynnerliga, at den bief fvårare, både då den

fjuka låg horizonteit och då hon fatt uprått i

fången 5 eller fom år det famma, både då hon
låg mycket lågt med hufvudet eller mycket
högt. Huru Ikal man förklara detta då man
vet at Peripnevi?ionici meråndels andas båft fit-

tände i fången, om man ej antager at Pericordi-

wm i förra Hållningen tryckte på vånftra lungan,

fom nåfian enfam måfte förråtta andedrågten,

och på diaphragma i den fenare. Torde hån-

da at en få be/kaffad andetåppa Ikulle kunna
få et rum ibland figna pathognomica vid få

complicerade håndelfer. Ändtligen får jag Huta

med det 3:dje och fifta nimWgQn Magens genoms

frdtning. Detta år et lika få befynnerligt phé-
nomen, fom det år fvårt at förklara. Hunters
hypothes at magfaften enfam efter döden kan

åftadkomma dylika genomfråtningafj år få myc-
ket mindre antagelig, fom de i det fallet borde

långt oftare förefalla, och fom man af Spalan-

zANis och fleras förfök har fig bekant, at mem-
braner, åfven hos en lefvande, då deras uplös-

ning underftödjes både af rörelfe, värme och

én ftörre och delad yta, icke des mindre fom
knappaft kunna fmjltas. Dåremot tyckes famrna

HuNTÉRS och des difcipel Ckuikshancks abforp-
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tions-Mra närmare förklara faken. De påflå

nämligen at kroppen får fin tilväxt och under-

hålles genom en flåndig sppofitio particularum

ur arterernas ytåndar, hvilka åter bortföras ge-

nom vafa abforbentia. Om nu det förhåU

lande, fom appofitio och abforbtio bora åga mot
hvarannan, rubbas, få at til exempel appofitio

minlkas men ej abforptio , eller ock abforptio

6kas men ej appofitio, få måfte dylika genom-
fråtningar upkomma på de Hållen dar detta

händer. Om detta få förhåller ftg, fom fynes

ganika troligt, få år man åtminftone et fteg når^

mara fanningen, men ändock nog långt ifrån

målet , få långe man intet med fåkerhet kånneir

hvarken orfakerna til detta rubbade forhållan-»

de, fom paffa fig vid hvarje tilfålle, eller de
kånnetekn hvarigenom man kan förutfe, eller

botemedel hvarigenom man kan förekomma dy-»

lika håndelfer. Ehuru det f5regifves at abfor-,

tio particularum ökes vid all inflammation, och
ehuru i denna cafus magen verkeligen var in^

flammerad på fina ftåilen, få anfer jag dock vid

närmare ofvervågande, for ovifi, om magens ge-

nomfråtning här var en folgd af des inflamma-»

tion. I det fallet hade kanterna omkring öp-»

ningen, efter min tanka, bordt vara inflammera^

de , åfven den tunna tela cellulofa, fom betåck-^

te fjelfva opningen, förändrad til fårgen ^ hviU

ket dock förhöll fig tvärtom,

Imedlertid fer man af denna håndelfe at

en inflammatio occulta kan intaga magen få väl

fom inteftina. Til åfventyrs kan den åfven på
famma fått uptåckas, men då finner hvar och

en at den ej, fåfom hår hände, bör vara i för-

ening
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emng med andra fjukdomar, h vilka nödvändigt

måfte antingen dölja eiler förkläda de fympto-^

mer, hvarvid man i fynnerhet bör fåita fin

opmårkfamhet.

Belkrifning,

ofver

Efi butnad, fom förtärde nåjlan en fjerdedet af
magen {Vcntricidiii) hos et barn'^

nf

JOH. P. WESTRINa
M, D. Pia£licus i Nonkoping,

Ch. L. . , 4 år gommal, dotter af en hederlig fader,

iom dog af gulfot 2 år förur, hief ympad med koppor

17. Maji 1783. Hon var fctlagd, rådblommig och

qvick , och b^^^e alla ofriga tekn til en god helfa Dock
Ibni nngot belynneiligt bor anmärkas, at detta barn al-

tid haft en ovanlig ftark matlud, och i fynnerhet detta

året; Sa at hon ofta, flrax fom hon kommit ifrån bor-

det, klagade ofver hunger, fom var naflan omåttelig.

Härvid fnftade jag dock icke någon upmårkfamhet , efter

fom hon for ofrigt var frifk, och ej eller haft eller

nu hade några tekn til matfkar. Dock likval, fom

jag altid funnit Tjåruvatn vara et godt berednings medel

til Koppympning, hvilket jag med valfignad fordel erfa-

rit på 80 Koppympnings-Patienter åren förut , få lat jag

och henne dricka et par fpetsglas hvar morgon af detta

,

ehuru] enkla, dock verkfamma och tvålaktiga lösnings,

medel» Härmed fortfors 14 dagar: hvarefrer ympning
fl<edde med den (kotfel, lom jag efter H. Bar. Dimsdales

inethod nyttjat, dock med nås^on förändring efter olika

omftandigheter och kropps befkaffenhet,

K 5
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D. 2. T Mnji vifiide fisf rådnod pa armarne cfrer ymp-
ningen. Äckel ocli upUnftiiing påkom henne d« 22; dock
utan feber, och gick {nart ofver. D. 23 infann fig fe-

bern, da hon fick tiUlånd ar efter vanligheten gå ut i

flin luften: och dagen därpå fyiues kopporna Ila ut,

hviiket var nog bittida , och tillika hade hon nu fått en

vidlofri^ rosp.ktig rådnad på lår och ben, hvarfore ock

hon nu mera icke fick komma ut i luften, fom var kylig.

D. 25 blef jsg med oro varle famaianflytande koppor
öfver hela kroppen , fom redan vifade fig platta» Ftbern

fortfor, och hon fick upkaftninii, fom dock ej påftod

länge. D 27 vnr hon mycket matt: och fom koppor-

na voro bleka ocn platta gnf jng hanne Decoctum Kinki-

n« tillika med litet tvättad Svofvelblomma. De höjdes

och forbättrodes dock icke häraf, och gåfvo mig et flätt

hopp. Puifen forblef ganika mstt, och barnet plågades

mycket, hvilket jag tilfkref myckenheten of Kopporna;
hon fick dock behålla Kinae Decocten, likfom laxer-och

kylande medlen tilforene, D. 29, fyntes annu icke nå-

tot tekn til mogna koppor på något ftälle» Nu påkom
årer npkaftning, fom äfven nu , liklom forr, fnart up^

borde. Analeptica gåfvos, men utan nytta. Et Lnre-

ment, fom f;tres, afforde ftiukande excrementer, ehuru

hon förut fått tilräckclige iaxermedel. Utvärtes fyntes

ingen fvnlnad ; och defs plågor okades med jämmer och

gråt. D 31 påkom cpkaftning åter; men nu förmådJe

bon ej få up nåy,ot flemmigt vstn , fom tilforene, hvil*

ket är et vanligt Symptom, då magen lider af någon

ikada.rt) Hon fick dock nu, fom tilforene, imellan åt

behålla den kylande, flyrkande och antifeptifka medicine,

fom gafs. Hon kallnar och afnnrtas, få at d. i Junii

ingen puls mera kändes: då ock våldfamma convulfioner på-

kommo och fåfän^ia kräkningarj hvnrnnder hon upgaf andan.
Såfom något befynnerligt får j^g här anmärka, at

jag icke borde Patienten hicka under hela fjukdomen, ej

bellcir talade defs moder därom, fåfoui något befvärande

Symptome. I anledning af lilflåndet i magen, fom här

nedanfore fknl befkrifvas, hade man vift bordt vänta det-

ta vid fådsnt tilfälle fruktansvärda Symptom» H. Baron

Hal.

ff) Se Hr. Prof. Murrays afhandling om en fkada i magen,
i Kongl. Vetenfk. Acad. Haiidl. for 1779. Vol. XL. p. 49.
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Hat I ER omtalar en mon , fom åog på I2\te dygnet af

inf]«miriGtion i Jiin^en, och hade ej hnfc någon upkaft.

ning, men val mycken liicka, h) Hvaraf ies, få val fom
af mycket annat, liuru fvårt det ar, nt få bflfandij^a kän-

nemärken, (Signa dingnofHcOj) på viHa Sjukdomir.

Uppå entrngen begäran tiKtndde mis: des fornuftigfi-

mo'iei öt obducera den liiirs kroppen^ for nndes-ioka

hvnd det var, fom l^^ar orfakade dodcn , Ivvorifråti jag

ville frikali^ koppympningen, jsg anmodade aitiå Herr

Chi! urgus LuTri , ot göra obduclionen dogcn därpå. Då
C-i^Mtos thorncis opnades

,
fågs ej nller.niL fettet inom

buden vara gult , utaji dar uplteg afven en hifkeligt ftin-

kiinde ånga, fom tvang H. Luth at bmda for niifa och

nnin. 1 broflhålan fj^nns intet vara fkndadr endafV at sk
ferr var . gult , och at Pericardiiim innehöll vid pols -2 unce

vnin. I bukcavitetert fynres ej eller (irax någon oord-

ning : all^> inelfvorna fågo frifka ut; Men då magen fram-

to.s, blefvo vi varie Sedes maloruni. Vi fladnade i for-

undran, då vi fågo, at et flört flycke af vingens fuhflance

var bortfrätt , fmn i^tgjorde en öpning af omtrent ^ tums

diameter pä facks inferior ventriculi : tnnica villofa fyntes

cndcifl litet tHflmnmevdd ikring det rutnaäe fiälict, dock ohe-

tydeligt^ och voro knnternc af öpnhigen Jlemmige nf vnr ^

dock man nll Jvnlnnd, Stanken var har odrägelig, Lef-

ren var aldeles ofkadd, och fyntes ej elier någon åkom-
ma på defs lobus finiftei* och pars concsva, fom vetter åt

magen, och dar var intet tekn til inflammation. Ej heller

vcvo hvarken Mjälten, Krofen, Colon , Duoderum eller

Omentum colico gaflricum något ankojnne, Kinkin^
Deco8:en och den ofriga Medecine lågo utrunne i bukhå-

lan , imelian tarmarne, Ibm dock icke fy. tes vara in-

flammerade: och ej heller kunde vi finna några mn(kar,

hvarken i intefHna craflfa eller tenuia, hvarert Lumbrici

maft plåga viftas. Denna fallfamma och underliga han-

delle var mig få oförmodad, lom ny. Jag fokte efter i

åtfkilliga lärda verk och handlingar at finnfl någon dylik

vara befkrifven , fåfom t. ex. i v. Swietens Commenta-
rier , i Sauvagbs fyftema Morborum, Hai.lkrs colle£l:«

Difput. medic-, Ohiervations and Inquiries fom utkom-
mit i London, i Commentar.Lipfienf, och EdinburgenC
rned flera; men fann den icke.

Abfces-

i) Hr, Bar. Hallers npiiuntla pathologica.



15(5 Apf\ Maj. Jtm.

AbfceHer i magen aio atven fallfnmma, och har jäg

e] heller funnit inångn fådana befkrifne. Den endn cbfces-

fus ventiiculi, Ibiii h^r funnit, utan inflammation i

lofien, ur befkrifven nf D. Sand. c) Men den fkiljer fig

vidq ifrån denna cofus; ty liar var hvorUeii nå^on fvuU-

nad utvartes märklig-, ej haller en lå lång decurfus morbi,

\\.^\\ H. Cruiksiiank i fic foitraffeli^a arbete om Vafa ab-

forbentia, hvarmcd han upta'ndt Ijns for ofs i måit^a

inorka irrgångar, (ii/.fom Mascagni,) anforer en naftan

dyiik. Han berattar, at det var en utig Fru, fom dog
efter % eller 3 dagars ljukdom, och fom förut varit fulU

komh*uen frifk. Han kunde ej förklara doc'sorfaken

;

men faitn vid likets opnande efteråt et hål i Ventriculus

få flört, 8t han kunde forn fit fiji-^er därigenom, i^nic

sk det vara faller imelhn tarmarna, lom kommit i magen»

å ) H, D. Santessoj i Gcfle har ock haft en naitaii

dyiik hindelfe med en Fru
,
gravida i g månaden, fom

Ijuknade, fom det tyktes» af flufsfeher och Catorrhe t

hon fick krakiiing och peripnevmonie på 3 dygnet, och

dog- efter Partus pvirm.aturus inom 12 timmar Vid
olKlufrion fanns et hål på Ventriculus, ftort fom et 3
dakrsilycke. e).

H. Crum-ishank tilfkrifver Vafa abforbentia den un»

dcrlign verkan, at da de på något ftalle blifva upretade

til mer ån vanlig verkfamhet, få uploia de ibland de fafta

delarne i vår kropp och forflora dem. Jacj tilflår uprik-

isLX-i 8t ]>.% icke kan finna någon fatmolikare orfik til

tlenna bcklagtliga handeh''en med min lilla Patient. Ici;e

kunde kopp materieii kafia (1;^ hit; ty har hade ej annu
jVecit någon Suppuiation i kopporna. Har var falunda

intet var t!li<onimät, fom kunde metaflatice foras til ma-

een Ei heller kunde koppi^iftet gå inåt; ty det uppehöll

fif^ i fkinnet ; och kai-fk^ at det redan beredt en rota ddi*

i f^eticulum mucofum Malpighi , fom orf^kade fettets gu-

la farg och flank. Defsutom ar det en sfgjord lak i-

bland Medici , at kopporna icke fatta (ig invärtes. Jag
hade o:k har det häfta tiltallet, at ofvertyga mig dirom

liös denna lilla, fom hade få oaudelieen mycket faminan»

flytande Koppor; ty intet enda tekn c.afs invärtes til

nå-

c) Se Bar. Hallers Colleft. ad. Hiftor. morb. Tom. III. p. 127 leqv.

/V) Cruikfhanks Anatomy of the abforbing VelVels. p. 113.

(?) I bref ifraii Herr Prof. Acrel i Upfala 1788» och fedan i

ar etter mnntelisf beråttelfe af Herr D:r. S'antesfon.
(S<3 tåregående Pvoa.)



Apr^ Maj. Jun. 157

iiiigon koppa , och i mn^^eii fnnnos ingn voda flackar Hk.

iiaiidc koppor, utan endafl en iireu Uuäl oiniingaiKls

lådiiad ikiing det ruttnade (lålkt,

Månge hafva val velar bevifa , nt kuppoi- Bnn fig

invårtes, och hafva medelft obduclioner viior bekrnfr^i,

lanningen harof, fijfom Fernei.ius, Msad, Boerhaawh,
LlEUTAUD, GuNfZ cch V» SwiETEN , iH. ; ITl^U de }l!.f-

va niifstogit fig. H. Prof. Wriseerg har i Gottiiigfka Ver,

Soc. Handl. med Ikal ofverty^nc ofs, ar kopporna eii,

dsfl fatta lig utvartes, och ibland endnfi: i mun, nalni,

hallen, intellino reclo och vagina iiteri, H. Piof Co-
TUNNius i Wien har ock 177 1 utgifvit en vacker rnband-

ling haroin , och forfvr^rar med ofve» tygande Ikal igmma
lara. Han tror, at luften år orfaken dartil, och öt «ie

dårfore ej fatta lig pa andra flållen ån dit lu.ten kan kom-
ma , fom torkar ytan af huden. Onmis liumidiras inipe-

dit variojaruni eruptionem, lager han; h vadan ock tem-

pefläs auflralis humida anles nf honom fåfom fkadelig

for kopporna. Efter min erfarenhet på 16 hnrn. iom
ympades forliden lommar på en gång, hvilka efter ymp-
ningen badade fötterna i ljumt vatn och tvättade anlig-

let med kallt vatn hvor morgon, Ikulie jag hsfvn flcnl

at tro honom åfven harutinnan; ty de flefte af desfe fin^o

de niåfta kopporna i aniigtet, och naftan int^a på fotternfi.

Icke heller kunde någon inflammation hatva orfai.^c

detta; ty tiden var alt for kort for at ifrån inflammation

komma til full fuppurarion. Då hade ock flåilet borde

fvuJlna, etter det vanliga begrejjpet fom vi gore ofs om
inflammation, och fålunda hade kanterna bordt vara Ivull-

nadc, fom de hår icke voro, Åfven val hade da ock nå-

got annat vifcus blifvit vidhångigt och angripet af denna

inflammation. De kylande och diluerande faker fom
gåfvos ifrån början, hade ock kunnat förekomma den

famma. Och under hela curen gnfs intet kräkmedel, fom
ikulle kunna mifstånkas. Tvårtom, jög fl^uile tro, at

om ilet i början hade blifvit gifvet, få hade det onda,

fom konfke med fin retning pa Vafa abiorbentia gjorde

dem få verkfnmma, kanfke blifvet undanrojdt. Men i

början hade jag icka full anledning til denna Medicine,

fom jag vid dylika tilfållen funnit få nyttig, och boll mig

dårfore efter de allmänna reglorna. En nybegynnare fom

icke blifvit vål bekant med naturen, kan icke altid tt r-

ena forfigtlgheten med bruket af iådana medel, fom la

ofta åxo valdfamma. Af«
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Afven (lcui'k en Abfcts kunna inilstänkrs bar liDfva

upkommit, iUMii foreeående infiammötion. ÅtfkilliRe

lårde» lafoni H. H. Quesnay, De iiaen, Boeiimt^r och

MuRRAV i G5tinigtn, ibm hsfva fkiifvit om gentnuio pii-

lis, Intva viljt huru fom pus slfiins nf lympha coagula-

bilis eller crufra inflammntoiia rättare. I iynnerhet b,ar

De HAEN gifvit en vacker ofhandling härom i 2- Tom, och

2 Capit. at lin Ratio medendi. Han fäsier, at cvufta in-

fl.^nimotorin upkommer af någon ftimulus, lom ökar vis

vitalis cordis och nrteriarum , och öfvertygar ols med fle-

ra bevis dnrom, at var kan aUirns i blodet utan inflam-

mnions-feber , och kaftas iedan åt något ftaile; likfom

det håncier denj , fom aro fuliblodi^e och kfva ofverHo-

digt, då de uphofla mogen »nateria om mornsrne, utan

at hafva någon fkada i lungorna. Har fkuile fålunda tyc
kas vara fannolikt, at en Ablceslus metaftatice upkommit i

magen. Men om få hade fkedt få hade det vifferiigen gått

långfammare: då liade ock någon Ivullnad vifat fig : ma-

sen hade icke då kunnat emottaga något, fom dock nu
fkedde, efter fom fiere dagars medicine lågs utrunnen imellaii

tarmarne: afven hade då Pancreas elier Colon blifvit an-

hångig, och mera var funnits i buk-csvitetsn. Det år

ock fvårt at fortftdlla Hg et i bloden aKtradt och nu dar

omkring löpande var, fom oaktadr nli ftimulus i huden,

dock går til magen , hvars membroner ej aro något far-

deies tjenligt gomflalle eller refervoire for dylikt.

D. HuNTERS lats, at liquor gsflricus uplnler alt,

fom hnr förlorat fin vis vitalis, fkuile ock kunna lampas

hit , om förut kunde bevifas , at vis vitalis varit forlorad

i magen, hvilket ja'^ åtminftone icke vil åtagn mig. Men
at en Putridn diHolutio humorum, fom upkommit af de

elaka fammanflytande kopporna och deras retning, fom
ledan kaftac lig metaflatice åt magen, och exulcererat famt

gangraenerat denfamma
, lynes fannolikare /). Det ar dock

fvårt at begripa, hvaifore detta onda kallade fig hit, då

en lå ftark ftimulus var i Ikinnct : om icke exulceiation

genom vala abforbentia efter Cruikshanks mening.
Hvad jag med flit namde i början om barnets ovan-

liga hunger, tyckes ftyrka mig, at antaga denna ftora

Ana-

/')SeVonSvitens Comment. ofver Boerhaave. Tom. III. p. 146»



Apr. Maj. Jun. '59

Änatoiniftens mening; ty hvarifran kunde den i<onunn
^

då barnet varit frifl^t och icke hade uvA\.i\ ^ om icke

ifrån en (larkare lu/^nini; nf vaia abforbeiuia i magen:
fom, omfider uprettide til ovonliu vej kn^nhec

,
angrepo

magens hinnor, (nmt uplofle och foi iiirde de lainmn ? M.^n

bvarifrån defla vafa bhfvit få upretade och koinmit rii Ij-

dan grad af verklamh^t, blilver en (Vårare gata la iiplofa.

Af erfarenhet har ja-^ mig bekant, at aiknbna medelfl (m

ftimnlus oka verkfimheten hos vafa abforhentia. Ikvis

därpå kan jag anföra af vattufot, fom jag några gångei

botat med alkalinifk medecine: och det ar bekf^nt, at

vaforum abforbentium inactivitet eller (lapphet ofta ar or-

faken til vattulot. Det lamma torde afvcn galla, i båda

hanfeenden, om gikt. For (tockad mjölk i broften \\bv

ju uploft alkali en fortraffelig verkan. Det. fom retar va-

'fa öbiorbentia, tyckes gora dem mera verkfamma; En
fviilft på benet kan medeKl: klämning få reta vafa ahfor-

bentia, at de gripa an det frifka benet, och uplöia et

iiycke da'raf. Då alkali blandas til kinkitia, få okes des

kraft anfenligen daraf» Månne ej alkali, utom det at

det uplofer refinofurn i kinan, uor, at vafa ablorbentia

blifva mera a£liva at uptaua den uplofla kinan? Härom
torde jag framdeles få tilfalle ar vidare urfora mina tau-

kf^r cfrer flera års famlad erfarenhet, i en larlkdd othand.

ling» £le£lricitetens verkan år ju fynlig och påtagelig

emot /lapphet i vala nblorbentia , hvRrii^enom des kraft i

många .handeUer foinamligart torde utofvas ? At alt detra

ikulle det ryckos , at jag kunde få nå^',ot (kal, at tro nå-

gon rådande alkalinilk (kårpa i denna Patientens m^^gfatc

hafva upretat vafa abforbentia til den grad af verkfam-

het, at de angripit Ijelfva magens hinnar. Så mycket
troligare, fom barnets fader var fcorbuticus, och des mo.
der altid varit fjuklig och af en llnpp kropps conllitution.

Jag påftår dock ingalunda, at denna uttydning ar den

lakrafle: utan erkänner med vördnad de lärdas gran(kning

harofver, fom af ilorre iniigter och längre erfirenhet fam-

lat mera kunfkap om naturens underliga verkningar: lik-

fom jag gerna (kulle onfka fullkomligore kunfkap härom
til min egen uphygeelfe. Imedlertid kan jag forfakrn,

at forloppet af l)andelfen år har lanfardigt upgifvet t oc!i

lika upriktigt tillkrifver jag H. Cruikshank aidedningen

til denna uttydning, fom jag fokc at gifva ofver denna

iällfamma handelfen.
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den, hvareft de flåfte Vulcaner Tig yppat. Nä-
fian alla deffa Öar hyfa flera eller färre marken
efter deffa förfärliga utbrott af underjordifk eld.

Deras ojämna jordyta tiikånna gifver på et

ganika ofvertygande fått alla de ikakningar och

forftoringar de undergått, och deras famman-
fattning tillåter ej något tvifvelsmål at de ju

varit underkaftade mer och mindre våldfamma
verkningar af eld. Man finner dar ock i fjelfva

verket vulcanilka alfler i alla tilftåhd af för-

bränning; det vil fäga: alt ifrån den lättafte

Pimpften, ända til den tätaf^e Lava.

Deffa ämnen bevittna nogfamt at på An-
tillerne fordom tildragit fip flera utbrott af eld-

{prutningar: olyckligtvis åro ock de verknings-

medel, fom frambragt dem, ännu icke forfiorde^

påfoljderne däraf vifa fig få väl i de där ofta

förefallande jordbäfningar , fom i de talrika he-

ta källor, fom där finnas. Utom deffa omftän-

digheter torde de åtlkilliga öpningar (fouffrieres)

fom gifva^Svafvel , och fom finnas på de fläfle

af deffa Öar, än i' dag vittna om en doldVuI-
can i denna del af verlden 5 men det år på
Sainte Lucie, fom man i fynnerhet h\u varfe

tydeliga bevis därpå i den delen af Ön, fom
kallas La fouffriere. De befynnerliga phéno-
mener, fom den förfärliga mynning (Cratere) på
åfvarinåmde flälle förorfakar, tillika med befkaf-

fenheten af de ämnen , fom där träffas , famt de
ymniga mineral-vatten , hvilka därifrån utrinna,

hafva i mitt tycke fynts förtjäna närmare up-
märkfamhet, hvarföre jag ock trodt at befkrif-

ningar därom ikulle vara Naturforlkare behag-
liga och nyttiga.

Jag



Jul Atåg. Sept. 163

Jag /kall fåledes förft tala om de Ämnen,
fom luan finner i fjelfva Crateren , och därefter

anföra några anmlrkningar angående nyttan af

alla de Aliter, fom dar finnas, . få vida den ågef

rum i Låkarekonifen och Slogderna.

L Stycket.

Om de Amnen^ fomfinnas i Crateren,

Den mängd af fvafvel fom det Berget lem-

nafj hvarpä Crateren finnes, har ej allenaft gif-

vit det, utan hela kringliggande Provincen, namn
(lä Soaffriere): Sjelfva Berget utgör en del af

en ganika h. g och brant Bergsrygg , fom löper

midt igenom hela On från N. O. til S. V. Det
inneiluter fjelfva Crateren likfom i en badin

^

och kan man beqvåmligen rida dit up igenom
de vågar, fom Äboerne däromkring uptagit for

fina ågors ikulL

Förr ån man refer från Staden, når intil be-

lägen , i affigt at befe Vulcanen, fom ligger 2

Franfka mil dårifrån, år nödigt at förfe fig med
ftoflar med tjocka folor, emedan det ej fållan

håndt at den heta jorden, fom man här nödgas
trampa, upbrånt tunnare fkotyg. Man bör ock
icke medföra några nipper, i lynnerhet af fili-

ver, helft de af de upfiigande ångorna rJdele^

förlora deras glans. Man har knapt refl en

lialf mil ifrån ftaden, förån man börjar känna

én hepatifk lukt, fom tiltager i den mon man
kommer Berget närmare. Ehuru denne lukt år

ganika ilark , befinnes den dock icke vara fl^a-

i delig för de närgränfande Inbyggares hålfa

;

tvärtom äga deffe af alla Oboer den båfla^ och-
• L 2 up-
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upnå en anfenlig ålder. Vid håfrig S. O. vind
kännes denne lukt åfven i fiaden och under-

ftundom lånot ut til hais.

Fällan det Landet, fom man hdrvid ige-

nomfar, år ganfka bergigt och följakteligen be-

fvaradt af de nedrufande floders öfverfvåmman*

de, fynes det dock vara af en forunderlig frukt-

barhet och aiftrar fockerrör , fom gifva det ri-

kafte focker. De finnas af lika godhet anda in«

vid Vulcanens grånfor, fom åfven åro upodla-

de, ej olike belågenheterne omkring Vefuvius,

och /£tna, allmänt kände för fin fruktbarhet

och at frambringa de beromdafte Viner.

Alt fom^ man kommer Crateren närmare,

träffas flera Ämnen ^ dem man ej kan mifskån-

na för at vara vulcaniike tilverkningar : Man
refer ock öfver åtll^illiga bäckar, hvilkas vat-

ten läckta Ivafvellefver, och gyttjan fynes in-

nehålla faltaktiga och ockerartade ämnen. Man
anländer fnart därefter til fidan af Berget

,

fom höjer fig öfver Vulcanen mot S. \'. Vä-

gen år anlagd tvärtigenom i'jelfva iluttningen af

detta Bergj fom är ganlka brant, få at de Pve-

fande fe på ena fidan et hiikeligt brådjup

,

näitan lodrätt
,
upfyldt med en mängd dammar

af kokande vatn, hvars duniler omgifva och in-

fvépa dem likfom i et tökn
, och på den andra

iinna fig innehängde af en högd och brant

klippa. Imedlertid kan man rida utan all fara

ända intil den delen af Berget , fom innelluter

Vulcanen på Oftra fidan 5 men fedan man kom-
mit dit, nödgas man taga en vågvifare och gä
til fots utföre Berget igenom en ganfka brant

itigj fomjoper imellan de fmå och tätabuikar-

•ne.
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ne. Under hela vågen måfte man ä omfe fi-

dor Hå med käppen , for at bortjaga ormarna

,

fom hår äro ganfka talrike. Man har knapt

hunnit til foten af Berget, föran man mårker

Luftkretfens värme vara anfenrligen förökad, och

|orden kännes het under fotfulorna. De fvaf-

yelaktiga dunfter fom hår omgifva kroppen, å-

ftadkomma fnart en ymnig utdunftning , och
den ftarka hepatilka luften har ofta nödgat öm-
tåliga perfoner at vända om tilbaka.

Dälden, fom innefluter Vulcanen, är omtrent

60 famnar lång och 50 bred, famt ligger nåra

60 famnar högre ån hafvets yta. Det fer ock
ut fom Vulcanen från uråldriga tider tillkapat

det fvalg (gorge) i hvilket den år belägen, på
det fåttetj at den delat det berg fom inneflöt

denfamma, och at den vid fina utbrott kaftat

Jångt ikring fig åt fidorna de delar, fom betäck-

te fjelfva eldftaden (foyer). Hvad fom för of-

Tigt gör denna gilsning trolig, år det, at de
bägge bergen fom innefatta fjelfva fvalget eller

opningen , i det närrnafte äro af lika högd, at

de beftå af famma ämnen , at Jordmonens
branthet, fom nåftan är lodrätt, befinnes lika

hos dem båda, och åndteligen at de utftående

vinkelfpetfarne på den ena fidan fvara fullkom-

iigen mot de ingående på den andra^ På fam-

ma fått har ock Vf^fuvhis ^ vid defs färfl^ilta

utbrott, fkildt berget uti tvänne högder, fom
IM fo famnar ifrån hvarandra, af hvilka den e-

na kallås Somma: och den andra får egenteligen

namn af Vefiivius. Då man granlkar den un-

derjordilka eldens hiiloria, lär man utan fvå-

L 3 righet



i66 Jul Aug. Scpt,

Fighet iinna, det lådane verkningar måfte vara

af dylika oriaker frambragte.

Då man gär in i Crateren . år r^^nfka nåd-

vAndigt , at taga alla förrigrighets-mart emedan
fieliva Jorden, fom ljuder under fCtttrrna, ibland

fjunker undan , och man lupcr rara "at få izp-

brinda ben, fom det håndt flera gångér. Män
ber fordenfkuil iåta en ledlagare gå förut, och

utmärka de flkra ftållen, i fynneriiet då vader-

leken år oftadig , helii man då kan i haft finna

fig, .omgiiven. af .ångor, fom aideles boitfkymma
fofen. Man har defsutom, anmårkt, at på re^n-

aktiga tider, dunfteme varir tjockare och ym-
nigare ån vid annan väderlek.

Det år ganil«:a 'fvårt at mied viishet fåga

,

sf hvad natur grunden år, på hvilken mian går

In i Crateren. Den tyckes icke'' vara annat ån

forftorda lämningar eller ilägger af åtlkilliga mi-

neralier, i fynnérhet- af Kiler, fom blifvit alde-'

ks til fin nator förändrade. I allmänhet åro de

malTor, hvaraf den år fammanfatt, mycket blåd-

-driga, fvampaktiga och fdtta, ' Jikicm vanligen

brända kroppar, och kunna idtteligen fonder-

fmulas imellan- fingrarna. Alt fom mian kom-
mer längre in; blir jordytan mer och m.er fvaf-

-Vélläftad, och man. finner' -en eånd^Hg hop im^å

-opningar , hvarigetiom -brinnande dunfter upfti-

ga, och hvaruti- 'Vågcarne åro med foblimeradt

fväfvel bek}ådd$%..åf\'en fullkomjigen cryftallife-

radt, föm fer alt for' tåckt ar. Man skulle få^a

at alla delfa opninaar iro li-ka fa många fubii»

•ifiations-anltalter, hviika ' natyren tililåJt for at

fjelf rena ivaflet. Då man fticker i Jorden

m.ed en kåpp på detta ftille^ förokar man des-



JtiL Aug, Sept. 167

fa ilags rokdrag, hvarigenom ångorna med ftarkt

hvåfande utfara, och fom åro nog heta ät up-

drifva Thermometren til 10 grader öfver kok-
jiings-pun(5len.

I anledning af alla opningar, de ma vara

naturliga eller med konft gjorde
,
fynes det fom

hela denna tr-a.R vore under jordytan upfyld af

et kokande vatn. Detta har icke hårkommit af

rågn, eller ifrån någon kålläder i fjelfva Crate-

ren , utan kommer troligen från Berget, fom up-
refer fig ofver Vulcanen pä S. Oftra fidan. Det
fynes ej orimligt, helft detta Bergets fpets Hu-

tar fig i en Hågs tratt, fom år ganika vid, och

hvars botn år mycket fumpig, och at flera fmå
bäckar vid fårlkilte högder af berget framtränga

ur det famma, hvifka, fedan de genomfkurit

tan af Crateren , och tagit vågen långs igenom
den trånga halfen , lluta fig i hafvet. Vatnet i

alla deffa båckar år ganika varmt och ilåpper 1-

från fig en ftor myckenhet luftblåfor, hvilka

gora at det porlar och gåfer fom Champagne-
vin. Då deffa luftblåfor famlas i en bouteille

,

döda de djur, ut/låcka ljus och förhålla fig alde-

les fom luftfyra. I följe håraf fkulle man tro

at deffa vatn åro luftiga och fyrliga. Men då
man med eldens tilhjeip och tjenliga anftalter

famlar den verkeliga luft, fom de innehålla, fin-

ner man dåruti icke annat ån den vanliga At-

inofpherifka luften. Håraf kan man fåledes

(Jåma at den luftfyra, fom gor deffa vatn fkum-
mande, upkommer från de åmnen hvilka åro i

gäsning ^forfatte under fjelfva botten i båckar-

naj och at famma luftfyra , då den Ikiljer fig

L 4 ifrån
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ifrån deffa ämnen, endaft går igenom vatnet u«

tan at förena fig med det famma.

Ibland alla de ämnen, fom Crateren fram-

vifar, och hvars åHcådande måfl förfärar, äro

tjugutvå flora gropar (bafTins) fulla af kokande
yatn, af hvilka några aga 20 fots tvårlinie,

och hvilka man Ikulle taga for ofantliga kittlar,

ftålde ofver den våldfammafte eld , fom konften

kan åftadkomma. Den gåsnings-rörelfe (om
iTian få får kalla den) fom på detta ftålle befin^

nes, år få ftark, at vatnbubblorna upkaftas 4 til

5* fot bögt, och at Thermometren, fom nedfån-

kes i någon af deffa hålor, ftiger långt ofver

den värme , fom kokande vatten meddelar.

(Dock bor jag nämna, at detta händer endaft

i dem, hvareft vatnet har blott I eller 2 fots

djup,) I allmänhet utgör djupleken 8 eller 10

fot, Man kan utan fara gå omkring bråddarne,

och efter behag betrakta hela denna förfärande

famling af med ftora bublor kokande vatn, fvart-.

aktigt til fårgen, fett och fradgande vid kanter-

na, och fom långt ifrån fprider dunfter, fom för-

paorka luftkretfen.

Då man får fe denna kokning och Ther-
ynometrens ftigande ofver koknings-pun(?^en

^

fkulle man föreftålla fig at en famlad värme för-

varades i deffe gropar. Men då man nedförer

handen i vatnet, finner man detfamma mindre

hett ån kokande vatn vanligen år: Hätaf kan

jflutaSi, at denna kokning ej kan förorfakas af

annat ån de dunfier, fom upiiiga från hotttn

af hålorna, med den ftyrka at kunna fatta vat-

net i fådan koknings-rörelfe, åfven fom Ther-

rt^ooietrens ovanliga fiigande måfle hårledas från
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famma dunfter, livilka med häftighet updrifvas

den underjordifka Elden , och gå igenom vat-

net med bibehållande af ftörfta delen af deras

-varme, fom fäledes verkar på det flytande äm-
net i Thermometren. Det fkulle verkeligen

eljeft vara rått fvårt at begripa, huru vatten,

fom endall går igenom defia hålor, utan at

ftadna dår, kunde på få kort tid taga åt fig få

mycken värme, for at där komma i kokning.

Fårgen på jordytan år i allmänhet matt*

hvit eller blekgul. Den är befirodd med en
oän^elig hop gan/ka ilcimrande fmå Cryfialler,

fom mycket befvära fynen, då foIPirålarne falla

på dem. Storfta delen af deffa lyfande Cryftal-

ler är anlkutet fvafvel, det öfriga däribland ut-

gores af fmå flenar, fom äro ganlka hårde, ge- .

nomfkinlige, färglofe, liknande de fmå Berg-

Cryftaller eller Rhenike flintorna, dem man
finner på flera ftällen af jlåta landet och vid

ilränderna af Floder 5 Deffe flenar hafva under-

gått ftora f(5råndringar
,
igenom Vulcanens åver^

kan
,

ty de äga nu mera icke någon ordentelig

anfKjutning,

Den ofra delen af Crateren på Sydoftra

fidän upftiger med en gan/ka brant iluttning,

och gor fig utmärkt, medelft et flört antal an-

dra Cryflaller, hvilka vid blotta ålkådandet

fynas vara gan/ka /kiljäktiga från de forutnämde.

pen jord i hvilken de ligga likfom infattade

,

år til en del kalkaktig , och til en del fet och
oljaktig fåfom lera. Ibland deffe Cryflaller fin-

nas någre, fom äro få be/kaffade och flälde

fom fmå p.atta nålar 5 de löfas näftan intet hvar-,;

ken uti varmt eller kallt vatn, och äga ej hell^^^c

L 5- fm^dc
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fmak eller någon f;^rcleles genomfkinlighet , famt

fålades åro ricktige Gips-Cryftaller. Andre vifa

äter alla egenlkaper, fom tilhora Alan: de up-
lofas i vatn och uplosningen fråfer med Alka-

lier: de häfva en lyrlig och ganika fammandra-
gande fmak, och meddela denna ftiptiJka egen-

Ikap åt en kålla, fom flyter frän detta ftålle, at

man ej kan fördraga det famma på tungan.

Då man något närmare underfoker fjelfva

jordm^onen och jåmvål fjelfva ytan dåraf, finner

man dårftådes en mångd hvitaktiga och fonder-

fmulande kroppar, fom fynas aga ordenteligare

fKapnad, och hvilka på tungan kannas ganfka

fammandragande (ftiptiques). Storfta delen af

defla åmnen, fom falla fonder vid minfta vidrö-

rande, finnas befatte med en myckenhet grön-

aktiga Cryftaller af ganfka ftiptiik fmak, hvilka

lått löfas i vatn, och gifva galllple-uplösningen

en vacker fvart fårg. Då de nedfiåppas i vatn^

upvåcka de en lindrig fråsning, och vatnet ta-

ger til fig et åmne, fom gör detfamma ojjak-

tigt, och gör at det fråfer med Alkalier. And-
teiigen märkes, at då deffe kroppar utfåttas

för eldens verkan, gifva de ifrån fig mer och

jnmdre llark lukt af fvafvel.

Vid minfta betraktande af deffas egenfka-

per, finner man låtteligen at de åro jårnhaltige

fvafvelkifer , fom f-ckvittrat genom luftens och

vatnets åtkomit. Den invårtes förändring , fom
deffe Elementer dåruti åftadkommit , har för-

fkingrat fvaflers brännbara del, hvaréfter fvaf-

velfyran , fåledes loffad och fkild- från det

phlogiftica, , angripit och lagt fig på ^de Jårnak-

tiga, kalkartade och leriga åmnen, hvilka finnas

i fvaf-



JuL Ang. Sept, 171

i fvafvelkifen , och dårmed utgjort de fårfkilte

flags faiter, om hvilka vi i det föregående

talat.

Det år denna föndring (decompofition) fom
gifvit delTa kroppar egenlkaper, få mycket
fKiljaktiga ifrån dem, hvilka tilkomma naturli-

ga kifer. Det år den famma, fom, i ftållet för det

de förut voro fafie och hårde famt utan fmak,

gjorde dem låtta, lofa och fkickeliga at på tun-

gan kånnas ilarkt fammandragande. Det ar ånd-

teligen .
denna fondring i kifens beftåndsdelar,

fom fatt vitriolsfyran i frihet, at kunna utgöra

Cryftaller af grön vitriol, hvarmed oftanåmnde

kroppar åro betåckte, och fom danat de an-

ikjutningar af Gips och Alun^ hvarom förut

4r nämt.

Den fvaga fråsning, fom upkommer då deffa

Itrinen låggas i vatn , hårrör af några kalkartiga

f)artiklar, fom åro i bråndt tilftånd, och fom
flackas i vatnet^ eller ockfå fororfakas den

äf vatnets förening med några delar af fri vi-

triolsfyra, Hvad det åmnet angår , fom gör

detta vatn fett och oljaktigt, och fom kommer
det at gåfa med Alkalier, få år det intet an-

n^t ån lerjorden, hvilken fom en beflåndsdel

ingår i kifernas fammanfåttning , och vid deräs

förftoring återtagit fin frihet.

De åmnen, fom nu blifvit befkrifne, böra

anfes fåfom grundorfaker til -den häftiga rörelf^

eller gåsning, fom befinnes uti Crateren på St.

Lucie. Denne rörelfe bör icke annorlunda be-

traktas ån fåfom den dår underhålles af fiora

nederlag af kifer
^ hvilka man bör tro vara gan-
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Ika djupa i anledning af denne eldftads fl yrka

och häftighet. Det år jåmvål fannolikt, at des-

fe hger äro nog vidftråckte, ty man finner kåU
. lor fom åro ganlka heta på mer ån en mils af-

iiånd både norr och foder om Vulcanen. Def
åro dylika åmnen, fom famlade i ftor mängd
i fårfkilta ftållen af jorden, gemienfamt med an-

dra tilfålligheter, det vil fåga, förente m.ed

luft, vatn och brännbara åmnen, hvilka foror-

faka jordlkaif och forftörelfer. Ehuru förfärlig

"deffa ämnens inbördes rorelfe och gäsning fy-

nes vara på St. Lucie, få m.edforer den dock

icke någon ting äfventyrjigt ior Colonien ; eme-
- dan de hafva obehindrad gemenlkap med at-

mosphéren, och hela jordmonen helt och hål-

let genomträngd af vatn , at den ej kan taga

eld, och emedan i negden dåromkring ej finnes

hvarken ftenkol, eller jordbeck efter andra eld-

flngda kroppar. Denne Vulcan har fäkert ut*

bruftit foril: i någon aflågfen forntid, och då

delat Berget fom inneflot den famma. Man be-

rättar äfven at år 1766 et fvagare utbrott ti-

mat, fom långt omkring utfpridt et tunt hvarf

med afka, men man har ikål at hoppas at in^

ga häftiga utbrott lko!a tildraga fig, allenaft de;

nu varande lufthålen hållas öpna och Vulca-

nens utdunftningar åga derigenom fri utgång,

IL Stycket.

Om Nyttan af de Åmneuy fom Vulcanen på SaintB

Lucie frambringar. »

Alla bekanta Vulcaner bereda ämnen af

mycken nytta midt under de forlkräckelfer, fom
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de hafva i följe med fig. Italien åger från fina

eldfprutande berg flera heta kåilor, Svafvel,

Alun, Grön Vitriol, Pouzzolana och Lava,

hvarmed gatorne i de ftora Stader åro belag-

de. Hecla på Island^ och Cordiiieras i America

alftra dylika åmnen til famma behofver. On
St. Lucie har i detta affeende blifvit icke min-

dre gynnad af Naturen. Den dar befintlige

Vulcan lemnar mycket tjenligt både för ilögder

och Låkarekonften. Förnåmiigaft hämtar man
därifrån famma flags ånvnen, fom ifrån SvafveU

kies grufvorna, nemligen: Järn-vitriol , Svaf-

vel och Alun, hvilka nu för tiden föryttras i

Europa.

Järnet tyckes utgöra en ganfka betydelig

del i Kiferna, få vida man bor doma derom
efter den Järn-vitriol fom är utfpridd kring he-

la Crateren^ och efter den mängd af denna me-
tal, fom medföres af vatnet i de båcka*^ fom
nedrinna från de näftgränfande bergen, och

hvaruti blotta åfynen är tilräckelig at öfverty-

ga om Järnets närvar©. Botnen i dem har ock
verkeligen på några ftällen rödaktig färg, nära

lik med den^ fom Colcotar äger: Pä andra ftäl-

len åter beftår botten af intet annat än en

fvartaktig gyttja, (fom har en bläckfmak, och
liknar fmutfen i ftora ftäder), i hvilken man
ockfå funnit en mängd Järnpartiklar. Alt det-

ta tyckes äfven gifva tilkånna, at i granlkapet

mätte finnas verkeliga Järngrufvor, från hvilka

bäckarne afföra något af denna metal i defs re-

na tilftånd. Den långfamhet, med hvilken de

bäckar^ fom åro rikaft på järn, framkomma ur jor-

den^
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den^ och den ringa värme fom de hyfa, tyc-

kes bekräfta denna giisning.

Den rakning man kunde gora på Alun,
torde vara mindre betydelig ån på Jårn och
Järnvitriol. Imedlertid om Italien ^ Srairna

,

och Liege fkulie uphora at forfe ofs med den-

na vara, få kunde den fås utur den Kifen, fom
förekommer på St. Lucie, genom lika inrätt-

ningar fom i Frankrike, England och på flera

orter, at utdraga Alun ur Svafvelkies och Aiun-

kiefer. Den mångd Alun, fom åtfkiilige, af vat-

nen inom Craterc n innnehålla, tyckes låfva at

man dårur kunde håmta ymnigt denna vara.

På famma fått förhåller det fig åfven med Vi-

triolfyra, om m.an IkuKe vilja betjena fig af nå-

got bland de vanliga tilverkningsfätten.

Svafvel är åter det åmne, fom låfvsr de

fåkrafte och de fördelaktigafte i^itfisg. Hela
jordmufi^an år dårmed på det ymnogafte laflad

öiver en vidd af mer ån 30 famnar i längden^

och 20 famnar i bredden. Man finner dar

Svafvel af en /kön gul fårg, nåftan renadt af na-

turen , at man med litet arbete kunde få rått

vackra fvafveiblommor, I brift af Soifatara och

andra Svafvel-grufvo/, hade man god tiigång

på St. Lucie. Då On varit neutral . hafva ofta

Holländare och Americaner betjent fig deraf,

och enfkiite perfoner håmta icke fållan fvafvel

för eget behof. Franika Regeringen gjorde för

några år fedan flora upoffringar för at inhåmta

nyttan af denna grufva. Men företaget lycka-

des ej, ty fkålpundet koftade en Ecu. (| Riksd)*

Denna dyrhet hårflöt af arbetarnes dyrlegdhet

,
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och til någon del af förvaltarnes elaka hushåll-

ning, helft rikare Grufva kan eljeft ej upfinnas^

och beqvåmligare utvägar at bryta denfamnna.

Åtgång af ved, fem vid de flåila arbeten år

-det betydeligafte, bor hår anfes fom ingen, e-

medan , då fublimations-kårlen llållas öfver öp-
ningarna af de forutnåmde lufthål, vinnes der-

igenom en for operationen årforderlig värme.

Det bitråde , fom denne Vulcan erbjuder

Låkarekonften, år nog betydeligare ån de ofrige

förmoner. De fvafvelaktige ångor fom derifrån

få ymnigt upftiga, åro et fåkert botemedel for

utilag och fjukdomar i huden. Mångfaldiga

fårfok intyga denna egenikap, fom for öfrigt

ftåmmer få val ofverens med medicinens grund-

fatfer, och fom dageligen blifvit bekräftad i

Italien.

Den flora värme, fom blifvit luftkretfen

meddelad på hela Craterens vidd, ger den låt^

tafte utvåg at vinna famma nytta, fom igenom
Badftugor, i de flåfta Chronilka fjukdomar, få-

fom Rheumatismer, Styfhet i Lederna, Veneri-

fka plågor, viffa llags vatnaktiga fvullnader,

hvilka ofta genom utdunfiningens befordrande

kunna hindras at gå åfver til Vattfot.

Gyttjan vid de varma baden ^ hvilken til

ymnighet finnes på Crateren, och fom til fin

natur år Jårn - och Alunhaltig, har åfven varit

ét verkfamt medel, fedan andra fåfängt blifvit

förfokte i nyfsnåmde håndelfer, åfven fom
vid förlamningar, fiyfheter, flufsaktiga kräm-

por, m. m.

Lätt-
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Lättheten at medelil /längor bada i de fle-

ra naturliga varma vatffallen, år icke af mindre
vigtig nytta vid de upråknade fukdomar, utan

ock vid knöliga och gamla fårnader, och an-

dra tilfålligheter ^ kånde af Läkare*

Af alt hvad denne Vulcan frambringar

,

utgör tvifvelsutan ofverflödet af de har före-*

kommande mineral vatn , det åmne, fom n^aft

gagnar menikligheten. Forfynens vifa hushåll-

ning i naturen raåfte erkännas och beundras,

fom blandat fina välgärningar med defs förfärli-

gafte verkningar. Miniftern vid Sjoärenderna

M. Le Marecb. de Castries, underrättad om
deffa vattens formoner, lät 1787 anftälla underfok-

ningar i anledning af den begäran, fom Mr. Le
Baron de La Borie hos honom gjort. Mr. Ga-
BRIE en ganika kunnig Chémift boende på Maf*
tinique företog fig denna underfökning i närva-

ro af flere Konungens där viftande Läkare. Mi-
niftern underrättades om förföken, fom efter

inhämtad kunfKap om deffa vattens be/kaf-

fenhet, utgaf befallning om inrättandet af nå-

diga anftalter nära intil Staden, lör at kunna
emottaga de fjuka, fom antingen ville dricka

brunn eller bruka bad, gyttja eller fprutningar-

ne ; Och deffe inrättningar hafva fedan til All-

mänhetens färdeles fäpnad blifvit af Hr. Barofi

de La Bokie började och fortfatte.

De mineralilke vatnådror äro talrike. Nå*
gre finnas uti Crateren, fom innehålla Järn i

tilftånd af Ockra eller vitriol och föra det

med fig 5 Men de hyfa få mycken Gips och
Aiun at det vore farligt bruka dem invårtes.
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De betydligafle bland dem åro under fjelfva

Vulcanen hQ\igr\Q
^

ungefår på en mils afftånd,

beffa fo6ra räknas bland fvafvelaktiga varma
vatn. Enligt forfök-, fynas de likna mycket
vatnen vid Bareg-ss och Kejferliga baden i Äix la

Chapelle Kort fagt: fårfoken hafva gifvit

anledning til den ilutfats at livar Pinte af

deffa vatn håller ^\ gran Kalkjord, ij gran

Lera, | gran Glauberfalt, | gran Kokfalt, och

3 gran Alk. minerale , i famma ofullkomliga

tilftånd fom det, hviiket Hr. Monnet funnit in-

träffa lio^ de Bardiika vatnen, i Auvergne och

i de Kejferliga Baden. Tyngden år i det när-

made lika med vanligt vatten, och deras me-
delvarm.e år 42 grader på Reaumurs Thermom.
(omkring 5'2 på den Sven/ka). Vid deras ut-

lopp ur Berget fprida de en ftark och nåftan

odrågeiig hepatill. lukt, och utan tvifvel b6r til-

ikrifvas den fvafveliefver fom upkommer af för-

eningen dä Alkali minerale råkar fvaflet., hvii-

ket detta vatn förer med fig, och hviiket de
fatta til botn , då de komma ut och få gemen-
Jkap med Luftkretfen.

M ^ Det

*) Enligt de Ron, fom Do£lor Ash upglfvit 1738
(London) uti fin bok Experiments nnd Ohfervations

to iuvcfligate the Minernl-wnters of Spa niid Aix la

Chapelkf befinnes de varma fvofvelhaitiga vatnen vid

filhiamda ftalle, 70,5 cub. tum hålla 20 uns Lufc-

fyia, 14, 5 gran Calx cerata, 30, 75 Alkali mine-

ral, aeratum , och 13, 25 Alkali minernle falitum.

Temperaturen af deffe vatn varierar hån 136 til iiz
grad på F^renheits Thermometer.



178 J^^l' Aiig. Sept.

Det år ganika befynnerligt och förundrans-

vårdt at vatn, fom innehålla fa få Grundämnen,
kunna åg3 få kraftiga egenlkaperj fom dem er-

farenheten beftyrker at de aga. De måfte få-

ledes, på fått fom Hoffman och Boekhaven
hafva tånkt om varma vatn, hyfa några andra

beftåndsdelar, fom hittils undfallit våra under-

fökningar och hvaraf de likval erhålla all deras

kraft och verkfamhet.

Mr. CASSAN
Kgl, Läkare på Franlka Öarne i "Weftlndlcn^

Uplösning af et Aftronomiflit frobleiUy

ZACH. NORDMARK.

§. I.

iVflV PoUhogåen år glfven^ jämte tvdiine Stjernorf

DecHmtion och Afcevfio reMa; tillika med tiden på
Uret , når de bägge färff^ildt ohjerverades hafva en

vch fammaj ehuru obekant, hågd öjver Horizonfen;

begåres at Jinna råtta tiden för huardera Ob^

fervatioHi det är, den vinkel^ fom kvar'

dera Stjernas Declinations-cirkel gjorde

med Meridian^

Denna Upgift kan jag val icke föra til anta-

let af de fvåra, utan blott af de vidlyfti-

ga 5 men få vida den af ingen, mig veterligt^

ånnu blifvit uploft, och närvarande Solution

tyckes vara en af de minft vidlyftiga, fom Pro-

blemet tillåter 5 har jag trodt^ at den med nå-

got
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got Ikål kan låggas til alla andra dylika Pro^

blemer i Spha^rilka Aftronomien.

För at gå kortade vågen, bor följande

Formel för Sphsri/ka Trianglar, fåfom et litet

Lemma, gå förut, at nåml. (Tab. VIL Fig I.)

Sin. I ZS^ — Sin. PS. Sin. PZ. Sin. j ZPS^
4- Sin. § (PS — PZ)2'. Denna i många fall

viga Formel år upgiiven af Patrick Murdoch i

Phihfophital Transaktions för Ar 1 7 5 8- pag ^40*

Theor* 2 : men emedan den tyckes vara mindre

kånd, ån den förfjenar, och jag finner förmon-

Mgt^ at nyttja den vid närvarande underfok-

ning 5 kan icke iKada , at bevifet åfven håf

anföres-

Låt til den åndan P tagas til Pol, och
Stor -Cirkeln ADEB , famt paralleUCirklarna

FGSH, KZLM upritas, och Ikåras af Trian-

gelns PZS fidor i D, E, G, L5 få blir bågen
DE mått til vinkelen ZPS, och ZG = LS —
PS — PZ fidomas H^ilnad! och, efter Axeln

PC år vinkelråt til de omkring Polen P beikrif-

ne Cirklars planer 5 måfle' den ock vafa vin-

kelråt emot råta linierna DC, CE^ GQ, QS
^

ZR, RL, fom åro nyfsnåmde planers geffien^

famma afikårningar med Cirklarnes PZGD^
PLSE planer. Alrfå åro DC eller CE, GQ, el-

ler QS, ZR eller RL Sinus til Quadranten PD^
(idan PS och fidan PZ* Det år ock klart

^
at,

om räta linierna DE, GS, ZL dragas, blifva

tåtliniga Trianglarne DCE, GQS, ZRL, likfor-

miga, och DE — 2 Sin, i ZPS, famt DE
M 2 (2 Slö.
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(2 Sin. I ZPS): DC (i) :: GS : GQ (Sin. PS)::

ZL : ZR (Sin. ZP), hvadan fås GS z= 2 Sin.

SP. Sin. § ZPS och ZL zz 2 Sin. ZP. Sin. | ZPS.
Vidare om chordema GZ, SL dragas, hafva

de et aideles lika låga emot Axeln PC, och

måfte, om de utdragas, räka honom i en och
famraa punkt N. Räta linierna NG, NS , GS
inne/luta derföre en Triangel, och äro fåledes

i famma plan , i hvilket åfven des del år,

nåmi. råtliniga Trapezium ZGSL. Om i detta

dragés Diagonalerne GL, ZS, blifva de lika

flora, åfven få vål fom vinklarne GZS, GLSj
derfore kan en Cirkel omfkrifvas omkring be-

mälte Traoezium, och fåieds år GS. ZL + ZG»
LSrzZS.^GL, det år, GS. ZL 4- ZG^ — ZS^
Om i denna yEquation, i ftållet for GS och ZL,
fattas deras åfvan anförda vården, och tillika

i akt tages, at Chordema ZG och ZS åro dub-

bla Sinus til halfva bågarne ZG och ZS^ för-

vandlar den fig i 4. Sin. PS. Sin PZ. Sin. §
ZPS^ + 4. Sin. 1 (PS— PZ)^ = 4. Sin. J ZS%
eller Sin. PS. Sin. PZ. Sin. | ZPS^ 4." Sin.

|(PS — PZ)^ — Sin § ZS^. H.S. B.

5. 3.

Om nu HO (Tab. VIL Fig. 2) foreftåller

Horizonten, AQ Äquator, HZPO Meridian,

Z Zenith, P Polen, S och M tvånne Stjernor,

hvilkas Afcenfiones ve6ix och Declinationer åro

gifna, och man anmärker tiden på Uret, når

hvardera ftjernan fårikildt har famma hogd SV,
MU öfver Horizonten , hvilken hogd likväl

icke i grader år bekant 5 fä år klart, at man
har fig, til en början, vinkelen MPS bekant^

hvil-
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hvilken bagge Stjernornas DecIinations-GirMar

PST, PMD omfatta, då Stjernorna åro i det

!åge , at de efter hvarannan finnas i en och fåna-

rna Almicantarath LN. Låt til Ex. Stjernan S

forft obferveras vid denna hogden (SV), och

gora Tim-vinkeln APT med Meridian. Eme-
dan man nu känner Stjernornas Afcenfional-lkil-

nad, få vet man, huru mycket Uret borde va-

ra, när StjernanM hunnit til en fådan Tim-Cir-

kel, fom PST är, det år, när hon hade famma
afftånd från Meridian. Men nu vet man äfven

genom Obfervation , huru mycket Uret vifar,

när hon verkel. finnes i M, och har hogden
MU~SV5 derfåre känner man den tid, fom för

henne åtgått for at befkrifva vinkeln DPT,
och fåleds fjelfva vinkeln, hvilken utgår ikil-

naden imellan vinklarna ZPS och ZPM- Sidor-

na ZP, PS och PM åro äfven bekanta: och

man vil häraf finna vinklarna ZPS och ZPM5
ty, då de äro fundna, vet man, hum mycket
klockan var på det nyttjade Uret, när hvardera

Stjernan hunnit til Meridian. Och , få vida

man af Solens flälle i Ecliptican äfven vet

,

hvad rätta tiden borde vara, når Stjernorna

fkulle culmineraj få kan man häraf finna Uret«
mjfsvisning från råtta tiden.

At nu finna fiftnämnde vinklar, märkes at,

enligt föregående Lemma, är

Sin. PS, Sin. PZ. Sin. § ZPS^ + Sin. §
(PS — PZ)^ — Sin. § ZS^ := Sin. § ZM^ —
Sin. PM. Sin. PZ. Sin § ZPM^ ^ Sin. § (PM— PZ)^
r= Sin. PM. Sin. PZ. Sin. § (ZPS — MPS)^ +

Sin. J (PM — PZ)^ z=: Sin. PM. Sin PZ (Sin.

M 3 § ZPS.
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I ZPS, Cof, § MPS — Sin. I MPS. Cof. i

z?sy- 4- Sin. I (PM — pz)^

Om man nu fåtter Sin, PS zr a, Sin. PZ— b,

Sin. I ZPS — X, Cof. § ZPS — Vi — x\
Sia., I (PS PZ) 13 c, Sin. PM — d, Sin.i
MPS - f, CoC §MPS~g,Sin. i(PM— PZ)
;z: h5 och deffa värden infattas i förfta och fi*

fia raden af nyfs anförde i^quation^ fås

abx^ + — bd (gx — fKi — x^) 2+

S bd (g^ x^_+_fM^x^— 2 fgxKi — x^)+ h%
Xab bd, g- — f^) x^ 4- — h^-^bdf^—
'ffr 2 bdfgx ^ I —

Om for kortheten /kull, fåttes ab — bd,

- — k, c^-^h^^bdf^ — m,bdfgz:n,
och defTa vården i fifta iEquation infåttas, up.
kojumer

- kX" + m — 2nx Ki~x-^
x'^ + 2 km.x^ ^ — 4 x^ — 4n^ x^

(k^ -^4"^) x*^ + (2 km— 4 n^) x^ z= —
+ 2 km — 4 n^ — —

X^r ^(km-.2n^) ±mm-2n^^--m^(k^4- 4n^)

k^ + 4 n^

^ ^"
^ n ^; + /^i^Km~2 n "7"-m ^( k -

-i- 4 n -).

k^ ^ 4 n^

Denna Formel har den förmon, at man di^

re<5te finner Sin. | ZPS, utan at man forft be^

hofver f6ka ZS, och fedan uplöfa en Sphxri/k

Triangel.

5. 4t
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§. 4.

Jag vil nu genom et utförligt uträknande

af et Exempel i namror, vifa tillämpningen hår-

af. Efter utfeendet år rakningen hogft vidlyf-

tig: men når man finner ^ at flera Logarithmer

förekomma flera gånger , och iiå til reds, når

de en gång i Taflorna biifvit upfokte, hvaref-

ter de, fedan de blott behöfva fkrifvas om å nyo

i en annan ordning; lår man fnart vara benä-

gen at tro, det Problemet är af en fådan na-

tur, at det nåppligen tillåter någon kortare up-

losning. Alla de Logarithmer ,til Exempel,
fom behofvas för at fä Log. n bekant, hafva

redan förut varit framme, och behöfva blott

adderas. Många af de andra Logarithmerna

nyttjas åfven mera ån en gång. Defsutom blir

rakningen åfven dåraf til utfeendet ganlka vid-

löftig, at jag räknar igenom Exemplet för bäg-

ge teknen + och — , och det åfven tilbaka

(inverfe), för at fe, huru noga Analyfis och

Synthefis Mmma öfverens. Detta fednare be-

höfves icke i utöfningen. Där vet man ock

,

hvilket tekn fom gäller för den i fråga varande

håndelfen , och Mathematikens noggranhet och

vifshet frikallär en ifrån det befvåret
,

at, af de

fundna vinklarna ZPS och ZPM, finna fiorle-

ken af fidorna ZS och ZM, för at af deras

likhet öfvertyga fig om Uplösningens riktighet.

För at i det följande fpara rum och möda
vid tryckningen , få låtom ofs, jämte bibehållan-

det af våra förra denominationer i §. 3., åfven

fatta km -— 2 — Pj (km — 2 n^Y — m^.
(k^ 4- 4 n^) — p^ ^— tn^. q och följakteligen

+ 4 n^IZq. Lät åfven Kp^ — m^q varaur?
M 4 få
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få blir det i §. 3 fundna vårdet af x ~ ±
K— p ± K — m^q — +• K— p ± r

q ^ \
For at nu Ikrida til fjelfva Exemplet, få

låt ofs antaga Polhogden PO 5'9°. 51', 50%
det år P2 = 30°. g'. lo", Procyons rata A-
fcenfion for innevarande år 1790 — II2^. 4'.

<g'\ des nordliga Declination — f
^ 45'. 42'.—

DM, och foljaktel. PM zz 84^ 14'. 18"
5 Re-

guli rata Afcenfion I49''- l?'- So", ^es De-
clination TS (nordlig) — 12°. 59'. 15", och

fåleds ?S~ 77^ c'. 4^", Deffa Stjernors A-
fcenfions-lkilnad år ~ 37°. 12'. 51", hvilka

enligt Analogien 360°: 23* 0'. 4", 098 ~37°'
J2\ 51": detfjerde, göra 2\ 28'. ^7" i tici,

Uret år riktadt efter 24 timmar på et Sol-dygn.

Om nu Procyon (M) obferveras på oftra fidan

til Ex. af Meridian , då den har hogden

UM och fijnnes i Tim-Cirkeln PMD3 år klart,

at Regulus forft efter 2^ 28'. 2?" Ikulle hinna

til famma afftånd ifrån Meridian. Men dä ha-

de den ftorre hogd ån MU; om den derfore

Ikal kunna obferveras vid lika hogd , bor den,

innan nyfsnåmde tids fårlopp, hnnas til Ex. i

S, få at SV år :i: MU. Låt tiden imellan

bågge Obfervationerna af deffa lika hogder, va-

ra m 37'. 7". Om deffa fubtraheras från 2^

28'. 27", fvarar reden iK <)i\ 20" emot vin-

keln SPM, fom ånnu återftod for Regulus, for

at hinna til famma afflånd från Meridian, fom
Procyon hade. Genom Analogien 23^ 56'. 4"5098

: 360° :: fl'. 20" : det fjerde, finnes MPSzz
27®. f4'. 34". Hår år fåledes alt bekant, fom

fordras for at anilälla rakningen; hvilket fker
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på fåijande fått. (NB. Bokflafven L. betyder
Logarithm.)

L. a — 9,9887458. OoL. g —95986989^.60
L.b — 9,7007^21.00 X 2

L.ab 9,6894979. 00 L. g ^ :z:9^9739791^
ab =0,4892129. 21 z= 0,941 8443. 91

bd.(g^-f^)r:o,44i4i97. 86

k =0,0477931. 35 ^- 1 =19,3822963.60
2

L.f^rr 8,7^4^^927. 20

zio^mWil?
g^-Pzz 0,8836886. 32

L.fg^.P) 1^9,9462992. 30

L.b. =1:9,7007521.00

L.d.— 9,9978Q04»6o

L. bd. (g^ . f^)= 9,64485 17. 90

; ™- bd.(g^.f^)=o,44i4i97.86

L. c 9,5996206. 50
2

L. 1:19,1992413.00
zio,if82i^6.9i

L. h =9,6578062.80 L.b= g,70075'2i.öo

2 L.d =9,9978004.60
Lh^ =9,315672^.60 L.F = 8,7645927. 2Q

— 0,2068295.52 L.bdf^= 8,463 1452. 80

bdf^ 120,0290499. 45
e^-h^ =-0,0486168.61
-bdF =-0,0290499.45

m=- o,0776668To6

M 5 L. fe
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L. b — 957007^21.00

L. d ^9,9978004.60
L. f 9,3 822963. 60

L. g = 9j869895'6o

L,bdfg — 9;ö678384'8o.

n»— 0^1169064.46

L.k= 8,67936^ T. 28 L.n ^(2L,n)^8, 1 3 f6769. 60
' L.m — 8,89023^4- ij- L. 2 —0^301030000

L.km zz 7,5696009. 42 L. 2 rr 8,4367069. 60

kmr::-o,oo37ii9-4o 2 z=: 0,0273342. 36

*>2n^zz-On0273 342.36

p
^^r.nQTn^hT.7t)L.k^f2L.k)::i 7.3V87^IO> ^6

L. p— 8,4920081.46 k^ i=:o,oo2284i-84

^
2 4n^(2.2n^)=o,a546684.72

L,p^= 6,9840162,92 q Z=o,o09T2bo'6

= 0,0009638/65 L.q =:8,7^55i39'86
- L.m^(2L.m):r: 7.7804708- 28

L.m^qzz.6,53i9848. 14
. m^q 3=050003435.46

m^q — 0,000343^46
(r^)p^.m^q=o,ooo6203. 19

L, Z= 6,7926151.00

xo

, L. r = 8,3963075' 50

X — 0,0249062.04
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3C- tK-^PljL- ±i/" Q,0::{ 10461-7^ .±0,0249062.04

q 0,05-69^26.^6

q ^ q_
— y^jB^ll"^ ^ ^ • S^ =K:),ooö i 399.72

O5O569526.56 o,oy69f26.y6

L.C-P-** r)-8,7478i8f.64 L,(^p^r)r 7,7881664.12

L. q — 8.75V5i39> 86 L, q 8,7f55il9-8ö
L>(-pr'^_)-9,99^3Q45» 78 L.(.^q-r)=9.o3 26^24. 26

q xo q 10

LK-PJi-L-x:iL,Sin.|ZPS,LK-p^^

q q

=9,99^1522.89 =9.^163262.13
|ZPS =^ 82°,23'.3",89 jZPS= i9Mo\5",38
ZPS == i64°.46'.7",78 ZPS= 38. 20, 10, 76

MPS := 27. ^4.3/1.00 MPS i=: 27. 5^-^. ^4. OO

ZPM=: 136. 51.33,78 ZPMn: 10.25. 36^76,

Hår äro fåledes på den öftra (antagna) fi-

dan af Meridian
j tvånne fårlkildta värden för

hvardera vinkeln ZPS och ZPM, härrörande af

den mindre quadrat-rotens (± r) dubbla tekn^

ty, hvad den ftora rotens dubbla tekn vidkorn-.

mer, få ändrar icke teknet ) ftorleken af de nu

uträknade värden, utan ger blott tilkänna, at

Uplosnjngen äfven gäller for den andra (vältra)

fidan om Meridian,

De
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De tvånne ftårre vården får vinklarna

ZPS och ZPM, fom nåml. grunda fig på den
mindre quadrat-rotens jakade tekn^ paffa for

en Obfervation, fom vore anftåld mera emot
norra delen af Meridian 5 de tvånne mindre å-

ter igen, fom bero på lilia rotmårkets nekade
tekn

5
angå en obfervation , fom anftålles når

Stjernorna åro närmare fodra delen af Meridian^

ån den^norra. Algebråice åro bagge Solutio-

nerna antingen tillika möjeliga, eller tillika o-

mojeliga, for hvart och et par Stiernor. Men
Aftronomice har denna likftåmmighet icke altid

rum. Bevis dårpå år det uträknade Exemplet.

Om vi från de fundna vinklarna gå tilbaka,

och fåka afftånden ZS och ZM från Z^nithj

få finne vi vål i bagge fallen fårfkildt, art de

blifva aldeles lika fms imellan, fom de ock bö-

ra vara: men de ftorre vården af vinklarna gif-

va ZS och ZM fä ftora, at Stjernorna borde

vara under Horizonten , och då åro de for en

Obfervator icke mera fynliga.

Får at nu anftålla denna rakning, mär-

kes at, enligt§.2, år Sin. PS. Sin PZ. Sin. § ZPS ^

^ Sin. I (PS — ?Zy = Sin. I ZS% och li-

kaledes Sin. PM. Sin. PZ. Sin. § ZPM^ +

Sin. § (PM — PZ)^ =r Sin. § ZM^ Om de

i §. 3. antagna förkortningar åfven hår nyttjas,

och tillika fåttes Sin. | ZPM =: y ; förvand-

las nyfs anförde Formler i följande : abx^ + c^—
Sin. § ZS% och bdy^ + h^ = Sin. | ZM^
I den forfta håndelfen antagas de fundna vink-

larna ZPS zz 164^ 46.' 7", 78 och ZPM
136^
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136®. 5'i'. 33", 785 famt i den andra, ZPS ~
38*. 20'. lo", 76 och ZPM zz 10° 25'. 36', 76.

:^ I. II.

L- a — 9.9887458.CO L. a =9,9887458.00
L. b —9,7007521.00 L, b —9,7007)21.00
L. X ^— 9,9923045.78 L-X ^= 9,0326524.06

L. abx^— 9,6818024. 78 L.abx^ zz 8,7221 503. 06
abx ^ 0,4806207. 45 abx ^— 0,05 2741 2.32
c^—

(

^1^82126.91 c^zr 0,1582126.01

Sin.|ZS^'0,6388334-3ÖSi^i-iZS^' 0,2109539.23
L.S^ZS ^-9,8053870-30 L.S|ZS^z9.324i875'8i

10 lO

^) ^)
,

L.S§ZS-9,9026938.3ö L.S-JZS -9,6620937.90
§ZS^53°.3'-37".8o åZS:==27^20^3o",37

ZS=io6. 7. 15, 60. ZS— 54. 41. 0,74

L. b— 9,7007521.00 L. b— 9,7007*5 2 1. CO
L. d= 9,9978004. 60 L. d =9,9978004. 60

L. =9>93^9352.38 L. 7^=7,9168044.20

L. bdy ^ - 9. Ö354877- 98 L. bdy ^- 7>^i 5 3 5 ^9- 80
bdy ^ rr 0,43 20040. 57 bdy ^ =z 0,004 1 243 . 64

11^= 0,2068295.5 2 h^— 0,2068295. 52

Sin|ZM^-- 0,6388336.09 SinlZM^-0,2109539.16
L.SiZM^^9,8053877-54l-S|ZM^i:9,324i875-^7

10, 10

2) 2)
L.SfZM -9,9026938. 77 LSfZM- 9,6620937. 83

fZM= 53 °. 3*. 37", 83 tZM~ 27^2o'.3o"36

ZM=:io6.7. 15,66. ZM — 54. 41. 0,72.

I den
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I den förfia håndelfen /kilja fig de nu fund-

na vården af ZS och ZM på o'fi6 och i den
andra på d\02 5 hvilka ikilnader åro af ingen

betydenhet. Den forfta vifar, når fijernornaj

enligt den gifna vinkeln MPS, voro lika djupt

nedfånkta under Horizonten; hvilken håndeife

val kan begripas, men icke obferveras! men
den andra håndelien år den, fom paffar för en

mojelig obfervation.

Når man förvandlar de fundna ^vinklarna i

tid 5 finner man , hvad klockan på fet nyttja-

de Uret år, när Stjernorna hunnit til Meridian.

Nu vet man åfven , af Solens ftålle i Ecliptican
^

hvad klockan bör vara, når Stjernorna calmi-

nera; altfå år Urets gång bekant. Ju nogare

man känner Urets gång, huru mycket nåml.

det drar fig på et So!-dygnj defto nogare år

vinkeln MPS bekant, och defto accuratare blir

Urets correcl^ion. Men Ikulle Uret gå mycket
ojåmt, och något mårkeligt fel deraf upkom-
mit i vårdet af vinkeln MPS ^ år klart , at åf-

ven vinklarne ZPS och ZPM blifva felaktige.

Men det båila år, at fjelfva Methoden ger til-

känna, når de det åro. I den håndeifen ftåm-

rner nåml. icke den mifsvisningen , fom utråk-

nas af vinkeln ZPS, öfverens med den, fom
hårledes af ZPM, under den förutfåttningen

,

at Uret drar fig få eller få mycket jåmt på et

Sol-dygn. Methoden fåger fåledes åtminftoné

fjelf til; hvilket icke alla andra Methoder at

råtta Urets mifsvisning göra , ehuru de alla

fakna något vigt fått, ät för hvad tids-punkt

fom helit, befiåmma mifsvisningen på et Ur,
fora icke drar lig någorlunda jåmt.



Jul. Aug. Sept» 191

Slågtet Plattmajk, PHVLLIDOCE;

belkrifvet af

ADOLPH MODEER.

1. §.

Man har tilförene upftålt Plättma/karna under

AdigtQt Mediifa och med ån mindre fkåi

ibland Tojfmgarne (Hohthurid), fom närmare ne-

danföre Ikal inhämtas. LofLing Sp, R, p. 104.

infåg nödvändigheten at Plättmäfkarne borde
utgöra et eget flågte. Browne H. N. of Jam.

387, af egen drift verkftälde det famma til

någon del och gaf åfvanfagde Latin/ka namn
,

fom formodeligen år håmtadt af det Grekifka

phyllon och doHkos ^ eller okys: et utbredt eller

fnåit löpande blad. Hufvudfakligen föreftalla

de hit hörande arter en faftare geléaktig brufk-

lik eller ftundom någorlunda låderlik mer och
mindre kretsrund och platt kropp, åfvanpå i

midten meråndels med en knöllik uphögning

,

inunder mindre ikålig ån platt. Deras daning

år val närmaft lik Sjökalfvarne (Mediifd) ^ men
Plåttma/karne hafva undra Spegeln tått befatt

med Trefvare fom^ indragne, föreftalla vårtor

och gifva undra fidan et utfeende fom vore den
fiockig eller luden, på fått liknelfevis fåfom

den få kallade tunka villofa eller inra fidan af

viffa djurens inelfvor. Klångena fitta ytterft

eller utom Trefvarne, och åro gemenligen be-

fatta med fmå knoppar på fina ftjelkar, och eii

art förer jåmväi på ryggen en kam fåfom et
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flags fegel, men måfte ej bortblandas med Bi-
devinds-Seglareni fom redan under Hafsblåforna

(Kgl. Vet. Acad. Handl. 1789. P- 285.) blifvit

beikrifven j m. m. fom nedanfore ikal fägas.

2. §.

1 anledning häraf, och fom desutom Sjo-

kalf Slågtet redan är få ganlka talrikt, har alt-

få nédvåndigheten fordrat at af PlåttmaH^arne

upfora et fär/kiidt Slågte, då man anfett de-

ras kånnetekn blifva: Corpus gelntinofo cartila'

gineum foepiiis orbicidatum ^ deprefftdm'^ fiipra ra"

diatim concentriceqiie ftriatum ,
plerisqite in medio

elatO'Umbo7iatiim^ quibiisdam crijta perpmdiciitari ve-

latum. Os inferim centraiej fiibtubutofo-prominu-

hm, Tentacula conferta
^

fubretra&iliai apice

acetabuliformia ^ Os cingentia, Difciimqiie ordinibiis

phirimis quafi vtllere vefiientia. CiiiRi mimtroji fi^

liformes y Tenfaciilis conterminiy fa^pius glandulis

minutis pedicellatis obfejfi. Det år : Kroppen gelé-

aktig och nägot när brujkaktig i kretsrund och platt

^

jäfvanpd med Jlrälvis och kretsvis gående Jlrimor y

de flåfie i midten med en iiphögd ds, Jttindom med

en fegellik kam. Munnen i midten inunder ^ nägot

rårlikt utjiående, Trefvare til myckenhet
,

något

indrageliga och i ändan fiigvärtlike ^ omgijva^ide

Munneji och i Jlere ordningar betåckande Spegeln

fåfom med en Jiockig fäll. Klangen många, fma^
la fom Trådar, nåjl utomkring Trefvarne Jittan-

de^ merdndels med [må Jljelkförande körtlar befatte.

Större delen af Kroppen år i midten altid

faftare eller brölkaktigare, fom fordenikuU fått

namn af Kdriie (Nucletis); ^ de fom fynas vara

helt och hållet af et dylikt faftare ämne , haf-

va.
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va dock en fmal hinnlik bräm rundt omkring
kanten.

3. §.

Munnen befiår af en liten utfittande mage
eller et fvalg med fm öpning^ bagge kunna uN
Ikjutas och utvidgas famt åter hopdragas få at

den fer ut fåfom en liten körtel eller en liten

kött-ring. Trefvarne kunna åfven något indra-

gas eller förlångas och förkortas; åfven på ån-

dan i fynnerhet utvidgas, medelft en dåri be-
fintlig och utvidgelig öpning: de kunna fåledes

vid förekommande ting anfugas , man menar at

de jåmvål tjena til lufthåmtning. Klängejia åro

gånfl^La många, men fynas dock mindre talrike

än Trefvarne, åro ock tjockare åtminftone fle-

re gånger långre eller af mer ån halfva krop-

pens tvärlinea, låra åfven vara något hopdrage-
liga, emedan en del åro mycket kortare än de
öfrige famt af fiörre och miindre långd. De
åro angrånfande intil Trefvarne, och då deffe

intaga hela undra fpegeln anda ut til brädden,
få fitta Klångena i fjelfva kanten af kroppen.

På de flåfte Arter åro Klångena befatte med
fmå mörka knapplike kroppar, eller fom fmä
knappnålshufvuden, i ändan med fina korta hår-

tippar, och deffe knoppar eller körtlar fitta på
eller åro vidhäftade medelft en fmal ftjelk, nå-

got tätt fittande, men tåtaft mot ändan af Klån-

gena. Jag vågar ej g^iffa at berörde fmå krop-
< par aro ägg eller Piåttmalkarnes folier. Efter

befkaffenhet eller Kräkets behag hänga Klånge-

na dels utföre i vatnet, dels hållas de vågrätt,

alt fom deras fart eller rörelfe fordrar.

N 4. $-
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4. §. ^

Plättmalkarnes lefnads-omftåndigheter
,

fy-

nas i många mål intråffa med Sjokalfvarne. Af
hvad redan år fagdt, inhämtas at Plåttmalkarne

åro Hafskräk, och då Hatvet år någorlunda ftil-

la, får man viffa tider fe dem i ftora hopar ro

eller fegla i eller på vatnets yta, en vifs Art

lika fom med utfpånda fegel , i ftora /karor och

flottor. Troligen bidraga de til famma tjenft-

verk fom Hafsblåforna, ofelbart tjena de åtlkil-

liga Hafsdjur til fodaf åfven åtas en del af

viffa Folkflag. Hvari Plåttm.afkarnes fåda be-

ftår, lår ånnu icke fåkert vara bekant 5 I lik-

het med deras nårmafte anförvanter, måfle de

ofelbart vara Sjöröfvare famt gripa fmå Filkar

och Vatn-Yrfån.

§.

N:o I. SEGEL-PLÅTTMASK (Phyindoce

Velelia), Kroppen afldngt kretsrund^ ^ySS'^fi^^ "^^^

en omvdndt hjertformig och utfpdnd kam ; Klänge»

na inom brädden^ fyllika och enkla.

hiPERATi lår hafva varit den f6rfte,fom omtalt

och afritat denna Plårtmalk i fin H. N. L. 28- c. l.

t. p. 912, under namn af Vthm marintim coloris

cceriiki. Därefter har Coluimna gjordt det fam-

ma , men något båttre och omftandeligare i fin

Ecphr. p. 20. t. 22 under namnet tirtica marina

foluta rariory VELELLA dicfa. Ännu omilån-

deligare och tyde'igare år den anförd med det

nu brukliga Grekilka namnet Armeni/Iari Cak-

BURl i Nuova Raccolta d'Opufc. 3 , h vilket ock-

fa finnes intaget i A/gm. Magaz^ dtr h^at. 10.

p. 143-
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p. 143. f. 1-3. Några anmärkningar där6fver

finner man ock hos Bohadsch See TL p. 132,

Det lår åfven vara famma Plåttmalk fom Da-
na belkrifvit i Act. Taurin. 2. p. 206, och
fom jåmvål finnes intagen i Roziers Journ. och
Tylka Öfverfåttn. deraf I. p. 3. Man kan e|

eller annat förmoda, ån at det är ockfå denne
Plåttma/kjfom Brown N. H. of Jam. p. 387* t.

48. f. 1 5
upgifvit under namnet Phyllidoce labris

ccpmkis; faft be/krifningen år kort och ritnin-

gen mindre tydelig. Däremot har Förskal myc-
ket väl både beikrifvit och afritat den i fina

Defcr. p. 104. t. 26. f. K, famt kallat den
HOLOTHURIA SPIRANS ovalis, ccrrulea, obli^

qiie criftat/j; fiibtiis tentaciilis difci clbisyradiis lon^^

gioribiis iiiidis cceriikis : an Thalia Linncei?

6.§.

Til fvar på fiftnåmnde fråga hänvifar man
Låfaren til TJrmafn- (Salpa) och Tojjing^ {Holo^

thuria) Slågterne, där man lår tilräckeligen af

jämförelfen blifva uplyft, at detta Kräk hvarken

är Holothuria eller Thalia. Ehuru Lofling Sp*

i?, p. 104, korteligen befl^rifver Segei-Plåttma-

flcen under namnet Medufa vdella fm Gatera^

få gifver han dock tilkånna at den icke heller

rätteligen kan vara någon Medufa. v. LiNNé
S. N. XII. p. 1098) har likväl uptagit den med
namnet EDUSA VELELLA ovalis coiicentrics

Jlriata , margine ciliato
, fiipra veto membranaceo ,

och det famma har Blumenbach fölgt i defs

Handb. p. 418. Man lår anfedt de utbredde

Klangen eller Trefvare fäfom ciliae, annars år

brädden eller kanten verkeligen icke franfad.

N 2 Les-
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Leske Anf. Gr. i. p. ^14, %er/ die SEGEL--
QlVALLE rtmdy oben mit cinem hdutigen Segels

nnten faft gmitz mit Fiihlfäde7i befetzt. Jag kallar

den PHTLLIDOCE VELELLAi Corpore or»

bictitato^ovali , iimbone dorft crijla fub-obcordata ex^

planata; Cirris infra timbim fiibulatis y Jimjjlicibiis.

Andteligen år ockfå denne Plåttma/k under
merberörde namn omformåld hos Houituyn och

Stat. Muller Nat. Syft 6. p. 127. Den fin-

nes både i ftora Oceanen imellan Våndkretfar-

ne fårmodeligen öfveralt, men åtminftone ve-

fter ut; I Medelhafvet vifar den fig med viffa

vindar och viffa årstider i oräkneliga fkaror pä
det ftilla Hafvets yta feglande. Greker och en

del Italienare kalla den Armmiftari, på African-

Ika kuften heter den Libecei, på Spanlka kallas

den Galera och Capacha de Velha, på Sicilianika

Vdleffe velkdde och på Franlka Falette,

7. 5.

Nedra delen af Kroppen, hatten eller fåfom

ock andre fåga foten, håller vanligen två tum
i långd och en half i bredd: den år åfvanpä

teknad med många ifrån medelpunkten til bräd-

den gående firimor, famt åfven med rundtorn

gående och jåmnlopande ftrimor den ena utom
den andra (§: 2.), aideles fåfom pä flera an-

dra Malkkråks Slägter til ex. Sjöjlrålarne {A^i-^

nice), Kdrnen eller den faftare delen i midten,

år af fotens figur men fafiare , har famma plan

med foten inunder och år fvartblå^ men åfvan-

öfver foten upftår kårnen i en kågel-formig ås,

och är hvit, famt mörkblå i kanten, omgifven

af ftarka ringlar. Inom denna ås genomlyfer

en



JuL Augé Sept. ^97

en annan och mindre kärne, fom år mörkblåa

Eien breda brädden af foten år egenteligen ge*

Jéacktig och böjelig, nårmaft" omkring kärnen

blekblå med fvarta eller mörkblå prickar j det

ytterfta af brädden år tunt och genomikitiligt,

blekblåacktigt och utan fläckar. Kammen är fä-

fiäd vid kärnen fom utgår kammens midteldel
,

til formen lik et blad rned fpitfen upåt våndt,

ftående i en fned ftållning mot fotens långsätgå-

ende midtellinea. Den år tunn och något bo--

jelig i kanterna, men i midten tjockare och fa-

fiare^ få at det medlerfta ockfå kan anfes fåfom

kammens kårne förent med kroppens ås. Kam-
mens kärne är foljakteligenf af famma fkapnad

fom kammen, har nedifrån många upftigande

och greniga mörkare ådror , men år ^nnars

ikyfärgad och ytterft blåprickig. Det öfri-

ga eller det böjeliga äf kammen har upftåen*

de något krökta eller med des kanter jåmnlå-

pande enkla och hvitaktiga ådror, år blåacktigt

och i kanterna blått. Denne kam kan mycket
egenteligare , ån på Bidevinds-Seglaren liknas vid

et fegel : des befynnerliga ftållning efter en vifa

virtkel af vid pafs 45 grader, kan icke vara

förgåfves och ej heller i annan affigt ån at nyt-

tjas fåfom et fege!. Berörde ftållning gör fåle-

Ses, at då Kräket faller, uprefer eller hvälfver

någondera af kammens kanter eller fidor: fä

kan Kräket braffa up eller fegla med alla vin-

dar och fnart fagdt åf hvad håll det vil. Kam-
men ftår då uprätt öfver vatnets yta, emedan
kroppen flyter däråfvanpå, och til åror famt

fly re tjena des Kiängen , dem vi nu ne(|anföre

&'oIe^ omtala,
J
Det är dock et ogrundat mifs-



fag , at Kräket kan nedlägga och åter upfpänna

fit fegel eller kam.

8. §.

I midten inunder kroppen eller foten , be-
finnes en liten utftaende klotrund och hvit ma-
ge eller fvalg, hvari den cirkelrunda Mnndöp'
ningen kan utlkjutaSj fåfom et i ändan afhug-

get kägelformigt rår, och mycket utvidgas åf-

ven fom fjelfva magen eller fvalget. Rundfom-
kring detta lilla fvalg, är hela fotens kärna in-

tagen af en myckenhet gan/ka korta hvitacktiga

Trefvare, nedtil ocK uptil tjockare, likfom två-

knutige (binoda)^ den yttre knuten af hvarje

Trefvare, är i ändan forfedd med en utvidgelig

öpning. En fådan 6pning omtalar äfven Lof-

IING, men tillägger . ockfå at Trefvarne of-

ver alt äro forfedde med prickade fugvårtor

fåfom på Bleckfprutarna
,
Sepia, (undique orbi-

culis pun^latis referta Tentaculorum Sepiae)^

Troligen b6r härmed forflås Klångena , fom
ftrax Ikola omtalas

,
ty pä Trefvarne ikdle fvår-

ligen några fugvårtor få rum i anfeende til de-

ras korthet, fädana fugvårtor fkulle jämväl hin-

dra deras fammandragning : på de följande Plätts

malk-arters Klängen /kole vi härutinnan finna

någon likhet hvad de ftjelkforande körtlar be-

träffar (§. 3,), I ofrigt kunna Trefvarne utfträc-

kas, vändas åt alla håll och åter tilfammandra-

gas. Ifrån berörde kärnes ytterfta gräns och

där Trefvarne uphora, utftå längre och kortare

^amt utföre fpitfade Klängen y hvilka alt efter

deras längd eller utflräckning och då de korh-

ma i en vågrät ftällning , ftå och räcka mer och

hiindre utom fotens brådd. Til fårgen äro de
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ljusblåacktjga, å örhfe fidor mörka och med én
midtigenom långs åt löpande mörk fträng. Til

åfventyrs har Lofung, fom fagdt år, på dem
mårkt ömnåmnde vårtor, men Föuskål har ické

fedt lådan å: de åfrige Plåttma/kar hafva dem,
monne de ej viffa tider på Segel-Plåftmalkar-

ne aifalla , monne de då ej åro ågg eller £0-

fler C§. 3-)?

9- §

När Plättman^arne hyfas i et vatnglas , fär-

ga de vatne^ blått, når dé deri dö, göra de

det ftinkande och Klångena falla af, i Sprit hvit-

nar kroppen öfveralt. De ringlar fom omgifva
kroppens kårne (§. 7.), vifa invån^digt åtlkilli-

ga rörliga: våderbubblor^ detta fynes utmårka

at famma ringlar åro ihåliga, och at de til åf-

ventyrs utgöra Kräkets lungor. I fådan hän-

delfe bidraga Trefvarne til lufthåmtningen
,

ty

när Kräket vänder undra fidan up , fer man at

det öpnar Trefvarne och at åtfkilliga våderbub-

blor vidhänga. Om deffe Segelmalkar låggas

på o|jadt papper och förvaras i Ikugga^ bibe-r

hålla de fm färg ehuru den något rodnar 5 meo
få fnart hafsvatn påflås, får den åter fin vanlij'

ga blåhet : deffe handelfer torde åfven för den

högre Chemien vara anmärkningsvärde. Deras

faftare delar eller Kärnor finnas ftundom flytan-

de i Hafvet, och utgöra et hemvift för fmå
VaUi{7rnfnjrc!;or och Enogon, fom formodeligen

upätit de blötare delar. Ehuru Carbuki fkäli-

gjen väl befkrifvit Segel-Plåttma/karna , få åro

dock en del af hans meningar därom både befyn-

nerliga och, om man ej fager för älfvarfamt, en-
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faldige: han tnenar til ex. at få långe de äro

unga, åro de omgifne af et Ikal fåfom en Snåc*
ka och utgöra verk«ligen de få kallade Blå-i

Topp-Snäckor (Trochus lanthinus), men at de
federmera når de utvuxit, krypa utur ikalet

och förblifva nakne Plåttmafkar. Åfven håller

han fore at de åro Landt-Kråk, hålla fig och

gå vid flrånderna, därifrån Hafvet håndellevis

fkåljer ut dem, både fåfom unge med deras

Ikal, och utvuxne3 at i Hafvet ikola de icke

länge uthå;:da^ utan do.

10, §.

Alt detta måfte vara lånt af folkets felak-

tiga beråttelfer, fom foregifva at berörde Snåck-

Kräk år Segel-Plåttmalkens moder, och kalla

det derfåre Armevjjlaroinana
^

formodeligen e-

medan bagge gifva en bli farg , o. f. v. fom på
fit rum bor omformålas. Franlke Sjöfarare

hafva berattat for ForskÄl , at de i opna hafvet

då det år ftilla
,

upfilka Segel-Plåttmafkarna

,

beftro dem med mjöl, fleka med Olja eller Smör
och åta dem. Jmperati beftyrker åfven det fam-

Tna, då han fager at de åtas (lekta med Olja

«ch Salt tillagade. Hos Carburi finner man
ånfördt at de åtas allmänt och fåfom en läcker-

het, i fynnerhet i Faf^lagen , dels rå, men brän-

na då något på Tungan hvarfcre gerna Bröd å-

tes dårtil: dels med Olja och Ättika fåfom Sal-

lat: dels fåfom Paftey, kallad ArmeniftarepHn",

dels pä det fått fom åfvan fades, och åfven

med Limonfafc, genom hvilken den blå fårgen

blifvfr ganlka högt Purpurröd. När de åtas

råa, blifva mun famt händer blå, likfom når

vi ätc våra Blåbär. Slemmet eller de Vätikor

fom
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{om deffe Plättma/kar hyfa, har en ganfka an-

genäm fmak af et fyrligt falt; det åro fåledes

Kräkets ägande fafter fom göra det fmakeligt^

emedan alt det ofriga af des kropp äger ingen

fmak. At de bränna på tungan , menar Careu-
Ri härröra af Trefvarnes anfugande , men man
lär våi ej hålla Kräket få länge i Munnen,
at det hinner fuga fig faft; dock inftämma alle

deri, at den likfom brännande känilan leder

fig ifrån Trefvarnes och Klängenas vidrörande,

men fårmodeligen icke endaft däraf utan af den

utfilande vät/kan ^ fåfom Bhown likligare an-

märkt.

II. §.

N:o ^. WDD'PLÅTTMJSK (^PhylMoce
demidata): Kroppen kretsrund; med något uphogd

Bygg-äs^ men utan Kmn\ Kldngena inom Brdå-
den ^ trådlika med Jijelkade Körtlar.

Det händer icke fällan Sjöfarande, at gå
för fina blotta Takel: få är det ock med den-

na i jämnforelfe mot foregående Plättmaik, den
måfte åfven nöja lig med at fara utan märke-
ligt fegel; men dåremot är den väl förfedd

likfom med mänga långa och konftigt ilcapade

åror, nemligen des klängen. Det är formode-
ligen Rodd-FIättmallcen , fom år be/krifven i

k6i. Angl. n. 301. p. 205" i, under namnet
nimalculiim ex Tvica maris Mediterraiin, Men
FoRSKÅt, fom til myckenhet fop.nit den i Me-
delhafvet fornämligail omkring Malta vid llutet

af Maji, har omMndeligen beikrifvif och väl

afritat den i fina Defcr. p. 103. Jc. t. 26» f.

där dej} heter HOLOTHURIA DENlf^
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DATA^ orbicularis ; c^rruiea, crifta nu/la; fenfa-

culis difci nudis , radiis trifariam glandijeris. A f

det vidfatte Frågeteknet, finner man det For-

skål gifsningsvis ment, at den til äfventyrs

kunde vara den famma fom v. LiNNé förltatt

under et dylikt namn 3 Men denne iaiiime orått

kallade Holothuria år nu mera få kand at man
icke vidare lar kunna mifstaga fig dArpä, den

horer til et helt annat Siagte, låiedes ganfka

vida åtlkild och bor rätteligen heta Salpa de-

nudata eller Stump-Lirmafi. På deffa korteligen an-

förda /kål, kallar jag Rodd-Pllttmaiken PHTL-
LIDOCE DENUDATA : Corpore orbiculato

,

T)orfo fubumbonato , Crifta nulla ; Cirris in/ra

Jjimbum , JiliJ ormibus ^ glandiferis, ^

12. §.

Kroppens hela tvårlinea, utgör icke mer
ån bredden af et finger. Den öfra midtelde-

len, något mindre ån hälften af berörde tvår-

linea
,
utgör åfven en kretsrund men failare och

något uphögd kropp eller Ä'^7V7;^, m»ed åtlkiiliga

concentrifka och dåröfver ifrån medelpunkten

ftrålvis utgående lina llrimor: til flrgen hvit,

men ytterft mörkblå. Den öfriga del-en af krop-

pen eller Brämen, år mycket tunnare böjelig och

platt
j
genomlkinlig och blå, och i yttra kan-

ten omgifven af en Rand mied fvarta tvårftrimor

fom fyfta mot kroppens medelpunkt. Mmnien

-under midtcn af kroppen, år aldeles af famma
delning och befkaffenhet , fom den ^^k Segel- Plätt-

tnajhu blifvit befkrifven (§* 8). På lika fått år

det ock belkarfadt med Trrfvärnen få at dårvid

icke mera kan erindras, om icke det at For-

skål
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§KÅL tillägger at de äro aldeles Hata neml, utaa

knutar , och at de inra ellet nårmaft Munnen
åro hvita , men de följande blifva alt mer och
mer blå och genomlkinliga, famt at de yttre

kunna utftråcka fig til kroppens brådd , men ej

längre. Sedermera och näftomkring Trefvarne,

utftå Kldngem i flera ordningar, de yttre kor-

tare men racka dock utom Kroppens brådd, de

Jångfta något längre ån Kroppens tvarlinea^ al-

Ja åro blåacktiga, men med en midtigenomlo-
pande mörkare ftråle: utåt åro de något tjoc-

kare; famt inunder och å omfe fidor med en

rad korta och ganlka fina hår eller ftjelkar,

fom hvardera fora en mörkblå knapp eller Kör-

tel. Defle Körtlar utgöra ungefärligen et antal

af 5* til 6 i hvarje rad, och blifva alt ftörre ju

längre de utföre åro belågne. Kräket kan bö-

ja fm Bråm efter behag , och åfven Klångena

men ej indraga dem. Stundom fer man det

ockfå utom Munnen utftråcka fma geléacktiga
,

hvita och långa Inelfvor eller Tarmar. I det

vatnglas fom Kråket hölls inneflutet en eller

annan timme, fyntes på botn meddft fynglas

fmå nåftan Cubilka Kroppar
,

Ikyfårgade med
én liten mörk flack i midten af undra fidan

och en mörkvågig (fmuöfa) firek upreft inom
Kroppens fyra vinklar; Antingen deffe Kroppar
voro ågg eller excrementer, har man fig ick«

bekant. Då Rodd-Plåttmalken lades i Sprit,

mifte den fm fårg och Klångena gingo åfveri

förlorade.

13. §.

N:o 3. KNJPP'PLÅTlMASK (PhyWido-

Ce Porpita)~\ Kroppen kretsrund , öfveralt jämn
oth
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oeh utan Kam; Klr.ngena i Bredden f.ttav.de , tråd^^

likay med fijdkade Körtlar,

v. LiNKé har erhåliit denna Plåttma/k ifrån

Oftindien hämtad ibland det flytande Hafsgri-

fetSargazzo, famt har beilvrifvit och afritat den

i Amoen. 4. p. 255. t. f . 7. g , dår den he-

tQvMEDUSA PÖkPITA orbkularis ^fupra plana,

fnbtUi flikata cSf viiioja , ozh i S. N. XII. p. 1 196
HIEDUSA PORPITA orbicnlarts fupra plana,

fiibtiis convcxiufcida^ fulcataj villofa. Afven år den
oinnåmnd i Muf, Teff. p. 96, under namnet
Pcrpita. Jag har fedt flera ifrån åfvanbercrde

ftåile, och nnner dlraf at v. LiNxé icke haft

aideles fullftåndiga exemplar at beikrifva, åt-

minflone år intet Klånge hvarken i Ritningen

eller belkrifningen omnåmndt o. 1. v. Jag vil

dårfore jåmte den af v. LiNNé gifna beJkrifnin-

gen foga nägra anmärkningar , fedan jag förut

endaft erindrat at den har aldranarmafte likhet

med Rodd - Segelmafken. Den år icke ftor-

re ån en medelmåttig Rockknapp (^fådan fom
brukades innan den Svenlka nationella drå^-

ten antogs) , eller af en nagels tvårlinea:

jag har fjnnit de ftorfta gå til liica tjock-

lek och ftorlek fom en enkel Kopparllant el-

ler en vitten ( til åfventyrs et beftåndigare

jAmforelfe mått), det år, til en tums tvårlinea.

Til fm befkarfenhet år den af et fäftare g^léack-

tigt åmhe
(
gelatinofo-cartilagineum): fadan år

den helt och hällen, famt fuljackteligen utan

någon fånkiid långt mindre uphögd Kårne i

midten, det år, öfver alt af et och famma åmne
äldeles af en jåmn plaji. Sällan förekomma de

fo'p 'ro Ar:ångt kretsrunda
,

ty jag har allena
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fedt en enda fådan. Något bättre ån i Amoen. år

den beikrifven och teknad Qmen med de må-
fta Klången förlorade) af Konig i Bejchdft. dev

Berlin. Gefellfch. 2. p. 2gs. t. 9. f. 2. q , dår

MiiLLER kallat den MEDUSA UMBELLA or-

bicularis, tentaculis difci nudis, marginis glan-

dulofis , och på Tyika der Sonnenhiit , faft han

bortblandat den med Segel-Plåttmalken. Ut-
låggarne af v. LiNNés Syftem Hr. Houttuyn och

Stat. Muller 6. p. 123. t. 6. f. i. under det

illa gifna namnet Stehiqi^alle, hafva föga iemnat

något uplyfande.

14.5.

I kanten rundtomkring år Knapp- Plättma-

Iken aldeles jåmn: det är med en lodrätt kant,

i h vilken Kldngena fitta fä tätt fom möjeligc

år i 2;ne ordningar en ofverft i kanten och en

nederft. De åro aldeles af famma befkaffenhet

fom på £odd'PIdtfmaJ}enj de långfta nåftan af

Kroppens tvårlineas längd, några hälften kor-

tare, alla i ändan litet fmalare , och något trub-

bigt hvåriade. De lijeikade Körtlarne fitta vä!

icke få aldeles ordenteligen i tre rader , dock
närmaft och väl 12 til 16 i hvarje rad, och

vid ändarne af Klångena fitta de mycket täta-

re. Klångena åro, fådane fom de i Sprit be-»

finnas, bleka åfven de fmå Kortlarnes ftjelkar,

men Körtlarne åro mörkbruna med fmå knapt

med Synglas märkeliga ljufa håruddar i ändan,

Afvanpå är Kroppen teknad med ifrån medel-
punkten til brädden utlöpande fina Strimor famt

på dem ganlka fmå Knölar ftälde i matta Ring-

lar den ena utom den andra : deffe tekningar

åro fynliga änlkönt en färlkild blek hud be-

tåc-i
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tåcker hela Kroppen åfvanpå och ftiger åfven

-utom Kroppens brådd fåfom en Bråm hvilken

hänger ned och betåcker Klangenas rötter el-

ler faften, dock få ioft at Kräket jåmvål kan

utbreda den vågrätt, denne hud Jåter fig afdra-

ga då Kroppen dårinander
, brun och be-

täckt med en finare hud, ånnu tydeligare vifar

berörde tekningar. Kroppen på underiidan kul-

ria i midten hvåifd eller uthålad, hvarifrån och

til brädden utlöpa tätt ftälde fåror, annars 6f-

veralt inunder betäckt med et fint mjukt och

kort ludd, härrörande af en myckenhet ganPpLa

fmä vårtor (quafi velie re molliffimo ex papiilis

laceris): härvid är åtlkilligt at påminna.

if. §.

Kroppen är väl inunder förfedd med en

Buk-hud fom, då inelfvorna äro fylda kan fy-

nas vara något kullrig, men föga märkeligen.

I midten har den ingen annan hvälfning eller

uthålning än Mundopnin^ren ^ fom utvidgad ned-

hänger til -3. tums längd fåfom en hud-ring och

fortfättning af Buk-huden, men hopdragen fö-

reftäller en kluns eller kött-ring (annulus callo-

fus 1. carnofus) 5 Stundom föreftäller den fig få-

fom et kolfformigt Snyte eller Snabel. Utom-
kring Munnen och på hela Bukhuden öfveralt

anda til Brädden af Kroppen, fitta en oräkne-

lig mängd ftörre och mindre ljufa Trefvare, al-

deles fådane fom på oftanämnde Rodd-Plättmalk

(§. 12). De fitta vände åt alla håll, liggande

och utflående alt efter fom Kräkets händelfer

medgifvit , och föreftäller fåledes des undra

Kropps fida en flockig eller nockad fäll i Men
ingalunda har jag märkt at Trefvarne fitta i nå-

gon
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gon fådan vifs ordning med /kilnader Mellan
fem Ikulle likna Fåror. König belkrifver defTe

Trefvare fåfom kolfformiga Rör, fom betåcka

hela undra fidan, och imellan dem en otalig

mångd hvitacktiga hårtrådar , vid hvilka hånga

ganika fmå gulacktiga Kiot, fom formodeligen

utgöra Kräkets Agg. När Bukhuden aftages vi-

far Kroppen fig åfven på denna lidan mörk-
brun, med fin och uphögdt prickig hud. I

jåmnförelfe med redan belkrifne PJåttmalkar,

menar jag deras benämning bör blifva PHTL-
LIDOCh PORPITA: Corpore orbicutato , dov

fo midiqve (rqvali excrijlato; Cirris tnarfrinalibiis ^

JiUformibiis , glandiferis. Af denna Plättmalk

har v. LiNNe ment den få kallade Knapp-Stjern-

korallen (Madrepora Porpita) vore en bildad

Sten-vandiing : det famma Ikulle äfven kunna

fägas om Rodd - Pldttmafken; Men altfammans

fynes dock gan/ka tvifvelacktigt , fom' på fit

egenteliga rum närmare bör vifas.

Be-
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BeArifning på et SKYDRAG, objerve-

radt uti Malmen och Mariaebergs
bundet den lo Augiijii 1790.

FREDRIK GERDES.
CommifTarius uti Kongl- Gen. Affift. Contoret och Ad-

fcriptus uti Kongl. Svetilka Vetenfkf^ps Academicn.

Den 10 fidftiedne hade jag det noje at åfkå-

da et hårftådes fålfynt Meteorön, nemli-

gen et Skydrag. Molnens utfeende tycktes he-

la formiddagen båda åilva, i fynnerhet kl. II».

dä et ftarkt moln fyntes uti Sydveft och et annat

uti Nordveft, båda gåfvo å fina ftållen mycket
regn 5 men ImeHan dem vai; Horisonten klar,

dock mycket grå och gal. Äfkan hördes kf. \
12 men pä långt håll utur båda molnen. Ofver

tre qvart til 12 voro båda molnen uti full Ve*
fter combineradej och med det famma fyntes

bakom Marisebergs Sundet fåfom en ftrid regn-

(kuT vore i antågande mot ftaden. Vatnet uti

Sundet blef mycket oroligt, och fyntes fom en

tjock rök på ftåilet. Et ganika fvart moln (lod

dä öfver Sundet, med en nedåt vettande fpets,

I det famma blef jag varfe vid ftranden af Lång-

holms berget, at vatnet häftigt kaftades många
famnar uti luften, aldeies likt en rök, få at jag

fnart hade trodt, at elden varit lös vid bergets

fot 5 men i et ögneblick flyttades denna til ut-

feende lika röken midt uti Sundet, då jag ty-

deligen fåg at det var vatnet, fom häftigt bru-

fade, {leg til många famnar up uti luften,

©ch kaftades uti Sneckgång åt alla fidor lika
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fom hvirflar af r5k och damb, pä fätt, fom
den bifogade ritningen (Tab. VIII. Fig. i.) utvifar.

Den omtalte molnftoden höll fig altid ofver det

brufande ftället, och fånkte fig fynbart alt när-

mare intii vatnet^ och då efter ögnemåttet en-

daft några få alnar felades til combination imel-

lan nnolnet och vatnet, kom en ftark blixt ifrån

Nordveft, fom i et ögneblik ftillade vatnet, och

Molnftoden efter en kort ftund fårdeltes. Vin-

den vardt dårpå nordlig och började regna

ftarkare ån förut

Detta har jag trodt mig böra lemna Kongl.

Academien underråttelfe om, åfven fom jag af

andra fom haft tilfålle at fe detta Meteorön, in-

hämtat deras beråttelfe, hvilka alla i det når-

mafte komma ofverens, i fynnerhet får jag hår-

hos bifoga Herr Kammereraren vid Kongl. Jagt-

varfvet Sundvalls obfervation, fom ifrån Smeds-
adden fåg detta Shydrag.

O Re-

^) Synepunaen for mig til Fig. 1. vnr ifrån et fonfter

uti Kongl. Affift. Contoret på Riddareholmen; Fig.

a. foreftäller Phénomenet fådant, fom Hr. Graven-
ren Akrel fcdt detfamma, närmare flutet, ifrån

Norr Bro.
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Relation df'jer den V ätten- Hvirfvel
fovi 'cifade fig den lo fijlL Aiig, i Ma-
laven ^ och pajierade forbi Långhohns-

Tullen,

Klockan | til 12 f. m. fyntes i vefter et flört

fvart moln, och efter något blixtrande hör-

des Aikan. 10 minuter därefter och efter en

ftarkare knall, blef jag varfe gent emot Smeds-
udden åt Långholmens yttra Bergsudd, en for-

farlig Vatten-HvirfveL I forftone och innan

jag obferverade at d^nne Hvirfvel genom en

rckflrgad ftrång, til circä 6 tums bredd, hade

com.munication (om jag rått mins) med det^ forfl

i vefter fynliga m^olnet, trodde jag at A/kan
hade itåndt någon vedituta, emedan han i få-

dan form och itorlek préfenterade lig.

Efier et nirmiare befkådande hårå^ fann

jag denna Hvirfvel, ftrang och Moln, avance-

rande icke fortare ån et Skepp i maklig vind.

Denne ftrång var full af r.!relfe, och fam-

lade fin ftyrka från förberorde Moln, på lika

fått fom då man åt et ftilla vatten icke iemnar

for iiarkt utlopp.

På fådant fått, och under et grufligt fufan-

de , rok och damb, jåmte fådan rörelie och
communication , fom fagt år, avancerade denne
Hvirfvel förbi Långholms-Tullen til circa midt-

emot Jagt-Hvarfvets början åt Långholms-Lan-
det, dar han af fig fjelf eller af den dar varan-
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de Str6m-Ådren få fmåningom förfvann, at vat-

net på det flålle icke hade ftarkare rorelfe än

i den ofriga Sjön 5 och Luftftrången forminlka-

des i likhet med Hvirfvejen.

Efter Arbetsfolkets utfago, fom under den
tiden med tjårning å Slup -Skjulstaken voro
fysHofatte; Ikal vid den förfta knallen, från

Molnet fynts en mork vigg med fådan fart ned-
falla, at vatnet dåraf blifvit högt i vädret up-

kafiadtj men ingen eld har hvarken därvid el-

ler federmera formärkts.

Detta är alt hvad jag om* denna händelfe

kan berätta och med Ed fålla, Stockholm och
Kongl Jagt-Hvarfvet den 12 Aug. 1790.

J. G. SANDVALL.

AnviKrkning vid föregående Sky drag^

JOH. C. WILCKE.

Så
långe fanna orfakerna til Skydrag ej' äro'^

med vifshet updagade,' fortjena alla Rori,,

fom därom gifva uplysningy upmärkfamhet^

och fådana äro vifferligen -de,, vid Skydraget

här i Stockholm den 10 AögqCdetta år i ackttag-

ne omftändigheter. Dåraf -tedfälies i betydelig

mon , hvad jag uti mitt Forfök til förklaring åf

deffa Meteorer (Handl. 1786. fid, 3 - 30) an-

O 2 fedt
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fedt f6r fannolikali
,

nemligen: At Ehctrljka

kraften, uti förening med upkomne Vindhvirjiar dr

ndrmafte orfaken ddrtil ; och torde mig i anled-

ning dåraf nu tillåtas at härom bifoga några

korta anmärkningar.

Af hår i Staden gjorda Meteorol. Obferva-

tioner inhämtas: At Barometern ^ från den irfta

til 7:de Augufti varit ftillaftående vid fm medeU
hogd 25',f05 fånk då til 2^,40 och förblef där-

vid til den iirte, hvarefter han åter långfamt

börjat fliga up. Luftkretfen var fåledes denna
tid 5 i anfeende til tyngd och tryckning, uti

mycken hvila och fämvigt. Års-varmenYiSiåe ef-

ter Thermometern famma tid hunnit fit högfta,

och började därifrån min/kas. Men om Vin-

fföHz^ förtjenar i fynnerhet anmärkas, at, fe-

dan de ifrån månadens början varit fydiige,

inföll lugn d. 7:de5 hvarpå vinden d. 8.'de ka-

ftade om til V. och N| men efter förnyadt lugrs

d. 9;de, blef åter fydlig, och i fynnerhet hela

förmiddagen d. io:de var ganlka föränderlig

med täta omkaftningar från Sydlig Veft - och

Nordlig kant j tils omfider de Nordlige Vindar-

ne ftngo åfverhand de följande dagar.

Luftkretfen å vår ort var fördenlkuil den
lorde, då Skydraget hände, formedelft jämvigt,

varma, och allmänna Vindvåndningen från S.

til N, men i fynnerhet de täta vindkaftningar-

ne d. Io:de för midd. aldeles uti den ftällning,

at vidfträckt omlåpande Hvirflar däruti bordt

och kunnat upkomma5 hvarvid de under värmen
och lugnet eleäriferade molnen, hvilka ock

den
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iflen 6:te 7:de och lorde bråto ut med Åika
och regn , blifvit famlade och förde tiihopa.

Åt likväl ytterligare fjelfva traktens coii-

formation, dar Skydraget vifade fig, bidragit

til Hvirfiens concentrering uti det af berg och
högder omgifna Sund imellan flårre fjärdar

,

lluter jag dåraf at denne trakt från flera år tiU

baka varit utmärkt for det Afkmolnenj fom hos

ofs merendels komma vefter ifrån
,

följandes

Målaren och Landtryggen åt, gemenligen \iår«

omkring flå ned, ofta i fjelfva vatnet, och flera

befynnerliga phénomener därvid blifvit fedde,

dem man dock aldrig, förr än denna gång, fått

redig be/krifning på.

Sä vida imedlertid hvarken omlåpande
Luft-Hvirflar eller Aflcemoln, hvar får fig allena,

äftadkomma något verkh*gt Skydrag 5 utan dår-

tii erfordras, at Åfl^emolnet råkar komma midt-

éfver och nedfvepas uti Luft-Hvirfvelens drag;

hvarvid des Eleclricitet får ledning och tilfålle

at ftromma mot jorden, famt därigenom på/kyn-

da och underhålla omloppet til formation af c-

gentligafte Skydrags-Hvirflen 5 Så har ock den-

ne gång alt detta til pricka, och tydligare än

vid någon annan mig bekant håndelfe, träffat

in och blifvit obferveradt.

Ty 1:0 Gofvo Blixt och dunder, långt for

ån Skydragef vifade lig, tilkånna at Molnen
voro laftade med EIe<^ricitet , och denne kraft

fåledes var tilftådes. Samma från Syd och Nord
til Wefter förenade och därifrån antågande moln
ftodo ock nu öfver Sundet, där Hvirfvelen af

O 3 kaft-
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kaftvindar inot Landet troligen var formerad

och Skydraget upftod.

2:o Frambröt fjelfva draget p^å en gång

utur detta moln med en häftig Aikeknall, i

form af en fvart vigge (eller moln-fack) fom
tycktes Hå ned uti vatnet , at det kaftades högt

uti luften , hvarefter ock fjelfva dragande Hvirf-

len formerades j med alla därvid af andra om-
talte phénomener , fåfom: den fmala med vat-

ten-ångor fylde Urängen imellan molnet och ne-

dra vattu-hvirflen: nedra vatnets rågande och

upbrufande til et vatn-berg, hvarifrån defs par-

tiklar fåfom en ftark rök uti Spiraler upfördes

och utkaftades: Molnfpetfens förening med och

ftändiga pekande til denna Vattu-hvirfvel m. m.

Alt verkningar af den imellan Molnet och vat»

net öfvergående och drömmande Ele<5triciteten,

Hvarföre ock,

3:0 Alt detta pä en gång häftigt uphörde,
och det fynbara af Skydraget tynade af, få

fnart Aikmolnet, förmedelft en ny Blixt och
Slag gifvit ifrån fig Afk-ämnet eller Eleåricite-

ten, hvars långfamma med ftridt hväfande för-

bundne öfvergång hittiis underhållit draget.

Början och flutet af detta Skydrag voro

fåledes onekeligen förknippade med Blixt och
Alkedunder. Alt det öfriga följer jämväl få

klart och tydeligen af de korta och okonftlade,

ingalunda uti denna mening därom upgifna be-

Ikrifningar ; at detta Skydrag, ehuru hvarken

af de ftarkafte eller lånsvarigafte än mindre
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väldfamt /kadeliga, likvål torde få anfes for et

af de måft bevifande om Skydrag, fåfom verk-

ningar af Atmofphéri/k Elektricitet.

WAHLBOMIA indica,

befkrifven af

CARL PETER THUNBERG,

En bu/ke med prydeliga^ blommor, Tab. IX.

hvilken jag fann på On Java och fom be-

finnes icke kunna foras ^ander något af de för-

ut bekante och kätide Orte-Slågten , har jag ve-

lat, och åfven bordt kalla VABLBOMIA, ef-

ter en fnåll Botanicus och berömd Praäicus,

vår hedervärde Landsman, Herr Affefforen och

Provincial-Medicus Do(5tor Joh. Gust. Wahl-
bom. Då min affigt varit, at infor den Kongl.

Sven/Ka Vetenikaps-Academien och den lårda

verlden , til en nyttig kunikaps vinnande om
denna växt, framlägga des belkrifningj har jag

tillika med des benämnande velat uplifva och

föreviga minnet af en emot Veten/kapen förtjent

man , en af framledne Hr, Archiatern ock Rid-

daren LiNNés förfta och grundlårdafte Lärjun-

gar, famt en uti Botaniken fordom äfven få

flitig medarbetare, fom federmera en uplyft och

förfaren Läkare, under växternes dageliga til-

lämpning uti Sjukdomar och vid en förlorad

helfas återflällande.
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Denne buike fann jag endall på Javas 6,
omkring Staden Batavia, blommande de förfte

månader i året.

Bejknfnhig på Slågtet är följande:

Calyx. Perianthium 4phyllum, ovatum, obtu»

fum, concavum^ extus villofum.

CoROLLA 4petala, decidua. Petata ovata, con»

cava, calyci aequantia, flavefcentia.

Stam. Filamevta plurima, receptaculi bafi infer*

ta„ capiliaria, fufca , corolla breviora»

JlntherciB minutae^ flavae.

Pist. Germina quatuor, fupera, oblonga.

Stylt 4, teretes, ftaminibus longiores.

Stigmata obtufa, fubbiJoba.

Pericarp. Fruetus 4, ftylis perfiftentibus roftratL

Rami alterni teietiufculij cinereo-villafi, ereflo-

patuli.

Folia alterna, petiolata, elfiptico-ovata, acii*

minata, inferne integra, fuperne ferrata

,

fupra viridia, fubtus paliidiora, parum. viU

lofa, patentia, digitalia.

Petioli breves, vix unguiculares.

FIgvjs in ramulis terminales, fubumbellati.

Umbella fimplex et compofita, fubquadri*

flora.

Petioli et Pedicelli filiformes
,

villofi, patuli.

Vid forfta påfeende år den lik DILLEMIjE
S ågte, och kommer mycket nåra intil TE"
TRACERA; men

Skit'-
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SkU}es pried följande kännemärken ifrån dem:
CaL 4phyllus^ Corolla 4.petala. FruSfm
oblongus.

Och får fit Rtm i Syftemet uti Polyandria,

Tetragynia nåft efter Cll^CIFUGA,

RAJA QNarmari);

befkrifvcn a£

BENGT AND. EUPHRASéN.

Ibland flera forter Fi/k, fom uiider mit villan-

de på Weftindilka Ön St. Barthelemi fånga-

des, förekom åfven denna Råcka (Tab. X.),

ehuru den icke kan anfes får aldeles ny, utan

fåfom tilförene mindre tydligt och val belkrif-

ven 5 hvarföre jag uti 6dmiukhet, vil til KongL
Vetenfkaps-Academiens profvande framgifva en

kort beikrifning och ritning på den famma

,

hvilka i det nogafte ikola åfverenskomma med
Djuret, fom nu finnes förvaradt uti Baron Cl,

AiSTROMERs Samlingar på Gåfevadholm*

Frances Willughby uti fm Hiftoria Pifci-

um p. 66, är den ende Auflor, fom jag vet

hafva omtalt och belkrifvit denna Råcka, dår han

kallar henne Narinari Brajiliejifif eller Aqnitce

fpecies.

Samme Au(?lor har åfven Tab. C. I. Fig. 5

gifvit en mindre god Figur pä den famma

,

O 5 hvil-
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hvilken ej vifar des rätta fkapnad och naturli-

ga ftålining.

Auåoren gifver äfven tilkånna, at namnet
Narinari ./kola Brafilienferne gifvit åt denna

iRåcka, och at Holländare kalla den Puljiert el-

'Jer Seicle. Engelsmän få val fom Invånare på
6n St. Barthelemi kalla den Sting-Fijb,

De fångades med Not, fom blef dragen

uti Hamnen Carenage vid Guftavia,

Kottet år hvitt och åtes, då det tilredes

på famma fätt fom fårik Råcka i Sverige, med
hvilken hon kan jämföras uti fmak och godhet.

Hon torde fåledes få kallas RAJA Nari-

nari, hvars Specifica kännemärke bor vara

Corpore laevi, fupra chalybeo, maculis albis

numerofis,

Defcripfio:

Capiit prominens eompreffum, forma Bufonis,

fupra apicem foveola transverfa notatum.

^0/ infra ut in congeneribus , tränsverfum, den-

tibus exiguis confertifTimis.

Omti ad latera capitis mediocres refpeélu ca-

pitis.

Aures fupra jugulum five ad bafin capitis, aper-

turae rotundas, oculis paulo majores.

Sjjiractila 5" fub jugulo utrinque, ut incongene»,

ribus,

Corpiis depreffum, latifTimum, angulis laterali-

bus acutis
,

pinnis marginatum
,

fupra

chalybeum maculis albis rotundis, magni-

tudine
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tudine pollicis diametro, adfperfum, fub«

tus album.

Pinnen anales una utrinque ad bafin caudae, ob-

longae, longitudine bafm aculei anterioris

caudcc attingentes.

Pinna DorfaUs in cauda verfus bafm ejusdem
fita, minima fubtriangularis.

Aculei duo ad finem Pinnas Dorfalis
,

obliquo-

compreffi, retrorfum ferrati, pofterior an-

teriore duplo longior*).

Cauda fetiformis compreffa a bafi apicem atte-

nuata, apice aptera^ corpore triplo-longior,

Habitat in India occidentali, juxta Infula«

Caribaeas, in portu Carenage Infulae Sl
Bartholomei.

*) Af Öns innevånare fagas defle taggar vara forgifti»

ga, emedan når någon (kadar fi^ på dem, foroifa-

ka de en olideiig fveda med fvulnad.

An-
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Anmärkmngar öm SILKES-BOMULLEN
iBombax) och MANCHENILLE^

TRÄDET;
af

SAM. FAHLBERG.

riLKE^-BOMULLEN, fom år von LiNNés
^ BOMBAX pentandrum y och iom Fran/ke

boer i Weftindien kalla Fromager, år et högt

Tråd, fom pä litet afftånd liknar eri Ek, gif-

vandes en behaglig Ikugga under des vidt ut-

ftråkta grenar. Det våxer båft i fandig och

torr jordmon famt låter gan/ka lått plantera

fig fårmedelft grenars nedfättande, hviika fort

upvåxa, likfom alla låfa trådforter af denna e-

genlkap. Jåmte des hogd och lummighet, Ikui-

le det fnart kullblåfa och afbrytas vid ftarka

ftormar, hade naturen ej ofta forfedt det med
tiiråckeligt ftåd på alla fidor genom des egna
rötter, hviika uti mer och mindre vinkel mot
Trådet, höja fig ofver jorden vid Trådets ftam,

ofta ofver 8-10 fot, och gå fedan uti et ftyc-

ke med ftammen långt ned i jorden, formeran-

des imellan hvarandra fmå rum , fom ofta öf-

vertåckta med tak tjena til ikjul och inhyfes-

nåften.

Bar.

*) Denna Bombax år den vanliga SUkes Bomullen, fora

afven finnes i Oitindien (Se» Pntija Hort. Malnb. 5.
t. 49, 50, 51.) men desutotn liöra afven B. Ceiha

och heptapljyllnm til Flora Ind. occidentalis , iom bå-

da %a eii fin ull , men deffa åro fallfammaie, S.
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Barken är aikgrå, jämn, IkSr och tjock;

den har af fomiiga bJifvit nyttjad til Ptifan

fåfom et blodrenände medel. Denna forten

har de minfta taggarne ^ hvilka åro på långt af-

ftånd från hvarandra utfpridda, bruna til får-

gen; mycket fpetfiga och ftarka, liknande i det

nårmafte en Jko - eller pumpfpik. Sjelfva Trå-

dar år h\ritgult, groftrådigt, och ungefår af

famma fafthet fom Pilen. Blomningstiden år

uti Januario, då frukten mognar följande må-
nad; och bladen börja utfprickaj men Trädet

blifver dock ej fullkomligen grönt för ån i A-
pril månad, och fortfar fedan at vara få,' til

Auguili och September, då bladen begynna at

falla af, lemnandes bara qviftarna tils näfta blom»
Hingstid år öfver.

. isLb \si^\mo:

Bladen fitta på långa ftjelkar, enfamme, och
åro af fju fammanfatte, fom åro lancetlike,

hvaffe, ibland hela i kanterna, ibland fint lå-

gade (feptenata).

I medelpun<5ten där bladen (aramanftöta

fitter en liten rund KörteL

Blommorna växa i Kläfor gemenligen; 4-5 i

hvardera med långa och böjeliga ftjeikar, fä at

på en blom-ftam ofta kan räknas til 100 blommor.

Blomholken är bågatelilr, tjock f tandad.

Blombladen 5 utanpå liknande gulgrått fammet.

Hannarnes ftrångar f nedantil fammanvuxne.

Knapparne dubbla, fammanrullande, gule.

Honans märke klubblikt med ^ /kåren

(En flor mängd honor åro utan mäirke,

och fåledes ofrucktfamme*)

Fruek-
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Frucktea liknar et gås-ägg, och fonderfpric-

ker når den år mogen uti 5" delar med et dån
fåfom fruckten af BiLra Crepitans, Kårnorna åro

jlåta och rödaktiga, til antalet 30-40 omgifne

af en kort och mycket fin bomull eller fnarare

liknande kardadt filke äf blågrå och Ikinande

fårg. Des myckna korthet, fami: obetydliga

långd år förmodligen orfaken at den ej nyttjas,

ty dåraf behofves en ahfenlig myckenhet til et

Ikålpund. Den år desutom benägen ar bortfö-

ras af minfta vind 5 få ät det fordras mera akt^

famhet och befvår at famla den^ ån den erhålne

qvantitetert år vård. Til hattar torde den kan
håndä vid riögare förfok blifva tjenlig. Na
nyttjas den til intet annat ån fmå kuddar a:f

fomliga, eller til bröftdukar, at dårmed hålla

magen varm, i fynnerhet fom foråndringar i-

mellan dagens hetta och aftonfvalkan år myc-
ket betydande^

MANCHENILL' TRÅDET {Hippomane
Mancinetta L,) år vackert och fRuggrikt fedan

blofnningen uphört, famt bladen fullkomligen

utvecklade. Det liknar då et Appel-tråd, och

rfår man går därunder kånnes en fyrlig famt nå-

gorlunda behaglig luckt. Sjöftrånderne åro dår-

med öfveralt betåckte , helft den ållkar fandig

och faltaktig jordmon. Hela trådet innehål-

ler

*) Til detta andamål har man funnit fortrafFeligt , UI-

, len af et firdeles Trad ibm ioiekommer på Weftin-

difka Oarne, af Engelsmannerne kandt under namn
af Downtree, nara beflagtadt med Bombax, och

^ hvars befkrifning torde fraindelcs upgifvas» Sw,
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ler én frätande faft , fom utrinner ymnogt vid

minfta fkada, och fom inom några timmar

updrager hvita blåfor på Ikinnet af famma ut-

feende fom brånlkador. Des nedhuggande har

koftat ögonen på mången oforfigtig, fom åtmin-

lione får plågas af en pinfam och envis in-

flammation r fynnerhet om faften inkommit

:

Dårföre bränner man gemenligen ftammen vid

roten innan den nedhugges, hvarigenom des

giftiga egenfkap förlorar fig. Trådforten år fin-

trådig j fin och af en vacker gulgrå fårg ej o-

tjenlig til meubler, få for fårgen fom des goda
egenlkap at inga infeAer uppehålla fig dåruti.

Utom des nyttjas det ganlka mycket til knån

ock timmer i båtar och mindre fartyg, emedan
det länge emotftår förruttnelfé, famt blifver éj

få fnart malkfiunget , hvilket eljeft hånder far-

tygens botnar ganlka ofta hår i hamnarna , om
ej ftörfia fårfigtighét i akttages. För denna or-

fak , utrotas ej detta tråd allmånneligt , utan

lemnas det i frihet på fådana ftållen, hvareil ej

hus eller allmänna vågar åro för nåra.

Blomningstiden år allmånnaft i Maji månad
då löfven börja at utfpricka, och fruckten mog-
Har och fälles vid flutet af Jiinii, hvarefter Trä-
det flår grönt tils Orcan-månaderne åro förbi-^

gångne. Utdunftningen under blomningen år

få ftarkj åfven fedan qviflen bjifvit afbruten ochi

nåftan legat hela dygnet i rummet, at des gran-

Ikande och aftekning gifvit mig rödt anfigte,

och rinnande famt inflammerade ögon. Han-och
Honblommorna åro ej altid åtfl^ilda, ftundom
finnas de fiå vid en och famma ftjelk (a-

ttientung), då 2-3 honor fitta nårmaft des.bafis,

: men
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men i allmänhet åro de dock enfamma. Söm
de afvika från den af von LiNNé upgifne cha-

racfleren torde jag hår få bifoga den;

Flores mafculi amentacei 3-4 conferti, inträ,

Perianthiim commime i phyllum , 1. fquama.

propriim 2 partitum, turbinatum,

dentibiis acutis minimis. Cor. o.

' Filamenta^ 2 - 3 - 4 bafi connata, calyce longiora j

Anthercs fubrotundae, didymae.

Flores feminei folitarii.

Perianthiim 3fidum, caducum. Cor. o.

Germen ovatum, magnum. Styli. o.

Stigmata 3. bipartita, acuta reflexa.

Fruckten år en Drupa, liknande en fur«

kart, af fyrlig lukt, och fom gulnar i mon fom
den vifsnar. Den har blifvit åten af flera o-

kunniga Européer, utan fynnerlig Ikada, hvar-

af jag fedt många exempel på Matrofer från

Fregatten Sprengporten, och åtikillige af vaF

hår varande Garnifon. Af nyfikenhet förtärde

jag fjelf en liten bit af en väl mogen fruckt,

den hade en fotaktig fmak i bårjan, men jag

uptåckte fnart des dolda egenikap , medelft en
brännande hetta i munnen och fvalget utföre,

med en ftråfhet i magftrupen, likfom vid ftark

halsbränna. Jag kände en torft, fom jag knapt

kunde tilfredsftälla, drack fåljakteligen mycket,
men kunde dock ej befrias från hettan i ma-
gen och munnen pä 7-8 timmar, under hvilken

tid,

*) Drupa clobofa ningna
,

(ligmatibus perfiftentibus

notata, carne fpongiofo, molli.

N«x likTiiofa, ixcavata fcrobiculis 6c apophyfo 3*5 1^-

culaiis.

Nnclei folltani> angulati, meinbrana nrgentea niteiui
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tid\ jag tyckte andedrägten vara brännande.

Och nåftan på famma fått, har jag hört alla

beklaga Tig fom förtärt dem.

Trädets giftiga egenlkap fynes ej altid va-

ra lika ftark^ men våldfammaft under den tid

det blommar, förlorande^ denfamma til någon

del fedan fruckten mognat..

Guftavia d. 5 Jun. 1790.

Figurernes ^) uttydning, fe Tab. X.

Föreftåller Hanblommorna inom fm fqvama.

b. En Hanblomma enfam
,
något förftorad.

^. Åfven en fådan med 2:ne ftåndare.

Ståndarne ånna ftörre gjorde , nedantil hop-»

hängande.

f. En Honblomma i naturlig ftorlek.

/.• Calyx.

g. Sjelfva Stenfruckten aflkalad des köttiga yta^

i naturlig ftorlek.

h. Fruckten tvårs öfver af/kuren fom inuti vifar
' Ikapnaden af Noten med des rum och frön.

L Et frö.

P Om

^) Hr. Fahlberg har jämte ritning pa den förre, af-

ven infandt en fullkomlig tekning af en hil gren af

Manchenilien.
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Om en Thrips^fom fkadar Kornbrodden;

af

CLAS BJERKANDER.

Når Kornet år upkommet, och h?,r 3 blad,

begynner det medlerfia på många ftånd

at viftna, gulna och fortorkas.

Många år har jag mårkt fkadan , men icke

funnit fienden, fom nederlaget förorfakat. And-
teligen innevarande år den 6 Junii , blef jag

genom et Microfcop deffa rofvare varfe, hviike

den tiden voro få fmå, at de med blotta ögon

nåilan voro ofynlige.

Infe^flet år gulaktigt, har 6 fötter^ Anten-

nas något längre ån hufvudet.

På en qvadrat aln voro 10, 20 a 30 fiånd

afbitne. Skadan iker på det fåttet, at foröda-

Ten i il<.rufgång tränger fig ned til Kornet och

aflkår det medlerfta bladet, eller den upvåxan-

de lilla ftjelken, fom fnart fortorkas, hvilket

nederlag vore ganika betydande, om icke Kor-

net hade den egenfkap , at vid ' roten tå flera

fidofkott. Man fer imedlertid af denna an-

märkning, at den medlerfta ftjelken, fom ikulle

gifva ftörfta och kårnfullafte Kornet, år forlorad.

Den 20 Julii blef vag varfe i Kornftjel-

karna, fom nu hade utgångna ax, Thrips Phy-
fa-
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fapus •''O,
fom har fvart kropp och hyita vin-

gar , hvilken fåledes i fin forfta ålder ^ lår hafva

varit den, fom forminflcar Kornet. Denna 'däg

tycktes icke alla hafva fullvuxna vingar , utan

var nu troligen för handen deras förvandlings-

tid til fullkomliga Infeäer* '

Under den tid fom Kornet fördårfvades

^

kunde man knaj)t uti 50 Kprniljelkar finna en

förödare, men denna tid fågs många fullkomli-

ga Iniecter , ofta 2 i en Kornftjelk, fåledes; låra

de ftrax efter gjord fkada^ föka ftållen til fm

förvandling.

Hof - Marfkalken , m. m. Herr Carl Dé
Geer Ikrifver i Kongh Vet» Acad* Handl. år

1744 fid. 9,

"Ånnu återfiår åfven at veta råtta origirie

"af deffa Infeéter, hvad Ikapnad de haft för

"deras förvandlings ty at de åro förvandling un*

"derkaftade, fom alla andra flygande Infeåer^

"kan man med vifshet tro. Dock detta år ej

"få lätt at efterfpana vid få fmå Kråk.

Genom föregående anmärkningar gifves an-

ledning til någon uplysning om detta Irifeftets

förfta ålder.

Jag har likaledes flera fomrar märkt, at

Gräs få hvita Blomrufkor, Såfom Rågen
P 2 be-

f) Det ar om denna fom v. Linn^^ fåger i Syfl. Nat,

I. 743. a. Loti coinicnlati flores claufos tumidosquc

reddit; S^kas fecaks inanh, S.
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bekommer hvit-ax af Phalaena Secalis, men har

icke fedt forådaren, för ån den i8 Junii

1788.

Infeélet år fä litet, at det med blotta 6-

gon knapt kan Ikådas, men genom Synglas, fågs

det långt fom en linea, år livitt, har 6 fötter,

lagdt på glas Ikiner det emot Solen fåfom filf.

ver, hela magen tycktes vara fvallande, och

Antennas näftän få långa fom halfva kroppen,

lär efter förvandling ockfå blifva en Thrips.

Gräfen, fom blefvo beröfvade fmaBlomru-
flcor, voro

Feftuca fluitans,

Secale annuum (Vår-Råg) hvilken fick

hvit-ax, når han grånfade til gråsmarken, fobi ha-

de ohyran.
'

Triticum repens.

Anthoxanthum odoratum*

Phalaris arundinacea.

Aira cefpitofa.

Poa anguftifolia. i

Agroftis Spica Venti.

Da^ylis glomeratä.

Milium offufum.

Aira coerulea. m* fl.
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Ohyran kryper i flcrufgång ned, och vid

Mverda leden afbiter ftjelken , dar han år mjuk
och fot.

De omtalte gråfen voro 1788 pä mänga
Milen nåftan alla hvita i topparna, få at de
fom intet kånde Skadedjuren, kunde ej annat
fe , ån at växterna af Solen blifvit förtorkade.

Fienderna gynnades af den varma väderleken

ut4 Junii, då Thermom, var 2f , 28 a 30 gra-

der ofver o. ^

Man fer af denna anmärkning en orfak, at

Gråfen pä ångarna forminJfkas, i det at Blom-
ruikorna, fom /kulle gifva mogna frön, då de
ännu åro gröna afbitas och förtorkas,

Eli i Sverige ovanlig fvår Spaf??iodi/k

Sjukdom (Opijihotonos)^ botad genom
en Jiark decoä af Valeriana

Sylvejlris;

af

JOH. L. ODHELIUS

En man af 29 är blef af fkrämfel och förkyl-

ning, under rodd på fjon i regn och ftrångt

väder fjuk, och kånde ftrax efter hemkomflen

ondtihals och fvalg, med fvårighgt at öpna mun-
P 3 |nen
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nen, fil hvilka plågor fnart kom en fpafti/k fiyf-

het i alla lenamar vid nainta tiltånkt rorelfe

fanat convuifiviike ryckningar. På andra dagen,

vid min ankomft, klagades dåriåmte ofver trögt

lif, mycken ångefl, och andedrågten var hin*

drad, hvarfore ådren genail hief öpnad, ehuru

febren var foga ftark , famt lavement fattes,

efter hvilkets verkan gafs Tinfftura Thebaica5

bloden vifade ingen crufta infiammatoria. Föl-

jande dagen goivos pilulae e colocynthide com-
pofitae Ph. fv. Men alt detta gjorde ingen be-

tydlig lifa^ de åfvannåmnde häftiga plågor an-

grepo Patienten med foga upfKof och under-

ftandom med fådan våldfamhet at han ropade

om hjelp 5 en kallnande fvett flot ofver hela

kroppen. Och fom lifvet höll fig" trögt , famt

munnens tilfpårrande hindrade honom taga pil-'

ler, löftes ij unts Engellkt Salt i vatn, fom in-

togs hvar morgon, famt om qvållarne Liquor

cornu cervi och Tin^lura Thebaica. Härigenom
började om et par dagar en myckenhet Atra

Bilis afgå, fom päftod i 4 dygn och gaf hopp
om fpafmernes uphorande, fedan underlifvet

hunnit blifva fuUkomligen renadt, hvarfåre ock

honing lades til fältet, men fedan ingen Atra

Bilis mer fyntes, utan afgångarne fingo naturlig

fårg, ville dock fpafmerne ej uphora, tvårtom

voro de iblond få ftarke at tunoan fårades och

det bief oundgångeligt at tanka på något kraf-

tigt nervinum.

I det affeende låt jag gjora en flark Deco<^

på roten af Valeriana Sylveiiris^ et unts pulve-

riferad kokte$ med 3 halfftop (6 librae) vatn

til
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til des I ftop (4 librae) voro qvar, fom affilades

-och dåraf drack Patienten i Libra fore och li^

ka mycket hvar eftermiddag, hvarjåmte Engel^

^ Jka Saltet eller Lavement efter omftåndigheter-

na ej förfummades. Knapt hade Patienten för-

tärt denna decoét i 2 dygn, for ån han tydeli-

gen markte at krampdragen facktades; han fom
förut nödgades at fupa til fig alt hvad han
Ikolle förtåra med en fugning imellan Hatna

tänder, eller hålla i munnen genom en flalka,

kunde nu fmåningom ikilja tånderna från hvar-

annan och förtåra med fked. Båttringen oka-

des dageligen alt meraj lifvet började hållas

öpet utan läkemedel och krampdragen för-

fvunno; når krafterne hunnit famlas at han kun-
de gå ut i fria luften, återvann han heifan än-

nu tydligare och efter 14 dygns oafbrutne nyt-
" tjande af Decoclen var Patienten aldeles befriad

- ifrån deffa hiikeliga fpafmer , famt öfvervann

en i 5 veckor uthärdad
,

gan/ka plågfam och

forllcräckande Sjukdom.

A,<L^ vi^s^ e?k ^"^l.^».

p 4 An-
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Anmärkningar oni den Skarlakans^
Feber

^ fom varit gångbar i Stockholm
innevarande ar 1130^

a£

A. JOH. HAGSTRÖM.

Då Skarlakans -Febern i Sverige nog fållan

varit gångbar, och få obfervationer därom
åro meddelade, men den icke defto mindre
nåftan hvarje gäng den varit gångfen, vift fig

af något olika be/kafifenhet , torde ej vara o-,

tjenligt at anföra de fkiljaktigheter jag funnit

hos de fjuka jag fedt i år dåraf plågade,

Sjqkdomen började vifa fig något före mid-

fommar, men var måft gångbar uti Julii månad
och början af Augufti då väderleken, efter en

långfam torka vårtiden, nu började blifva mera
kulen och regnaktig. Den var då, fom vanli-

gaft, måft gångbar hos barn, dock åfven någon
gång hos ungt fullvuxet folk.

Ar 1781 var denna Feber åfven mycket
gångfen hår i Stockholm , men ingen fom dä ha-

de den, har nu blifvit dåraf angripen, få myc-
ket mig veterligt år, ehuru de hafva umgåtts

med^pch anfat dem,, fom legat nog illa fjuke

af denna Feber. Således år troligt at man af

den^
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denna fjukdomj fåfom af kopporna, ej fmittas

mera ån en gång.

Då denna Feber år 1781 börjades med
trötthet, feberaktighet och l a 2 da^ar dåref-

ter ondt i halfen
5

började nu nåftan alla med
at 2 a 3 dagar klaga öfver ondt i halfen , in,

nan Febern kom^ och ånna l a 2 dagar däref-

ter kom Skariakans-utilaget.

Det onda i halfen beftod nu ftundom uti

fvulnad och rodnad inuti halfen, mandlarne och

tungfpen, men oftare var, tillika med detta on-

da inuti halfen, åfven fvulnad på bägge fidor-

na utanpå, i kjörtlarne under käften och under

öronen, hvarjåmte altid var mycken fvårighet

och plåga vid at fvälja.

Svulnaden utanpå var ganfka långfam och

gick rått ofta ti!- bulning 3 dä den var i fm

hogd förvärrades det onda inuti halfen, dar fvul-

nåden ofta få Öktes at den fjuke ej kunde fv ål-

ja det minfta, och ofta brail hål både utanpå

och inuti halfen, hvarigencm en månsd ftinkan*

de materia utflöt , hela långa tiden.

Under det kjortlarna inuti hslfen voro

raycket upfvållde, fåg man dem betåckte få-

fom med gula eller hvita får, men det var ai-

lenaft en flemmig materia, fom fatt i de af fvul-

nåden utdånte åpningar, fom vanligen åro på de

få kallade mandlarne (Tonnil^e).

Et
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Et barn, fom jag fåg do af denna fjakdomj

aifomnade, fedan det förut haft håftiga convul-

lioner, under det fvulnadens hogd uti och utan-

på halfen hindrade det at fvälja och hindrade

blodens återkomft frän hufvudet. Et annat

räddades från famrna fara genom Iglar , forn hös

det förra, jåmte andra tjeniiga medel, fåfängt

användes.

Kråkningarne i början af fjukdomen voro

ofta nog- häftiga, utilaget var hos de flefte efter

vanligheten , och fjukdomen lått igenkänd af

denna Skarlakans röda fårg , utbredd i ftörre

fläckar på huden 3 flera fåg jag dock, fom ej

hade något utflag, ehuru man af det onda i hal-

fen, af kråkningarna, Febern och oron m. m.
fåg at de hade famma fjukdom: de hade då

ockfå umoåtrs med dem, fom haft Skarlakans-o
Febern och hade förut fjeifve ej haft den, vo-

ro fåledes fåkert angripne af famma fmitta

ehuru ej utHag blef.

Man lår fåledes kunna taga för afgjordt, at

denna fjukdom ockfå kan gifvas utan utflag.

Någre hade endaft obetydelig fvulnad i

halfen och fvårighet at fvålja utan Feber och

andra ölägenheter 3 men Skarlakans-utflag utan

ondt i halfen, fåg jag denna gång ingen hafva.

Näsblod infann fig hos flera, ftundom rått 6m-
nigtj altid med lindring i fjukdomen.

Hos några få ändades fjukdomen med
fvett , men de flefle harklade fluteligen up myc-

ket
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ket flem. Rodnaden förgick forr, men fvoU

ften i halfen var altid långfammare
, huden af-

fjällade fig efter vanligheten uti flora flingor

,

men jag fann ej de fjuka få ömtålige for kjold

öch värme, ej heller fag jag någon få den vat-

tenaktiga fvuinad, fom man förut anmärkt hän-

da efter denna fjukdom, ehuru någre voro min-

dre aktfamme och tidigt nog gingo ut i luften.

Däremot var fvår värk i armar och ben,

men utan all fvullnad, nog allmän efteråt 5 åf-

ven fom fjukdoms - materien fiundom kaflade

fig på ledgångarna få at de fjuke hakade dåraf.

Ibland var då i ledgångarna mycken värk^

ibland åter hade de ingen värk, utan endaft

någon ömhet vid rörelfer^ och då man jämför-

de den lemmen med den frifi^a ^ var den öm-
mande längre ån den andra.

Det gick ofta rått långt om innan de fjukt

itervunno fma .krafter, i fynnerhet då de ef-

teråt plågades af ledvärken, ehuru de hade god

maduft och tycktes för öfrigt vara frifke.

De voro då merendels under tilfrifkningea

mycket fenfible til finnes , fölio ofta i gråt ^ck

tordes häftigt af all ting.

Hoila märktet ej följa på fjukdomen, men
ganfka mycket ilgm bärklädes up^ under fvuU

nåden i halfen,.

Sjuk.
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Sjukdomens botande Tkedde pä vanligt

fått, allenaii med den förändring at man fick

hafva mer ån vanlig upmårkfamhet på det on^

da i hallen, fom med mjukande omilag utanpå

och fördelande famt mjukande gurgelvatten in^

VLirtes omfider antingen gick til fördelning el-

ler bulnad. Kråkemedel och afföringar i bör-

jan, och m.ot affjållningen lindriga fvettdrifvan-»

de medelj nyttjades med förmon, flundom åder*

låtnin^.

Dä ömhet och fvulnad i någon led infann

fig, nyttjades gnidningar, rökning och omilag

af flanell och vaxduk , men då det drog på ti*

den, lades med mycken nytta, genom dragfalf-

va, fmå fontaneller vid den lidande leden, hviU

i<.a långe höjlos flytande,

'^^'^^^^'^•^^-^^^^^^

MÅneiis Föniiorkelfe obferverad i Ltmd
den %% Ocloher 1790;

af

AND, LIDTGREN,

Väderleken var den 22 0<51ober klar och him-

melen om afton tåmeligen ren
,

några

fmå Strömoln kommo vål ibland ftrykandes

,

men fom icke hindrade at med en fyra fots

Refra(flions Tub , obfervera följande momenter.
För-
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Tempus. Verum.
Formorkelfen börjad ii-^-. "51/ 34."

CXx^^ mc5 1 n n c npavn n i n ^ i N 1^ ti a öci '"^
r r

j>
'

Grimaldus hel insånpen.o o 1 1. j t* 5 •

Galilaeus hel ingången II. 41 •

Keplerus begynner ingä 12.
c .

AfiftärGhns ip:^år 1 2. (5

Kej)]erus hel in^ånaen 12.

Tvcho begvnner at ingä r 2, I A,

"Tvrhn helinpånoen 12. 1 6. ^ i é

Ératofcenes inpar 12. T 1

^ t*

"T Q

TvfjiniliLis be^vnn^^r at inpå 12, Q

T
^ i .

1

"N/fp Mg] 3 rj Q bepvnner ?it incå 12.

tf3?-ip|q lic inoåncen
i v X w i-i v i Li 3 - Ii^ ! ^ i i 1 2

.

^ v

.

P ! 1 m* n C i n O P r
J. ^ .

Plinin*; inoått T 2, C 1
' -r*

PniTifloniu<? inpår 1 ^

.

1 T

Langrenus begynner ingä 12, 26.

Langrenus hel ingången 12.

Mare Crifium ingår 12. 5C. ^ I

.

Mare Crifium ingått 12. C.

Månen hel i Skuggan 12. 58. C.
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Sedan begynte blifva mera mulet, få at dä

Månen vid Ijafets återfående imellan molnen

fyhtes, allenaii följande momenter kunde an-

märkas :

Grimaldus hel utur Skuggan 14^. 42*. 22".

Galilsus hel framkommen 14. 46. 2.

Ariftarchus utgången 14. 48. 29.

Keplerus hel utgktt 14. 55". 36.

Copernicus begynner komma fram 14. fy. 46.

Copernicus hel utgången. if. o. 14.

Månen gick dårpå in i tjockare moln, få

at Formorkelfens fl ut ej fick obferveras.

i *» t
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KoNGL. Vetenskaps

ACADEMIENS
NYA HANDLINGAR,

For Mån ad er ne

OCTOBER, NOVEMBER, DECEMBER,
År 1790.

g>cXa^^<^

^

PRjESES

Herr Baron FREDRIC SPARRE,
Kongl. Maj:ts och Rikers Råd, m. m.

Förfåk til närmare ftadgande af det be*

Synnerliga Slcigtet ibland Mafk-Kräkeny

Tom blifvit kalladt MASKLILJA,
VORTICELLA.

I. §.

Detta Slågte har tilfårene af v. Lii^wé varit

upfSrit dels under I/ts, dels under Sertu^

Q kria
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laria och dels under Hydra] han utmånfirade

det tillika med flera och anfåg det för et nytt

Slågte , fom det verkeligtn ock är, det han

kallade Vorticella, Men ibland alla de Malk-
Kråk fom hit draaas, åro åtikilliga fom vida ikil-

ja f]g ifrån de ofriga, ja få långt at de icke en

gång höra til en och lamma clafs, emedan en

del voro fria Maikkråk, fårat enkla eller utan

at vara forente i en kropp eller fiamj de 6f-

riga tvärtom voro flera förenta i en flarn: O-ch

våxtliknande. Om Mafkliljornas hufvuden falla

af eller lofa fig fjelfve från lin ftam och^ fåle-

des finnas enkla, följer däraf dock icke at de

böra, emot deras natur, anfes fåfom enkla eller

räknas ibland enkla Maikkrålc.

2. §.

I anledning håraf, hafva de enkla forr til

detta Slägte obehörigt förda Malkkråk, blifvit

anfedde fåfom et eget Slägte under namn af

Ediffa eller Snurrare ^ fom utgör redan et för-

färligt antal af icke mindre än fyra och fjutio

färfkildte och tydelige arter. De fednare eller

fammanfatte komma nu här i fråga , de höra til

den Clafs, fom erhåller namn af Vdxtliknande

Majkkrdk (Phytozoa) och til den ordning, fom
blifvit kallad Fungofa, Man bibehåller med
ikäi detta Slägtes namn Vorticella^ taget af det

latinfka vortigo hvirfvel, emedan deffa Kräk

åfladkomma en fådan i vatnet där de uppehål-

la fig , ehuruväl de fläfte Smirrare (Ecliffae) ock-

få göra det famma. Man har väl fäledes haft

alt ikäl at på Svenlka kalla detta Slägte Hvirfla-

jQ (Retzius Inledn. til Djur-R. p. 114)5 men
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fom flera andra Malkkråk hafva famma egen-

skap fåfoni ber(5rde Eclijfa och Brachionus\ en

Autlor ClafTicus i denna veten/kap tillagt det

namnet et annat Slågte (Muller H. V. p. iqö.

Prodr. p. 212), och deffe nu i fråga varande kråk

ganfka mycket likna en blomfterqvaft .eller lil-

ja: få har man haft tilråckeliga Ikål at kala deras

SMgtQ Majlililjor. Dqs kännemärken åro gan/lca

tydeliga, nemh Corpus flirpiforme , Jlirpefixa^ fa-

fciculata aiif ramofa; capitulis promfnentiåuf fupra
tntncatis, contraMilibus difco retiifoj ore cenfrali.

Det år : Kroppen vdxtliknande med en fdjiad ftam ,

fom upbdr mitingsn i et knippe eller på fdrjlnldta

grenar fina hnfuuden, hvilka i ofra andan dro

tvdrhuggna och fammandragliga-, med utgröpt Spe-

gel dar munnen fttter t tnedelpim&en.

3. §. .

Hvad hufvudets delning beträffar, likna

deffa Kråk aldeles Sniirrarna-, men i alt det öf-

riga åro de vida åtikilde. Jag vil dock med-
gifva at Malkliljorna naturligen borde åtfölja

Snurrarne eller tvärtom, och at fäledes deffe

Slågter åro artificielt åtlkilda, men det är juO:

det fom Ikal befordra redigheten at få rått på
dem i et Syftéme gjordt af mennilkohand. Lä-
tom ofs då närmare lära känna våra Ma/kiiljor.

Når man undantager några få arter af detta

Slågte, få åro alla de ofriga få fmå at de nä-

flan åro ofynliga för blotta ögon 5 man lär då
föreftålla fig huru fvårt det år at åt/kilja des

delar i fynnerhet, når de ofta åro m.indre ån

•/^del deraf: man har dock med väpnade ögon
fédt at d« aga mun, fom öpnar och Hutar fig.

Hufvudet år j då det har öpnat fig, altid i öf-

Q 2 Ja



244 0£i. Nov. Bec:

ra andan likfom tvårt ailkurel5 denna platta

anda kallar man SjjegL'! och i medelpunkten dår-

af fitter Munnen utomkring omgifven med en

cphogd kam eller ring, hvilken meråndeis år

befatt å omfe fidor med två ftundom flem och

fiundom rundtomkring omgifven med ganika fi-

na hårfpetfar. Miinneii tillika med deffa hår-

fpetfar kan ut och indragas, men icke hårfpet-

farne for fig fjelfva, fåfom de få kallade Prof-

vare på til ex. Sniglarna, hvarfore de icke hel-

ler kunna få namn af Tentacula. Ofre kanten

af hufvudet eller Spegelns bråm kan på en del

aldeles tilhopaflutas 5 få at Spegeln med alt hvad
dårtil hörer bortgomes. Hufvudet kan ock nå-

got forkortas famt utvidgas och hopdragas,

men fåga ftjelkarne hvarpå de fitta, aldeles

icke ftammen, få vida den ej år klånglikt vri-

den eller bogd.

4- §.

Stam och ftjelkar åro fåledes af et ftyfva-

re åmne. Man har aldrig fedt någon Maiklilja

med fm ftam röra eller flytta figj Stammen år

altid fåftad vid något annat i vatnet varande

ting, fåfom någon våxt, yrfå m. m.: och i fä

måtto åro Maikliljorna åfven gemenligen Jkilda

från Snurrarne, fom med deras fljelk flytta fig

och fimma med den hvart de behaga i vatnet.

RoESEL (Infeél. Bel. III. p. 615. t. 100. f. ^)
har en enda gång fedt en fullkomlig Maiklilja

til alla fma hufvuden, grenar och ftam , vara få-

ftäd vid et vatnglas hvari han plågade hafva

deffa Kråk; Sjelfva ftamm.ens anda var någoc

vidare ån ftanamsn och likfom förfedd med rot-

ter :
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fer: Formodeligen var denna Maflclilja af nå-

gon vådelig håndelfe (kild. Man har dock hår-

af anledning at Huta det MaH^liljorna fåik fig

pä famina fått fom Trollmalkarne (Hydrs) , men
at MaHdiijans rot måfte alt mer och mer fäfla

fig fjelf, få at den aldrig lofsnär, hvarom mera
nedanföre. Muller (Hilt. Verm i. p. 128) har

åfven anmärkt et dylikt Malkkräkens fållande

vid vatnglafet5 men det lår icke heller annor-,

lunda kanna anfes ån et nédtvunget åfvergif-

vande af det flålle hvarvid de annars , i fm fri-

liet lemnade, kan hånda beftåndigt forblifvit fi-

fiade. Man vet det hånda med flera Kråk, at

de åfvergifva fm vanliga ftållning, då de mår-
ka fig vara i fångenlkap, for at foka fm
räddning.

T- 5.

' Det n<:ål ockfå nedanföre vifas, at Mafk-
jliljorna åfven kunna på åtlkilligt fått rora på
fma qviftar och fm ftam, hvaraf altfå följer at

ideffe lenare åro verkeliga delar af hela krop-

*pen. Detta oaktadt åga dock Malkliljorna den
befynnerliga egenlkap , at deras hufvuden kun-

na loffa fig ifrån fm ftjelk och, utan at genaft

-do, fynas deffa hufvuden i vatnet fimma af och

Tan, famt röra fig på flerehanda fått: ån rått

-^ram, ån i krok och ån i fpiral eller Snåckli-

•nia o. f. v. Men aldrig fer man något hufvud

draga fm ftjelk efter fig, fåfom Snurrarne, hvar-

-med de åter ifrån dem vidare fkiljas. Således

^finner man ofta hela flammar med fina grenar

^och ftjelkar, utan hufvuden, uttorkade och ftyf-

,va fåfom en borfte. Alla hufvuden öfvergifva

Q 3 icke
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icke fm ftam på en gång, utan nu et, nu et

annat. Man vet icke orfaken dårtii, får man
fannolikt iluta, måfte de öfvergifva fina ftjelkar

och ftam når deras mognad infaller och det vill

få mycket f4ga fom, når de åro vid ilutet af

deras lefnadsiopp och ikola do.

6.§.

Man kunde val tycka at et hufvud, fom
ofvergifvit fm ftjelk och ftam, fKulle fåfla fig

och å nyo utvåx^ med en ny ftam och få vi-

dare utilå grenar, ftjelkar och hufvuden3 man
har verkeligen ockfå faft fållan fedt ef enkelt

hufvud til åfventyrs vara i det affeende fåftadt,

men fåkrafl torde vara at de föröka fig genom

ågg, hvartil man funnit likneile inuti deras krop-

par, och åfven fitter utanpå Rera Arter något

dylikt likfom frön på Smultron eller Jordbår.

Leewenhoek, för hvilken icke eller defia Kråk
varit obekanta (Contin. Arean. ep. 96. ad Ele<S.

Pålat. p. 32. 3^.) har förilagsvis upgifvit denna

menings han har åfven funnit, at dar förut en
enda fådan Mallvlilja varit, hcifva efter tvånne

dygn . femtio varit fynliga, och har han trodt

fig hafva anledning at iluta: det delTa Kråk
inom. 24-= timmar kunna både framkomma och ut^

våxa til deras fullkomliga ftorlek. Men når

man nu verkelisen ibland flera arter åfven fedt

enkla hufvuden vara fåftade med mer och min-
dre lång Ram, kan ockfå dåraf följa at en få-

dan enkel Mafklilja kunde alt mer och mer vå-

xa på högden och Hå ut fina grenar m. m. lom
nyfs åfvan nåmdes, liknelfevis - fom det til nå-

gon del förelöper med Trollmaikarne (Hydrae),

ja
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ja vi få nedanföre fe ockfå denna tanke genom
et mårkeiigt ron blifva ftyrkt.

Detta rån, fom den nedanfore be/krifha

Klaje- Ma0iljan gifvit anledning tii, har ockfå

BoNNET (Contempl, de la Nat. Tom L p. 310.)

tilegnat fig, åtminftone har han utfört det

rned mera driftighet ån någon annan. Når
juan noga betraktar en Ma|kliljas flammar och

ftjelkar
,
fåg^r han , finner man hår och dår fmå

utväxter élier ögon, i, Trågårdsmåftare ftil at

ialai gifvér man akt på et af deffa ögon, få

mårker män det tiltaga i ftorlek 5
åndteligen

faiier det ifrån, det förer fm Jilla ftjelk, det fa-

ller fig och det våxer ut och får fin fullkomli-

ga ftam med fit hufvud. Men hvad händer vi-

dare? denna enkla Ma/klilja delar fig åfvantil,

fä at des ftam nu upbär två hufvuden med fi-

na ftjelkar, deffa två dela fig åter, och få vi-

dare deffe, få at man redan har en fullkomlig

Malklilja med åtta fijelkar och hufvuden, hvar-

af vidare efter omftåndigheterna blifva fexton,

tretijotvå o. f. v.

7- §.

Malkliljorna åro fåftade vid vatnvåxter och
bftaft på åt/killiga vatn-Yrfån (§. 4.) och det

3i)å flera ftålien dår Yrfået. hade tilfålle at kraf.

la dem af fig, och då det år et Enöga (Mono*
'^Ciilus) fom åger flenna inqvartering , få har det

icke mindre ån tolf fötter och vål tolf par klor

på h varje fot at dårtil betjena fig af 5 det fynes

dårföre fom Mafkliljorna antingen vore icke til

olägenhet , eller ock at de få ftarkt kunna fåfta

Q 4 H
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fig med andan af deras flarn, at det blifver en
omojelighet for Enögat at rifva dem ifrån fig.

Mårkeligt år det at Roesel fl. c. p. 603.) i

akttagit, det Yrfäet dodt, få mart Malkliljor-

nas hufvuden affallit och deras ftjelkar vifsnat.

Baker har varit af den tanke, at deffa Mafklil-

jor och flera Malkkråk fom få-fta fig vid Yrfån

vore dem til någon plåga 5 Men Sch^^ffer (Gr^i-

ne Armpol. p. 57. Abhandl. der Infeét. i.)

håller före at de lika få litet plåga dem, fom
åtlkilliga andra lefvande ting hvilka fålla fig

vid Oftronlkal eller andra Musflor: fådane få-

flande Kråks åndamål år endaft at komma fort

ifrån et ftåile til et annat.

8. 5.

De flåfle Malkliljor finnas gerna i Såll/kap

med hvarandra, få at på et enda litet Kråk el-

ler våxt kunna träffas flera flammar. Deras ro-

relfe beftår alhuånnafl dåri, at de kunna draga

Spegeln eller Munnen ut och in, eller inne/luta

dem, m. m. (§§. 3. Denna Munnens ut och

indragning tyckes gå fåfom en pumpning, hvar-

jgenom til äfventyrs den hvirfling i vatnet tor-

de upkomma, hvilken aldeles liknar en Mar-
ftröm hvarmedelft de hvirfla i fig ännu ofynliga-

re i vatnet befintlioa Kråk til fin föda. Så har

Roesel tänkt, och det år icke ogrundadt. He-
ja Mafkliljornas Slägte kan underdelas l:o i

Btotnfterqvaftlika (Tafciculatae f. umbellatae) , då

alla hufvuden nedtil antingen utan fijelk åro

förenade likfom i en punél, eller medelbarligen

fitta på fmå fljelkar, fom ifrån en pun(^ fliga

ut ifrån den^gemenfamma flamman. "2:0 i Ris*
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greni^a (ramofse), då hvarje hufvud har fin e-

gen lljelk, fom hår och dar ut/kjuter ifrån den

gemenfamma ftannmen, hviika ftjelkar och kun*

na dela fig i andra ftjelkar (paniculatae}.

a) BlomJlcrqvnJlUka Mnjl:liljor

9- §•

N:o I. ROS-MASKLILJAN {VORTICEL'
hA E77cri'mis)j Stammen ogrenad , Jammanvridm

,

benhård ; huarje hiifviid omkring ojra kanten med

åttii jjäderlika Jtrålar,

v. LiNNe har forft kallat den If/ Encrinur

flipite offeo fubulato
,

fimpliciflimOj fubcon-

torto (S. N. X. p. 800), och federmera Vorti-

cella Encrinus compofita, floribus octoradiatis

,

ftirpe fimpIicifTima contorto-offea (S. N. XIL

p. 13 17). Ellis (i' Hift. nat. des corali. p. 11 1,

t. 37. f. A. a. B.) har gifvit den namn af Hydra
marina ar<5ticaj corporibus multis ocf^itentaculis

bafi conjun(5tis & fcapo praelongo offeo fuften-

tatis, MYJ-.ius(^Befchreib. einer neuen Thierpflan-

ze) kallar den blott Zoophyton groenlandicum,

och af Pallas (Elench. Zooph. n. 21 2.) heter

den Pennatuta Encrinus* Dock kan den på långt

når icke komma under famma Slågte med Sjå'

pennan^ lika få litet fom den kan vara en Troll-

maik, vid hvilkas jämförande en ftor ikiiinad

dem imellan låtteligen finnes. Med tiden tor-

I vål hånda at den utgör et QgQtSl^gte ; Imed-
lertid blifver, i anledning af föregående des

caraaer fpecificus fåkrare: FORTICELLA En-
trinus: Jlirpe Jimplicijfima ^ contorta^ ojfea'^ $ajpitulis

Q J ra
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radiis o&ff pennatis. På Franlka kallar man den
Polype de - mer en JBouquet»

lo, §.

Detta både fynnerliga och vackra Maik-
kråk finnes i grönlåndlka hafvet på et djup af

mer ån loo famnar, och det kan anfes fåfom

jättelikt inom detta Slågte. Öfra delen af krop-

pen eller de få kallade hafvuden utgöra en or-

dentelig blomma med fit blomfåfte inunder,

hvarvid ftammen och åfvantil fjelfva kråken å-

ro fållade , då hvarje hufvud liknelfevis kan an-

fes fåfom blad i blomman. Defia blader eller

rätteligen hufvuden utgöra et antal af 23 til

30 fållade tilfammans nedre vid berörde blad-

fåfle, (Jock icke fammanvuxne, emedan hvart

och et åfvantil kan boja fig huru det vill. Når

de åro i hvila fitta de alla tått ihop med ftrå-

larne upråtta, då alla tilfamman fe ut fåfom en

qvaft^ men når de gifva fma ftrålar en vågråt

Hållning, fåfom når de åro under vatn i rorelfe,

kunna de val i ftort liknas vid de blommor
man kallar Student-neglikor (Dianthus barbatus).

Til fårgen ofver alt fe de ut fåfom råftadt jårn,

och de lukta åfven fåfom torr och här/knadfiik

,

hvilken då ockfä åger en dylik fårg. Betraktar

man hvarje hufvud fårikildt, år det långrundt

och ofra åndan omgifves af åtta ftrålar eller ar-

mar, fom hvardera å ömfe fidor med fma fibrer

åro franfade fåfom en penfjåder 5 midt imellan

dår deffe aro fåftade vid hufvudets 6fra kant,

det år i hufvudets. eller Spegelns medelpunkt,

fitter munnen fom beftår af två tandade lappar.

Det kottfulla af hufvudet år celluleuft eller blå-



Oä. Nov. Dec.

figt, ocli i deffa blåfor finnas fmå korn likfom

et ilags fin råm (Ellis 1. c.)

II. §.

Det åfvanbefkrifne Rlomfåfiet (§. I o.) år

delt i flera fpetfar, i anledning hvaraf man kan

fåreftålla fig fåfom beftod det af lika många
blad hvilka nedantii åro förenta, och därifrån

eller därigenom går hvarje hufvuds fijelk f6ren«

te til en flarn, hvilken upvid blomfäftet betåc-

kes af en ledig och tom hinna fåfom en fpathå

ieller folliculus af 2 til 3 tums långd forent

med merberorde blomfåfle och åter utfore få-

fom en bark betåcker famma ftam ned til des

"ånda eller rot , då denna hinna biifver bråfk- -

aktig, uptil fyrhörnig med rundade horn 5 Sam-
ma hörn har åfven flammen, fom följakteligeh

långt efter år rånnlad (canaliculatus) och vriden

fåfom et rep, til fårgen år den brandgul. Dår-

;emot år des kårna benaktig, h vi t fåfom Elphen-
iben, och den' går alt fmalare och fmalare utfo-

re mot ftammens anda: både kårna och yta fé

ut i åndan, då fiammen affkåres, likfom fafringa-

de, men hvilka fafringar ffå långt ifrån hvaran-

dra, få at hela fiammen beftår likfom af cana-

ler den ena utom den andra. Hvart och et

hufvud, fom vid andra åndan år rundadt, har

dår en oräknelig mångd af fibrer eller trådar,

fom lopa ned i fifinåmnde canaler genom blom-
fåftet. Kårnan i fiammen gåfer med vinättika,

och kan fåledes lika få väl fågas vara fiéri- foiti

benaktig.
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12. §.

N:o 2. GTTTJRINGS M^SKLILJAN
(VORTICELLA conglomerata) l Stammen up tit

greiiig ; hiifvuden lik/om hopgyttrade, ofrci kanten

Jlarfuigt tändad,

v. LiNNe kallar denna Ma/klilja i fina

Amoenitates Ac. (IV. p. 257) Hydra congto-

merata; men federmera har han upfort den un-

der namn af Vortkella congtomerata: floribus e-

rofo-dentatis^ ftirpe multiflora, crafTitie pennae

colambinae (S. N. XII. p. 13 18). Men alla

Mafkliljor kunna fägas vara multiflorae, ty v.

LiNNé har kallat hvarje huivud flos eller blom-
fter metaphorice, hvilken tvetydighet dock kan

undvikas 5 och hvad ilammens tjocklek beträf-

far, eftergifver icke heller Ris-Ma(kliljan något

dårij m. m. Man hade fåledes något båttre

kunnat kalla detta Krik FOR TICELLA conglo-

merata Jiirpe fummitate ramofa; capHuUs glomera^

tisy limbo erofo-dentato. Stammens tjocklek är i

berörde Amoenitates beikrifven fåfom en fmai

Ikrifpenna, fom dock kommer på et ut med
livad nyfs blifvit fagdt. Den år en tum lång 5

med andra åndan år den likfom med en rot fä-

ftad vid något faftare ämne, åfvan år den delt

i flera olika korta grenar utan ordning, hvilka

åter hafva fina fmårre och fordelta qviftar på
hvilkas ändar deffa Ma/kkråks hufvuden fitta

tått tilhopa och fåledes likfom fammangyttrade.

De finnas i Oftindilka hafvetj figuren finnes på
dem i meranåmnde Amoenitates t. 3. f. I., men
den år dock nog otydelig.
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13. 5.

N;o 3. LIKGRENIGA MASKLILJAN
{VORTICELLA umbellaria): Stammen up til med

fnerandelsfrän en pimSi utjkjiitajide grefjar ; hujviiden

fäfom klotrimdaéie päron ^ mimnen litomkring omgif'

ven aj en hårjrans.

Af v. LiNNe år den forft kallad Hydra im-
bellaria

^
capfula ciliata globofa, corpufculo mu^

tico (S. N. X, p. 818.) och federmera Vorticet-

la iimhellaria: compofita, floribus ciliatis, globo-

lis^ muticis^ fiirpe umbellata (S. N. XII. p. 13 18*)

,

RoESEL nämner den der hefpelem- oder mifpelfor"

viige afterpolyp (Inf. BeL III. p. 614. t, loo). Pal-
las (El. Zooph. n. 57.) kallar den Brachionus

vegetans: ftirpe rigida dichotoma, corpufculis

truncatis 5 fimbriato ciliatis^ acinis opacis. Hos
MiiiLER (Hill. Verm. L n. 135. Prodr. Zool.

Dan. 2762. Anim. infuf, n. 348. t. 45'. f. 4.)

heter den Forticella acinofa: fimplex, globofa,

granis nigricantibusj pedunculo rigido. Afven
år den af Ledermuller anförd och afritad (Mi-
crofc. Gemiiths Erg^tz. ^ t. 88- t u,). Vi
kalle den VORTICELLA umbellaria: fthpe fes-

plus umbellata; capitulis globofo^fubpyrijormibus, 0-

re annulo ciliato cincto. Jag har ej något at få-

ga annat ån faepius umbellata, emedan Roesel
(J. c. f. 2. d. e 5 f. 4. t.) har vifat flammar, fom
icke få aldeles kunna fågas vara bloraqvaftiikaj

men man finner ingen anledning til den af PAiit«-

*As anförde dichotomie.

14. 5.
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14. 5.

Hela Ma/kliljan håller foga ofver en linea

i Jångd. Stammen år åtta gånger längre ån huf-

vudet, och åfvantil få utgrenad at den kan haf-

va ifrån 2 och anda til ^ohufvaden; Spegeln åf-

vanpå år meråndels något infånkt och kanten

tilbakabogd och kantad. Munnen år åfven ut-

naårkt med en ring omgifven af hår fom hålla

I del af hufvu(Jets långd, inom denna ring år

fjelfva öpningen til munnen; Muller fåtter al-

lena 4 til 5 långa blickande hårfpetfar å ömfe
fidor, åfven at i hufvudets opning fynes fyra

til fem ringlar rörande fig fåiom vågor. Hitf-

vlidet ix annars genomfkinligt blekgult och be-

flrodt med en myckenhet fmå uphögda prickar;

til formen år det fom åfvan biifvit fagdt, MiiL-

lER liknar det vid han-knapparne (antherae) på
moffan kallad Bryum pomiforme : Inifrån ge-

nomlyfa åtikilliga mörka korn, fom gå til et

antal omkring 30 och förmodeligen åro kråkets

ågg, imellan dem fynes en hvit eJler ljus rund

flåck och åfven en lång ljus flack eller kropp
kröJct ungefärligen fåfom et vS , hvilket ock ftun-

dom år nåftan aldele*s ofynligt.

Sådant fer detta Kråk ut, når det fitter i

flillhet med otililuten öpning. Men det kan

ockfå både ut - och ihopdraga fit hufvud och

fåledes aågot förändra des form ; ån år det al-

deles klotrundt når det dragés ihop och inne-

fluter hela fm öpning, det kan åfven ilråckas

ut, at det biifver fåfom et vanligt päron, eller

fåfora en citron då des nedra fpits hvarmed det

vid ftjelken år fåftadt år ganlka ljus och ofår-
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gad, och det kan åfven gifva fig en fiallning

at det fer ut fåfom en kruka. Likgreniga Maflc-

liljorna uppehålla fig endaft i friika och ftillaftå-

ende vatn, famt fåfta fig på de deri varande

våxter famt hvad mera fom förekommer j dock

åro de ock fållfynte.

.
ly. §.

N:o 4. ÅGGFÖRANDE MASKLILJOR
{VORTlCELLA ovifera): Stammen iipiil qvaji-

lik
-i
med ftrödde hiifvuden och ägg tillika, Hufvu*

den lik/om hopgyttrade dä deras Jtjelk klänglikt

fammandrages ^
iip och nedvändt dggformiga^ tvär-'

trubbiga; kanten å omfe Jidor med trippfpetfar.

Det år på vetenlkapens modersmål VOR-
\TICELLA ovifern: Jlirpe iimbellato-fubcymofa^ Ice-

viufciila^ pedmuiilis pmul oviferis; capitiilis pedicello

retortili glvmeratis, obovatis truncatis ^ Limbo u-

trinq^ie ciliato. Man har uptåckt denna- ockfä

ganlka mårkvårdiga Malklilja i frifka v^tn vid

Briiffel , och den har federmera blifvit beikrifven

af Needham, famt införd och ganlka vål afri-

tad i Spallanzanis nouv. recherches microfc.

p. 268. t. 7 f. 1-6. Därefter har ockfå EiCHHORN
funnit den i ilillafiående vatn vid Danzig, famt
afritat och någorlunda beikrifvit den i fina

Beytr. p. 31. fo. t. 2. f. K. t. 5. f. F, under
namn af der Baum. Detta Kräk lår formode-
Jigen kunna räknas til de ftorre Malkliljor, eme-
dan det är märkeligt for oväpnade ögon. Helt
och hållet liknar det et träd med fin frukt, och
en enda ftam kan väl bära omkrig 1000 hufvu-
den oberäknadt de ägglika kroppar. Stammen

it
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är lång, rak och Hat eller utan fjåll, åfvanifrän

och anda nedom midten på en fida open fåfom

r.n rånna hvilken til/lutes af den Inålf-eller Tarm*
gång fom upfyller hela denna ihåliga ftam^ vid

nederfta andan år den forfedd med en klack

eller utvidgning hvarmed den år fåilad vid

hvad i vatnet förekommande fom Kräket finner

för fig tjenligt och fåkert at kunna fitta på. I-

från 6fra andan utgå åt/killiga grenar, fom for-

dela fig i flörre och mindre och hvarvid både
hufvuden och de ågglike kroppar åro fåftade

genom fmå ftjelkar, fom åro klånglikt famman-
drageliga och något längre hvarpå hufvuden
fitta.

16.

Når Kräket år i rörelfe liknar hvart och

et af des hnfviiden et up och nedvåndt ågg hvar-

af den tjockare åndan vore af/kuren , man kan

fåledes åfven icke illa likna et fådanthufvud vid

en upvånd ldocka5 midt uti den tvåra åndan el-

ler i fpegeln formeras en åpning och å ömfe

fidor om des kant fitta tre hårfpetfar. Hvart

och et hufvud fitter på fm ftjeik, ftnndom fitta

2 til 5 tiifammans; Når alla ftjelkarne fammandra-

gas, få dragas ockfå alla hufvuden flockvis, efter

grenarnes antal, tått tilhopa och då liknar he-

la Malkliljan et tråd fom upbår hela klafar få-

fom drufvor eller mullbårs-klafar: fjelfva ftam-

men fynes ock något litet på det fått draga fig

tilhopa, at den blifver något bugtig eller vå-

gig fåfom en icke mycket krökt orm, Eich-

HORN fåger at åfven hela fiammen år klånglikt

famraandr-agelig, dä alt vid fammandragningen



OSl^ Növ. Dec. 257

fSfeftäller enclaft och allenaft en fammangyttrad

klump på ftållet dar ftammen år anvuxen. Men
i fynnerhet åro de oftanåmde ägglike kroppar

forundransvårde. De fynas vara af et ganika

litet antal jämforelfevis emot hufvudens myc-
kenhet, men de åro ock tre gånger få ilora

fom et hufvud. Til Ikapnaden åro de nårmafl:

klotrunda och genomikinliga, midt inuti blifver

tnan varfe en flags kropp eller likfom en tjock

krökt tarm, hvilken ungefärligen liknar et lig-

gande dock med ilor mittelogla och ganfka

korta ändar 5 vid des ena ända, dock vida där-

ifrån Ikildt, famt vid fjelfva ytan af agget fitter

en liten klotrund kropp, hvars tvårlinea endaft

är
I
del af hela äggets. Deffe ågglike kroppar

åro här och där fållade på grenarne med fin e-

gen ftjelkj med den inom f]g vid ytan hyfande

lilla klotrunda kroppen ftundom nedvänd, flun-

dom vänd åt fidan, gemenligen åt höger. Se-

dan man tagit äggforande Malkliljan utur vat-

net , faller det ena hufvudet af efter det andra,

I

men de ägglike kroppar fitta långft qvar. Ån-
;

ikånt iemnad i vatn fom blifvit hämtadt, lefver

[ den dock få dagar, hufvuden falla af och for-

\
fvinna, ftam och grenar blifva kale famt ftå ut-

l
flråckte och orörlige til des ockfå de undergå

I' deras forgångelfe.

!
I?. ^*

Jag har altfå på goda Ikål gjordt detta

märkvärdiga Kräk til en fårlkild art under

Malkliljorna, ehuru det i ganika mycket liknar

både Polyp - och Krymp-Mqfihljorna, fom ftrax

nedanför© ikola omtalas. Det år ikada at man
R icke
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icke har något vidare utrönt med vifshet om
berörde ågglika klot antingen de åro främman-

de eller åggförande Malkliljans egna folier. Be-

råttelfen fager val, qu'ils fervent comme de fe-

niences pour produire des nouveaux Zoophytes

de la meme nature, men gifver icke vidare

ljus. Man kan dock fannolikt Huta at deffa

agg, om de åro det, da de flilas fåita fig, Aå

Dt en ny fiam , fom torde utväxa af det lilia

inom aggets yta Tittande liila öga , och åndteli-

gen det öfriga af et få ftört ågg, tre gånger

iiörre ån modren liklom et håflfkige-ågg , utvik-

la inom fig ågande grenar med fma ftjelkaroch

hufvuden. Et (ådant ågg innehåller då en hel

äggförande Ma/klilja med fin ftam och alla fi-

na grenar och hufvuden m. m och vi hafve då
funnit et befynnerligt fått huru Malkliljor och

til åfventyrs flera våxtliknande Krlk kunna föröka

deras afkomma, hvilket enljufare dag framdeles

likväl lär närmare bejaka eller neka,

^ 18.

N:o 5. POLTP-MASKLILyAN {VORTI-
CELLA Polypina) : Stammen fjdllig och ftijj\ mång'

qvnfilik; hufvuden qfldngf ägglika j någotfnedt tvär-

trubbiga i ofra andan,

V LiNNe har, fom nedanföre Ikahvifas, rå-

kat at mycket bortblanda detta Malkkråk; ej

underligt då det icke år ftörre» ån at det nå-

ilan helt och hållet år dölgdt för våra ögon.

Det lår dock rätteligen vara denna Polyp-

Maiklilja fom han förft kallat Polypus dichofO"

mus» apicibus campanulatis i fina Amoen. VoL II.

P- 57.
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p. <)7, N:o 4, och under N:o f den meningen

fom börjas med: Hane fpeciem nuper obferva-

vit iiiuftrif. nofter EntomoJoguö De Geer, qvam
dein uti vulgatiffimam, faepius curiofis oftendi

in cochiea QHelice tentaculata) quae multoties

pilis quibusdam rigidis exafperatur, dum rami

hujus polypi anni fuperioris perennant, fetas

referentes in tella cochleae. Sedermera har han

kallat den I/if anaftatica ftirpe capillari panicu-

lato minutilTimo (Fn. Sv. n. 2221. S. N. X. p.

800*) och åndteligen J^orticella Anajiatka\ com-
pofita, floribus campanulatis, liirpe maitiflora

rigefcente (S. N Xfl. p. 13 17). Blumenbach fa-

ger fåmre Vortkella Anafiatica \ liirpe multifida,

floribus campanulatis (Handb. der Naturl. p^

44f). MiiLLER (H. V. n. 139. Prodr. n. 2567.

I

Anim. infuf. n. 3^4. t. 46. f. f.) har båttre

I träffat detta Kräkets allmänna kännemärken i

I
följande: Vortkella Anajiatka y compofita, ob-

longa, oblique truncata3 Pedunculo fquamofo,

rigido, hvilket jag trodt mig något hafva på
j

detta fått förbättrat: FORTICELLA Potypinct

Jlirpe umbellato-fubcomjjofita y
rigida, Jquamofa: Ca-

' pitulis oblongo ovath
, fummitafe fiiboblique trim-

catir. I Act. no v. Havn. 2. p. 254.. har åfven

fiftnåmde Författare gifvit flera goda anmärk-
ningar til kunfkapen om detta Kräk, under namn
af Skdl-Smtrrare, Det är äfven omtalt af Bon-
NET, uti des Corps organifés och i Tyfka öf-

Verfåttningen däraf p. 219.

19. §.

Man menar at det år troligen denna Ma/k-

lilja, fom Friherre De Geer belkrifvit och äfven

R 2 af-
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afritåt i Kgl. Sv. Vet. Academiens Handlin-
gar af år 1747- P- 209. t. 6. f. 2. 3. 4. 5, dock
finner mm någon olikhet imelian des och Miit-

lEBs gifna beikrifning. Friherre De Geer fjelf

,

då han i fina Mem. des Inf. T. 7. t, 30. L 10-

12 åter uptagit forberörde af honom gifna be-

ikrifning och tekning, håller fore at des fandna

Mafklilja vore den famma med Barberis-Maik-

liljan, fom nedanfore fl^al beikrifvas. Men hår-

tii lårer han icke haft annat ikai ån at bagge
defle arter blifvit fundne på yrfån. Man målte

ånnu hafva en båttre tekning på Poiyp-Mafk-
liljan, om man Ikal kunna bifalla De Gesrs me-
ning. Det af v. LiNNé til detta Rråk anförda

ftålJe utur Needhams nouv. recherches microf. t.

7 f. 3. 4. 5, bör vål forftås uplagan af år 1747,
men det bor rätteligen heta TKEMBLEY^sMemoire
hos Needhäm, emedan det är Trembley fom
Ikrifvit dårom och hvars Memoire finnes tilho*

pa tryckt i nämnde edition af Needhams arbete,

men fom i andra uplagan däraf icke blifvit

tryckt. Det blifver dock ganlka fvårt, då man
icke altid har tilfåile at jämföra få ganlka fmä
Kräk, at fäga om denna Trembley's Malklilja

år den famma med Polyp-Mafkliljan. Vi Ikole

imedlertid anfe den fåfom en förändring och
utmärka den med Stirpe dichotomo, corym-
bofo, eller med j/Iere gånger tvädeltJljelky fom diid-

tdi^en jormerar en Blomqvqfi; vi Ikole nedanfore

färfkildt närmare belkrifva den. Det ftälle fom
utur ScH/»^rFERs Armpolypen in den fiiffen vas-

fern um Regensburg och Abhandl. v. Infecflea

t. I. f. 3. af v. LiNNé anföres, år aldeles icke

hit iämpeligt» At jag kallat denna i fråga va-

rand0
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rande art Polypina i ftåilet får Anaflatica, dar-

tii rkal vid beikrifningen af nåftfoljande art,

den jag kallat KryrtijLrMalklilja, fuiikomligt ikåi

vifas*

20. §*

Om ej Adam i Paradifet kånt denna på
fit fått gan(ka befynneriiga Poiyp-Ma/klilja , få

iår Leeuwsnhoek hafva den åran at vara defs

förfta uptåckare (Contin. Arean. ep. 96. p. 34).

Den finnes i Dammar
,

Infjöar och Kårr , fåftad

vid växter famt åfven vatn - Infec^er, fåfom

'Enogon , vatn-Gråfiiggor m. fl.
,
jåmvål på Snäc-

kor och MusHor, hela fommaren och höften,

flera på et och famma Kräk eller Växt, och
de formera dar likfora en liten (kog af bulkar

i
när man fer på dem med fynglas, men for

blotta 6gon fer ftåilet ut fåfom vore det bé-
fatt med någon ©renlighet, eller fåfom et mö-
gel eller et flem. Hela Kräket år genomikin-

iigt. Stammen ikjuter ut från en punkt flera

I ftjelkar, och deffe på lika fått flera mindre ftjel-

kar, til /kapnad fåfom fmå blomqvaftar. Bå-
de ftam och ftjelkar åro nog ftyfva och altid

utfträckta5 Ma/kkråket kan fåledes på intet fått

draga fig tilfamman fåfom någon af de foregåen-

de arter, än mindre fåfom nedanbefkrifna Krymp'
JUaJklilja. Polyp-Malkliljan äger dock tvånne

olika rårelfer: den ena at éfra delen af hufvu-

det ejler Spegeln km inåxÅg^LS ^ fåfom på de flä-

fte Malkliljor, få at därigenom i ofra ändan af

hufvudet tildanas en iholighetj d^nna indragning

iker mycket häftigt, men utdragning eller ut-

fläppningen af Spegeln går mycket långfamma-

R 3 re.
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re. Den andra rörelfen beftär dåri, at Kräket

häftigt käftar eller böjer fig nedåt kroppen af

til ex. det Enöga hvarvid det år fåftadt, men
när det åter rätar fig up går det långfamt 5 när

Mafkkräket kallar fig ned, kan man föreflälla

fig likfom Enågat finge lika få många flag af

Kräkets hufvuden, eller likfom af lika mänga
hamrar.

21. 5.

Af det föregående kan man draga flera

fannoiika och märkeliga fölgder. När det vatn-

kräk, hvarpå Polyp-Malkliljan är fäftad, rorer,

flyttar fig eller fimmar: få blifva alla på det

famma fittande Malkliljor aflkolgde från oren-

lighet fom gerna fäller vid dem, de få omby-
ta ftälle och få tilfälle at finna nya rof då de

famma kunna vara utfifkade där de förut uppe-

hållit fig. När Polyp-Mafkliljorna finna en få-

dan brift
, och Kräket hvarpå de fitta ej vil

flytta fig, få beliofva deffa Mafkliljor ej mera
än gifva Kräket en falfva af fina hammarllag

(§. 20), då det målle fara åPiad. När deffa

Yrfåkräk äro intagne af lättja, Ikaffa fåledes

deffa Mafkliljor dem motion, och de äro då det

famma fom Styngflugorna (Oeftri) for Bolka-

pen 5 de draga jämväl af flyttningen gemenfam
nytta at finna nya utrymmen for foda, eller at

blifva foda åt andra Kräk, Filkar m. fl, fom an-

nars Ikulle hafva fvårt vid at råka på dem i fi-

na fkrymflor. Men vi fkole närmare fullfölja

be/krifningen på vår Malklilja.

22.5.
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22. §.

På hvarje fmå-ftjelk linnes et antal hufvuden

ifrån f til lO, och kan fåledes en enda i\zm

hafva ganfka nnånga hufvuden. De bada på
iiam och ftjelkar fittande genomlkinliga fjåll,

har man trott vara ämnen til nya Ma/kliljor^

men hvarje hufvud fynes vara upfyJdt med 5

å 6 genomlkinliga klotlika korn: hvarföre kun-

na icke de vara jMa/kliljans agg? det hindrar

dock^4ikvål icke at ju åfven foregående mening
kan vara riktig , i hvilket fall Polyp-Man^Hljor-

na fåfta lina agg, vid deras framfödande, på fi»

na iljelkar. Leeuwenhoek inftåmmer åfver häri

fafl han icke kallar des agg for fjäll, utan en

niaffa af fmå klotj hvars ord åro: ramulus paf-

fim obfitus erat materia pellucida
,

qvam ex
globulis conf^are cenfebam. Men om få år, må-
fte icke altid ftjelkarne hafva et fj åiligt utfeen-

de, emedan aggen någon gång Ikola utkläckas

och fåledes deras fynlighet forfvinna. Nog hår-

om. Når Polyp-Mafkliljan f rmodeligen år på
vågen at do ut, få falla hufvuden efter hand af,

hvarfore man ock finner Maikliljor, hvars gre-

nar til en del åro utan hufvuden. Man finner

fåledes ockfå des flammar med fina fljelkar på
Skalkråk och våxter vara aldeles utan hufvuden,

och, fåfom af en corallinifk art, ifyfnar flarn

och iljeikar mer och mer och blifva befiåndigt

fåffade utan at falla af; håraf få famma Skal-

kråk och våxter m. m. en borftlik iiråfhet fom
med h inderna kännes , men med bevåpnadt 6-

ga foreflålla en 15ffallen Ikog. Ehuru fant och

riktigt alt detta år, bor man likväl, til undvi-

kande af mifstag, erindra fig at dylike ikogar

R 4 ock-
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ockfå träffas pä växter och döda Kråk eller

djur, hvilka Ikogar likvdl icke annat åro ån ver-

kéliga våxtér eller en art af moffar: de famma
fom Needham ment förvandlas til Ma/kkräk,
men fom både Wkisbekg och Spallanzani

Opufc. I. c, 8, bevift både vara och förblifva

våxtcrj förmodeligen har Needham mifstagit fig'

då han fedt och fammanblandat både moffar

0ch Maflililjor eller Cjtron-Snuriare.

. 23. §•

Friherre De Geer har afrifvit merberörde

hufvuden, och i den åndan, fom futit faft vid

fijelken, fyntes en fvart flåck. Når deffe huf-

vuden blifvit afföndrade, fummo de af och an

i vatnet med mycken färdighet, ftandom i ring^

ilundom hvirfvelvis och ftundom rått fram
,
up-

före och nedföre, ofta fyntes de kollra om-
kring och likfom fiupa kullbytta , och därunder

drogo de ut och in fpegeln, på fått fom åfvan

år fagdt. Håraf flutar Friherre De Geer at des-

fa Malkliljors hufvuden efter en vifs tid fjelf-

va fkilja fig ifrån fma ftjelkar och fm ftam, til

åfventyrs at börja en ny våxt. De af honom
på detta Kråk upgifna figurer, kunna icke råk-

nas ibland de båfla. Nu /kole vi korteligen

omtala den af Trembley uptåckta Mafkliljan,

fom finnes befluifven i förfia franlka upl. af

NeedhAiMS Nouv. découv. p. 143. och hvilken

Malklilja vi åfvan anmärkt fåfom en förändring

anförd under p». i 19, §.

54-
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24. §.

Tkembley (]. c. & Mem. des Poiypes t. 14»

£ 4-7) befkrifver fålecles denna Mailijilja, med
blotta ögon fedd, fåfom et mögel fåftadt vid

åtfkilliga Vatnkråk och åfvén på Vatnvåxter

famt blad ocli trådbitar. Stundom finner man
den enkel, oftaft mer och mindre fammanfatt,

ånda til näftan oräkneliga på en (lam och ge-

i-nenligen i fåilil^ap. Stammen år då delt i

2 grenar^ och h vardera af deffa åter i andra

2 grenar o. f. v., och på hvars och ens ytter-

Ha ånda fitter et hufvud, fom, då det år öp-
nadt, liknar en klocka med en tjock brådd, och

inom brädden fitta här och där 4 eller f vipp-

fpitfar^ fom ftundftals antingen kr6ka eller räta

fig ut. Inunder den nedra rundade ändan af

hufvudetj fynes en liten klotlik knapp, fom för-

enar det med fm ftjelk. För berörde grenarnes

dichotomie blifver ån närmare uplyft när man
betraktar en enkel Malklilja, fåfom et fofter

eller forila början til et helt ftamtråd. En få-

dan är då ej längre än 250^^^
flarn och hufvud inberäknadt. Hufvudet är ge-

menligen brunaktigt, den lilla knappen fom
förenar det med ftammen, är, äfven fom den
famma, genomikinlig 5 men då Kräken fällan

få nytt vatn, t)lifva de helt och hållet bleka,

förmodeligen emedan de förtärt den föda, fom
i vatnet förut funnits och nu lida hunger, och
då uphör både den förökning och delning^ fom
m Ikal beikrifvas.

R 5 25. §.
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2S. §.

Et fådant enkelt Kråk, fåfom etfofier af et

Stamkråk , fimmar hit och dit i vatnet til des

det får et tjenligt ftålle at fålla fig pä. Det å-

ger då en kort ftjeik eller flarn , men fedan det

fållat fig
5

forlånger fig flan:imen efter hand
5

åndteligen ilutar fig hufvadet, och det delar

fig i tu på långden , hvarefter man blifver var*

fe en flarn med två hufvuden på hvar fin knapt

fynliga fljelk. Deffa hufvaden fullkomnas efter

hand, Huta och opna fig efter behag famt hvirf-

la i fig fina rof fom vanligt år. Imediertid vå-

xa deffa hufvudens fljelkar ju långre tillika med
flammen; Efter någon tid eller hogfl 24 timmar,

och fedan fljelkarne ungefärligen erhållit 4 a ^

gånger hufvudens iångd, dela famma hufvuden

fig åter och utvåxa på famma fått: Sålunda har

Trembley imellan d. 9 och 12 Sept. , ifrån en en-

kel Ma/klilja haft en blomqvafl af 8 hufvuden.

Stjelkarne våxa dock icke altid i en lika pro-

portion, eller få til ex. at alla hufvuden utgöra

en lika hogd eller krona, fåfom de åro vifade

i Trembleys 5 figur, nej ftundom år den ena

fljelken kortare och den andra långre, få at

det ena hufvudet på en kortare fljelk kan fitta

förefkrifna fått dela deffa Malkliljor fig vidare

alt i en arithmeti/k proportion ifrån 8 til 16,

32, hvarefter man fedan ej långre kan råkna i

anfeende til deffa Kråkens myckna litenhet. De
föröka fig fördenfkull til fådan mångd, at de

ofta utgöra en klump af en tums tvårlinia. De
qviflar hvaraf hufvuden affalla, förblifva ock

utan hufvuden , o, f. v. fom åfvan år fagdt.

(Det ofriga hainåft.)

under det andra fom har en lå fljelk. På

ADOLPH MODEER.



'0£l. Nov. Dec, 267

InfcB-Calcndcrfor dr 1790;
Af

CLAS BJERKANDER.

Forvandlnde til Puppor.

Aprilis d. 28. 1789* i79^«

1. Phaiaena paralello-lineata,

Majus,

I.

2. Phalaena verficolor.

3« Mufca Refmse.

10.

4. Tenthredo lutea. 18 Aug, .

19-

5. Papilio Euphrofyne.

6. Phalaena Tinea Pini.

28.

7. Papilio Napi.

8. Lampyris fanguinea.

9. Phalaena Citrago.

Junius.

I.

10. Phalsena Teffarella 20 Maji.

2.

I, De Geer Tom. 2. pl. 6. fig* 4.

6. De Geer Tom. % pl. 9. fig. 12.

g. Malken bor i gammal Björk.

10. Larven mörkgrön, fvart (kinande hufvud, lang 2 li-

nier, fammanbinder 4 furubarr, gor fedan et hvitt
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^- 1790.

II. Phalaina mendica. 30 Od.
53. — — Crataegata,

13. — —
, Nervofa. 22 Aug»

14. Leptura fcalaris.

4.
^•^

15. Phalaena prafinana. . ?

16. — — Grifeo-reticulata*
'

17. Phalasna Vernaria^

18. Phalsna marginata* j Oå,
19. — — fufco-fafciata,

->

7.

20. Phalsena nigra criflata*

9.

21. Phalccna Syringaria. ^ Sept
5^2. — — picarelia

S3. — — ftrobiliata.

24 Chryfomela Ceramboides. I Jun.

10.

filkesbo, uti hvilktt hnn fårvandlas til Puppa, Pha-
Ijcnea hvitqcktig och fkinande.

13. De Geer Tom. 2. pl. 7. fig. 14,
16. — — Tom 2. pl. 7. fig, 27.
19. — — Tom. 3. pl. 5, Sa:, 13.'

ÄO. — — Tom, I. pl. 28. fig. 22.
as Malken lefver i Grankottar, fÄrblifver fom Lorf of-

ver vintien, har fvart huivud, fvarta punaer på krop.
pen, fom ar brun.
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1789. ^790.

Jif. Phalaena Jediana.

26. Cantharis biguttata,

II.

27, Ehalsna triftata. ig Aug,

13.

s^. Phalaena tubulofa.

29. — — heteromalella 31 Maji*

,30. Cerambyx Populneus. I Jan»

15.

31. Phalana notata,

16.

32. Phal^na remigata, 2.0 Aug-

19.

33. Phalasna diclynna Fabr. ä Jun^

34. Apis cunicuiaria.

20,

28. De Geer. Tom. 2. pl, 6 fig» 19»

a^. Maikeii mörkgrå, lång 3 liiuer, bar fvart fkinandc

hufvud, på ryggen och fidorna fvarta fkinandt

vårtor. Lefver nf Bryum heteromallnm.

30, Mafken gor forft gångar i barken omkring fma

Afpar på fjelfva ftammen, och ibland på grenarne

/lutligen gnager han fi^ in til kärnan och dar forvand-

los. Af denna orfak fortorkas traden i toppnrns.

35. Larven A^art, håiig, gor tålt ofver (ig. Lefver i

lalllkap , fortarer 'Planta^o lanceolata,

34» Bor i Sandbackar. Biet bygger konftjgt et aflångt

ihåliftt bo af kåda och IM, hvilket lågges fullt af

lilomftrcns frömjöl, fedan inqvartcrös agget och ks»
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1789. 1790.

20.

Sf. Phalsna re<Elangulata

21.

36. Cynips Giechomae.

37. Chryfis aurata.

22.

38» Phalaena alticauda alba. Sept.

39. Curculio Pomorum. * 11 Jun,

40. Phalaena purpuralis.

24.

41. Phalaena macrocephala, 4 0(ft,

42. — — oblongata.

43. — — Veftriniana.

25.

klackes, då mafken af frömjölet har födan, och väx-

er til den ftorlek , at han upfyller hela boningen och

följande året utkommer biet. Ar 1786 togos hem
i glasburk flere bo, utiir hvilka Bi utkläcktes åren

1787» 88 och 89 ^0"! var nog befynnerligr.

38. De Geek, Tom, 2, pL 4. fig» 24.

3.9. Forftorde detta år blomftren på Päronträd. Mafken
hvitacktig med fvarthufvud, tilflurer blommorna fom
bvalf ofver fig, hvilkn blifva bruna och fårtorkos.

40* Mafken lefde af Ortgnnum vulq^are; år 4 linier lång,

bufvudet brunt och fvartprickigt, en ljusgrön linea

långs efter ryggen, uti hvilken år åter en fvart linie;

vid ryggen en mörkgrön rand , fom har många pun-

éier> och vid fötterna en hvitaktig linie»
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1789» ^790-

44. Papilio Argus, 9 Jun.

4^. Phalaena Rhamnata.

46. — — decollata.

26.

47. PhaldEna frumentalis»

27*

48. Phalaena hepatica.

49. — — boletiella,

fo. Sefcia fphegiformis Fabiu

29.

51. Phalaena putris

52. — — didaétyia.

Julius.

I.

53. Phalacna wStratioIata,

^4. — — farinalis,

ff. — — liliana.

?6.

45. M'(k^n{om ar vacker ater lofven på Rhamnus frangula.

46» De GiiER. Tom 2 pl. 4. f, 21,

49. Larven bor i Svampar.

50. Maiken hvitacktig, viflas pa lefvande björk, imellan

tradtt och barken. Puppan bårar fig ut genom den
famma, hvartore man fer må^ua hål i barken pa g»m«
la Bjorkai', få ftora et en gåspenna ksn irforas,

52. Larven hvit och något luden. Lefde af Geum rivsle.

55. Mafken hvitgrå. Åter om våt en dtt fpada Gråa»

barret.
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56. Mordella frontalis.

5Y. Spliex fofforia. .
<

10.

58. Phalaena cruciana
'

— — potamogata^ '

'

1 1.

60. Phalaena Stachyella.

14.

61. Papilio ApoIIo. 12 Juå,

62. Phaiaena Populata,

19.

63. Phalsna CofTus, ^25 Jun,

64. — — retufana, 29 Jun.

21.

6f. Phalaena coronana»

22.

66. Phalsna Labyrinthella. aS Jun.

24.

67. Papilio Comma.
63. Phalaena Refinac. 26 Jun,

25'

56. Mo{ken hvit, har bruna käftar, och brunacktigt huf-

vud ; 3 lin. lang , bor i fvamp pä A^.
6 O; Larven fortaret' resten pa Stachys ptilulfrJs/

66. Belkrifven i Vet. Acad. Handl. detta ar fid. 13^0
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69. Phalsna Sagittella, 30 Jun,
yo. — — Sparganiella,

71. Apis manicata.

30.

72. Ips nigra.

73. Cerambyx cylindricu6?, § Jul,

74. Mufca Pifi.

75". Phalisna Typhas.

76. — — tubifex.

AligTiJius.]

I.

77. Phalaena dubitata.

7.

78. Chryfomela polita.

S fe.

66 och 69. Vet» Acad. Handl. 1790. 2 qv. fid. 132.

70. Uppehållei- fig i ftielken på Spargnnium ereci^

73. Malken gul; Viftas i ftielken på Chaeiophyllum fyl.

veftre.

74. Mafkeii hvltgiil, äter det kottacktiga uti bladen p5 a*rfer,

och lemnar hinnan qvar pa båda fidor. Flugan nå-

got ofver en linie lång, 6gone-n (varra , hufvudet

och fotterne gula ,
kroppen gråacktig,

75f. Larven hvitgrå, lång 2 tum; Lcfver i ittelken på
Typha anguftifolia, och förvandlas dar tii Puppa,

75. Pfi GssR. Tom. X» pU 2^. figi, 19 - Ä3«
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1789- 1790.

8.

79. Phalaena hexacla(!?l:yla. 19 Jul,

IIc

go. Scarabaeus cylindricus.

81. Lucanus Caraboides,

82. Cerambyx mordax.

13.

83. Phalaena Pallium fafciatum,

14.

84. Phalsna parvula. 29 Jun»

8). Sphaeridium atrum.

19.

86. Phalaena miata,

20.

79, Mafken rodacktig, uppehåller fi? i Lonicera Xjlofie-

imi lefver i hvait åis vaxr uti kärnan, dar han gor
€11 gång I tum lång, hvilket ftalle på qviften blir

tjockare, och något ovah, harutur gnaaer han fig

opning, omkring den foifta Julii, och går ned i

jorden at förvandlas. Som denne bufke ar til myc-
kenhet på KinnekuUe, få får man dar fe många af
deffa fmå phalsner , fom hafva en befynneilie och
likfom dallrande flygt, genom fina många vingar,

go. Bodde i rutten Asp.

g I. Uppehöll fig i gammal rutten Björk,

83 De Geer. Tom. 2. pl. lo. f. i . 4.

§4. De Geer. Tom. 2* pU 6. f. 2. Mafken grön, laudt-

matare på Björk.

gy, Uli ftjelken på TjjjJja anguftifolia.
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20.

87. Phalaena nupta, li. Jyi^

88« Elater baiteatus. 4 Aug,

25.

89. Phalaena Stroemiana.

26.

90. Phalaena Vespertaria, " 6 Aug.

30.

91. Elater fufcus.

September,

I.

92. Phalaena Ypfilon. gg Jul.

?.

I

93. Ptinus faber.

I 94. Phalaena pafla. ©3 JoL

6.

'

95. Phalaena Oxyacanthae. 27 Jun.

i 96c Phalaena Templi. 4 Aug,

S 2 II.

93. Uti torr flående Ek.

^6. Mafkeu hvitgrå, hufvudet och firta leden b'-unficlfh*s:e

och (kinnnde, IVarta punéler pä kroppen. Ater

rottet ai Chsrophyilum fyivefhe och Fafliiiacä fd-

tiri.
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17S9. 1790,
II.

97. Ichneumon globatus.

12,

98. Papilio Cardui.

16.

99. Phalaena fcabrana.

Oäober.

100. Phalaena defoliaria. g Ja!.

517. Archior. v. LiNKé ikritVer på loijande lan om den-

na Ichnewnon i Fauna Svecica: Habirat in grami*

num culinis; circa autumnum in prsris non in-

frcquens eft folliculus fericens , msgnitudine cvi

Coluinb'i]i, folicarius, albus equo prodeunt numerofi

Ichneumones.

Uti min Inre£l.calender for år lyf^i N:o. 72, ar

val denne Ichnemnon foiuc infatr, men i anledning

af den uplysning jag om honom bekommit intag,es

han dsnne gång. Den 7 Aug. detta år , infattes

i glasburk en mörkgrön Landtmatarc ma(k
,
lång en

tum, tjock fom en fkrifpenna, något (malsre åt

hufvudei , lom ar (kinonde med fvarta kaTtar och

fvarta puncler vid fidorna af pannan, en gron Imie

långs sfter ryggen, och 3 fmå hvira linier på hvar-

dera fidan, andhålen hvita med fvarta ringar ikring,

6 fvartacktige framfåtter, 4. under buken och 2 i fiflf

leden. Omkring den 19 i famma månad begynte

han fåfom filkesmafken fpinna trådar på aJla lidoi-

omkring fig i ofverfla brädden på glasburken , och

lade grundritningen for fit tilkommande forvand-

Jingshus; men under detta arbete kommo utur ho-

nom Ichneumons-maikarne, hvilka fnart bygde fic

hvita filkesbo , fom nu på malkens trådar hängde

fom gulan i agget. Från detta bo utkläcktes pj
några minuter den 11 Sept.

7.J.
Ichneumones, fota

kke lefde längre an til den 13 i famma månad.

Således ler man, at det går häftigt med Stjsrtflugornai

fCivandiingar.

^ ^ ^
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Terfpectiv-Ritnings Inflrument* upfunnet
och bejlrifvet

Af

HENR. HOLMBOM,
Harfsdshofd. och Ord. Landtmatare i Uleåboigs hii%

^erfpeåiv-Ritningar äro vå! icke mitt egenteVig-^

yrke, dock har jag roat mig at få Iivarje-

handa Mechanilka verk, byggnader och andra

objec^er, jåmte fiérre och mindre del af utfig-

ter afritade i den ftällning och proportion, fom
de til något vift^ ftålle åro lynlige. Okunnig
om hvad andre i denna våg förut gjordt, har

|ag til detta behof for mig inrättat et Inilru-

ment, hvarmed flera ftycken med åflundaå be-

qvåmlighet åro afritade; och ehuru jag feder-

mera kommit i erfarenhet at flera fådane inven-

tioner uti Kongl. Vet. Academ. Handlingar for-

nt åro befkrifne^ hafva likvål vid jåmforelfen

deffe fig imellan och ifrån mitt inftrument fun-

nits få Ikiljacktige, at en och famma fak, på
flera fått foreftäld, ej torde vara utan all nytta,

emedan det ena kan genom det andra uplyfas

och förbättras; hvarfore jag ock låtit ofvertala

mig, at upgifva beikaffenheten af mitt brukade

Inilrument, hvilkets nytta och formoner i of-

ligt gerna underkaftas grundade kännares ovel-

dage pröfning.

S 3 5. 2e
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§. 2.

Til grund for min Inrättning har jag anta-

git concentriike Cirklars bekanta egenikap^ at

om ifian deras gemenfam.ma N4e delpunkt g
(Tab. XI. Fig. I.) dragés radier til punkterna dj

e, /, tagne på den yttras om.krets. få fKåra de

den inre Cirkeln uti a, b, d i famma propor-

tion, fom den yttre genom de antagne punkter

år delad, få at bågen ab: bc de: ef eller

de: ab ef: bc ; och på lika fått: Cm ifrån

en punkt a (Fig. 2) linier dragés til fy

punkter uti en lodråt linia df, och uti ^, 5, g
afikåras med 'odråtta och med df altid paral-

leia Linien eg, år eb : bg ~ dc: cf. Om man
fordenfKull i anledning hlraf. foreftåller fig en

Perfpe': 1 v - "^.irares oga vara ftåldt pa et opet

fål^-, uti axieri ^ af et lodrätt öfver den mindre
cirkeln Q^ig. l.) updraget, cylindrin^t och

geromfkipligt Kårl eller Tunna, och därifrån

figtas til utomkring befinteliga ting d^ e, f eller

e f (Fig. 3)3 iimt på cylindrens inra yta ut-

mårkas pankterne, n, b, c, e, by g, dår fynltrå-

Jarne tri:ifa och gå igenom famma yta; få up-

kommer dlraf en Figur, ifrån hvilken fynftrå-

larne fa'la uti ogat i famma ordning och pro-

portion, fom ifrån de utom Cylindern til lika

eller olika afftånd befinteJige fynbarheter. Och
om denna cylinder-yta hade varit beklådd med
papper, hvarpå punkterne i fin ordning b-lifvit

utmärkte eller genomftungne , och Figuren vi-

dare efter konltens reglor utp.rbetadj få hade
dår^f upkommit en få kallad Perfpecliv-Ritning,

hvilken ytterligare , formedelft lika långa, pä
cylinderns yta up eller neddragna parallela och
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Jodråtta linier från alla punkter , kan i farorna

iorm transporteras, fa högt up eller ned^ fora

man behagar.

§. 3.

På detta fandament år ock mitt Perfpeåiv-»

Ritnings Inftrument conftrueradt , fom båfl in^

hämtas af den medföljande Modellen, gjord af

tråd, fådan fom den i briil af ikickelige handt-

verkare på landet kunnat erhållas, men kan af

kunnigare händer förbättras, och tjena til an-

ledning vid et ftorre inftrument. Det har ej vid-

lyftig fammanfåtning
,
men, fåfom andra me-

chaniilva verk, fina flående och rörlige delar,

dem jag hårhos (Tab. XL) efter bifogad Scala

afritat och i det följande nårm.are får be-

ikrifva.

§. 4.

Inftramentets Jläende delar åro följande:

i:mo Underlaget (Fig. 3.) fom har uti

n) en lodrätt intappad Upjiåiidare 8 tum hög

;

bredden i§ tum, fvarande emot tvåran af

underlaget, göres b'ka ända up. Tjockleken

vid roten kan, för bättre ftyrka, vara lika.

Frän halfva högden upåt tages få mycket
bort af tjockleken på frånfidan at allenaft vid

pafs hälften blir qvar3 Men framfidan och bäg-

ge fidorna behålla fma räta linier, efter hela

längden. Vid denna Upftåndare kommer Rit-

brådet på den inra raka fidan at häftas.

S 4 I) En
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b) En fram om Fitbrådet til höger ligoande

Jrmi fom kan gåras efter behag, til ftöd for

Handen vid Figurernas upritning under fjelfva

operation.

c) Et rundt hål med Ikruftapp på fidan, hvar-

medelfi: hela Inftrumentet . ute på fåltet, kan

ftållas på et vanligt Landtmåtare-Stativ 5 men
inne uti rummet kan det på et bord eller

annan flållning nyttjas, med någon tyngd på
underlaget eller annat håfte, fom under bru-

ket håller det i orubbadt Ikick^ til hvilken

anda underlaget med nedra tvårftycket af Ra-

men (N:o 2 infra) åro på undra fidan något

urholkade, och inflrumentet, på jåmn plan,

blifver på tre puncter aff hvilande.

d) En tapp i andra andan , med tvårhål

och fprint, hvarigenom den nedanfore befivrif*

ne ramen med underlaget lammanhåftas,

ee) Ritbradef på kant, och

fj) Tapphål för Rlwuii^ fom hår nedanfore be-

ikiiives,

2:0 En tipratt flående Ravi af g tum,s

hogd och f tums bredd. Sidoftyckena åro Ha-

ta Polpar af lika långd med Ramens hogd^
men uti Underfiycket Fig. 4. år a et inhugget

horizontelt hål, paffadt efter tappen Lit d i fo-

regående nummer, famt på ofra fidan et litet

hål b för en jårndubb, fom framdeles förekom-
mer. Det 4/''*^ Tvdrfrddet Fig, f har et

rundt hål a af en tums diameter, för Jnftrumen-

tets Axel (§. 5. N:o i) fom med fm rundt fvarf-

vade haJs kommer at löpa därigenom, til hvii-

kens
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feens infattande fordras en Klaff, med gång i

€na och håft-pinne i andra andan 5 c på framfi-

daa år en fkriif-tapp ^ hvarmed axlens gång kan
g6ras trögare eller lättare efter behof.

Anmårkn, Afftåndet från Ritbrådets inra

kant h Fig. 3 til det lilla hålet för Axeltap-

pen, b Fig. 4, år jåmt en haif Aln eller en

Svenlk fot.

3:0 Ritbrådet år i ft6d af § 2. et feg-

ment af en uprått flående Cylinder af en fots

radius. Plan dåraf år 8 tum hög och [3 bred,

at den med et hälft ark papper af vanlig for-

mat kan beklädas, hvilket under Fig, 6 år på
kant afritadt. a a utvifar tjockleken, fom göres

efter behaga b b en på frånfidan infkuren krum
flå eiler nar, fom på medlet har en tjockare

hylfä € med hål igenopn och fkruf på fidan,

lämpad efter upftåndarens N:o I. Lit. a ofra

tjocklek, hvarmedelft Ritbrådet kan fåftas up-

råttftående med den inbögda fidan mot Ramen
N:o 2 antingen högre eller lågre efter omitån-

digheterna.

§.

De rorltrre delarne af vårt Inilrument utgö-

ra i fammanfåttning (Fig. 7.) en Parallelogram,

men åro hvar for fig följande:

I:o En fvarfvad Pelare, fom i anfeende

til fit låge och bruk, kan k2i\\is InfirUffientetS

Axelj Högden år 12 tum, men tjockleken vil-

korlig, (a) uti hufvudet år en utjhuren gren med
S 5 Ikruf^
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jkrufnagel livarigenöm Diop^erfiången (N:o 2

infra) lar fm gäng. (^) en cyiindriik hals eller

vaiis iåmpad tii hålet a Fig. 5 (c) et genomflåmt

IkH af 1 1 tams långd i famrna plan med gre-

nen a (ri) nedra åndan hvarifrån hogden up til

vallien å bor jåmt upfylla Ramens (^§. 4. N:o 2)
invåndiga liogd; har en liten järn-duåb, fora

kommer at löpa uti hålet b Fig, 4.

2:0 Stången ef, fem har Dioptrar i bäg-

ge åndar. Uti e år en mJflingsplåt infatt, med
et genomdriliadt fint figt*hål och uti / en rund

opning af en tums diameter, med et tagelkors

fyrOiuret, få ftälde at Syftlinien im.ellan hålet

och korfet år paraliel med ledpunktcne a och

hf genom h vilka Diopterjiången år med de of-

rige delar faiTimanfogad.

3:0 FJttyget^ beflår af 2:ne ftycken

,

af hvilka det ena år en fida til parailelogram-

men famt uti ledpunkterne c och g därmed
fammanhäftadt , men tjenar til underlag för fjeif-

va Fitkolfven kl, hvilken genom MåfTingshylfor-

na o o och öpningen c i axlen , kan ledigt fram

och tilbaka fkjatas.

I ofra kanten af Ritkolfvens hufvud år et ror

med Ikruf (Lif: i) fåftadt, hvaruti ymifom et

uddhvaft ftift k eller en däremot fvarande Bly-

erts-penna kan infattas. Vid Rittygets under-

lag år håftad med tvånne fmå öglor en Spdnu'

Jjåder m med rundt /kaft genom öglorna få at

den kanomkailas, at efter behof fkjuta Ritkolf-

ven framåt eller draga den tilbaka, hvilket Jker

ge-'
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genom fpanning på de uti Ritkolfven infiagne

llift n7i.

4:0 Den fjerde (idao gh år et band, får at

complettera och i ordning hålla Figuren innel-

lan håftnaglarne g,h, lika långt med dillancen o a
på inftrumentets Axel. Detta band år for båt-

tre gång gjordt af tvenne tunna Ovifvor häftade

på hvar fm fida om DiopterRången och Rit»

kolfvens underlag, genom Skrufnaglarne g, h,

§. 6.

Hela Inftrumentet fammanfatt är under

Fig. 8 i perfpecliv afritadt, hvaraf fä val fom
föregående beffcrifning , des conriru-flion kan
ftonjas 5 få at något mera dårom torde vara of-

verfl5digt. Bruket dåraf faller hvar och eri

kånnare åfven få lått i ögonen 5 men for andra

torde några få anmårknmgar ej vara obe-
haglige.

§. 7.

Det forfta blir altid at vålja en tjenUg fia-

tion hvarifrän Objektet i tjenlig (loriek på Rit-

taflan måtte kunna forefiållas. Såfom nu In-

ftrumentets Radius , eller diftancen imellan Axe-
lens rorelfe-punkt g och Ritbrådets inre plan

h zzz 100 dec. Linier (Fig. 3) altid år lika, famt

i alla fall fvarar emot operationens bafis, eller

diftancen från Stations flället til det ObjeÄ, fom
fkal afritas : och det år bekant at en och fam-

ma ftoriek har ftörre proportion til en mindre

ån til en ftörre, fordenikull ock fom bilderna

på brädet formeras i famma proportion mot



äS4 OcX Nov, Dec.

Objeclerne , fem denne Radius liar til kroppar-

nas afftånd5 år det nödigt at vålja Stations Hål-

let närmare eller fjermare i den mon, man vil

ha^^.^a ritningen florre elier mindre. Vid fo al-

nars afftånd fvarar en Dec. Linie på ritningen

mot en fot på Objec^let. Är man n(5gd med
dubbelt mindre tekning , kan man ftålla fig på
liundra alnars afdånd och tvärtom. Samma Lag
i ackttages vid lofa kroppar eller Machiner,

fom ikola afbildas; och år den under Fig. g
gifne ritning på detta Indrument tagen på 5
fots afftånd, fäledes | af fit original. Kan man
åter ej komma objec^let få nåra, at tekningen

blir nog flor och tydelig, måfte fådant hjelpas

med et ftorre Inftrument,

§. 8.

Sedan Station år vald, flålles Inftrumentet,

fårfedt med papper på Fiitbrådet, på fit Sta-

tiv eller annat faft underlag, våndt medRitbru-
dets fränfida mot Obje(^l:et eller trakten, fom
flcal aftagas, och fåftas få at des fidende delar

forblifva i orubbad flällning under hela Opera-

tionen. Ritaren ftåller fig dårpå fram for Inflru-

mentet få at Dioptern e kommer nårmaft ögat,

och med vånftra handen leder Diopter-fiången

ef med hårkorfet / på alla nödiga punkter uti

Objeél:et, hvarvid med högra handen, fom har

en Blyertspenna til reds, tryckes emot andan

/ af Ritkolfven I k då {iiftet k på brädet utmår-

ker alla deffa åfyftade punkter af Objec^et,

hvilka d.^rpå ftrax med blyerts-tekning famman-

bindas, och därmed fortfares til des alt hvad
man
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man åflundar år afritadt. Om altfammans be*

ftår af rata linier, hvilka genom punktering

kunna determineras ^ kan iiiftet Å hela tiden nyt-

tjas, men om Objectet har krokiga eller böki-

ga ytor, hvilka genom kroklinier tarfva fore-

Sållas, kan ftiftet borttagas och en Blyerts-pen-

na fattas i ftålle, at fjeif rita på brädet ^ under

det Dioptrarne foras efter de bogde och k ro-

kige ytorna. Härvid anmärkes

l:o At man under påftående arbete då ocli

då verificerar inftrumentets prubbade flållning
,

fom Iker: då man genom Dioptrarne fyftar om-
kring til fådana punkter på Objetflet, hvilka redan

förut med fäkerhet biifvit determanerade, och

fer efter om Rithiftet accurat faller in med des-

fe punkter. Finnes annorlunda, år antingen

Inftrumentet rubbadt eller har annat fel^ fom
bör rättas,

2:0 Medelft ikrufven c Fig. ^ och flcruf-

naglen a Fig. 7 kan Inftrumentets gång ftållas

i lagom tröghet j få at den å ena fidan ej hin-

drar fyftningen, eller å den andra tillåter paral-

lelogrammen Fig. 7 at falla utur fm ftållning förr

ån den åfyftade punkten år på brädet ut-

ftucken.

3:0 Då det hvaffa ftiftet nyttjas til punk-

tering, bor Spånnfjådren m Fig. 7 vara fram åt

ritaren vand, för at käfta ritkolfven tilbaka

från brädet mellan hvar punkt fom ilas, på det

ftiftet under Inftrumentets vändning ej må
Ikada papperet; mea då Blyerts-pennan bru-

kas ^ vande» fjädren tvärtom at hålla pennan
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ti' hr^A^4.^ gor en continuerlig ritning

af fig fjelf.

4:0 Vil man afrita Rorre del af utfigten,

ån fom på en gäng kan få rum på Ritbrådet

,

kunna de ridfia pankterne af föregående Ope-
ration nåfta gång til binde-punkter å nyo af-

llickas, eller i brift af låmpeliga punkter i fjeif-

va Figuren, kan man i grånten af Operationer-

ne låta i behörigt afftånd, upllå en perpendi-

culer ftång med marken eller flackar i fpetfea

och roten, hvilka til connexioner afltickas i flu-

tet af fårra och början af fednare Operation.

Och fåledes kan hela fynkretfen afragas , famt

i et famraanhang conneåeras, hvaraf fedan fle-

ra flycken eller delar efter beh^g formeras. Na-
turen i fm enfald, har fina egna Ikönheter, och

då den år genom vackra byggnader famt andra

ordenteliga anläggningar underhulpen, kan des

afcopiering gifva de båfta Landikaps-fycken,

utan at behöfva inbildningen til hjelp, fom of-

ta kan vara öfverdrifven och gå anda til orim-

ligheter. Med Ritbrådets uti §. 4 N:o 3 angif-

na bredd kan hela fynkretfen i fex Operatio-

ner aftagas. Men ökes bredden mtd 4 tum på
hvar fida, Hipper man med fyra Operationer,

faft ritandet blir då något mindre beqvåmt.

§. 9-

Sådant år Inllrumentet och des bruk. Man
finner dåraf 5 at alla rörelfer med Dioptrarne

jfke omkring en enda central-punkt a Fig. 7 och

fåledes med et handtag kunna utan fvårighet

beftridas, hvarutinnan ock detta Inflrument tor-

de framför andra vinna något företräde. För
at
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at vidare ofvertyga fig om ricktiglieten af des

conftruåion, bor tagas i ofverv^gande , at den
parallelogram, Fig. 7. hvaraf hela rörliga delen

beflår, år val mechaiiice determinerad af ied-

och hornpunkterne acgh; men fom det icke

varit mojeiigt at utan vidloftigar^ tihiållning

draga fyftiinien ef genom ledpunkterne a h få

år ritiiiftets direåions-linie k q i famma mon up-

hogd ofver ledpunkterne cg, fom fyftiinien ef
ofver ah. Når na medeliinierne af axlen ad
och bandet hg varda upåt förlängde tiis de uti

p och s afiliåra ef, famt blifva på nedra fidan

Ikurne af k q uti q och r ik upkomraer den

Mathemati/ka Paralielogrammen pqrs, lika itor

och likformig med den mechänillia; Synepunk-
ten hvarigenom Obje^lerne afritas år fåiedes be-

flåndigt uti /?, ehuru diopteriiången år förlängd til

delsat genom längre afftåndimeliandioptrarne få

fäkrare figtning, dels genom delen f a 2Li Diopter-

iiången utom axlen nödigt handtag vid des vänd-

ning och rörelfe. Syftlinien efåi fordenikuU ock i

alla vändningar parallel och i famma plan med
Ritftiftets dire(!^ions-Linie kq ^ och alla åfyftade

punkter varda af fiiftet på brädet teknade i
^

famma läge och flällning, fom de från Objec-

terna falla til ögat; h vårföre ock fammanbind-
ningen dåraf gifver direct en iupråttftående Fi-

gur, enlig och likformig med den afritade krop-

pen eller fynkretfen.

j^nm. Vil man hårtii foga en Plån-Charta

ofver den afritade traktens grund och läge,

hvarpå Stations-punkten för perfpe(Fliven år ut-

fått j få Ikal man ej fakna nödig uplysning om
©rtens fkick, inrättning och utfeende.
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Anm. At pä alla flåilen få rickti^ dag och
fkugga på ritningen, år fåkrail, at på den tid

af dagen då Solen låmpligaft faller på Objeåer-
na, fiålla (ig med Ritbrådet på fjelfva fiations-

punkten och efter naturens anvisning anlägga

ikuggorna, utan at lita på minnet och inbild-

ningen, hviika i alla forefallande brytningar

och vinklar ej altid torde träffa det råtta.

Anm. At i ofrigt, af Bildens likformighet

med Naturen, objeåernas verkliga^hbgå och Tior-

lek jåmte belägenhet ofver och under horizon-

ten finnas kan, få ofta verkliga afftåndet imel»

lan Station och Objeclet år bekant eller kan

måtas, och at fäleds detta Inftrument åfven til

Jiogdemcitmng och Afvdgningar , hvarvid ej ytter-

fla noghet fordras , brukas och användas kan i

följer få tydligen af des redan belkrifne con-

Urutiion, och annars om deffa operationer nog-

famt bekanta geometrilka grunder, at jag nu

©j därom behöfver vara vidloftig.
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Berättelfe om en blandad affbda efter en

Råget (Fefnina Cervi Capreoli Linn*)

Jo?n blifvit parad ?ned en Skring-

Gumfe;

af

GARL N. HELLENIUS,

För f år fedan blef jag ågare til en Råget^

hitförd til Åbo, af en Coopvardie Capi-

tain från Cagliari. Spak och val tamd, fan^t

fdga ömtålig för luftens oravexlingar, har hon

*nder helac tiden trifvits ganf^a vål.

Vid medlet af Oåober månad utvifade redan

des inflammerade ögon, beftåndiga oro, m. m.

at brunfletiden då inträffade. Som ingen make
af hennes /lågte kunde erhållas, föll mig in, at

lemna henne en god Bock til fållikap, fom jag

trodde af vår hemtamde bo/kap vara med Rå-
djuren nårmaft bellågtad5 men förföket lycka-

des icke, utan Rågeten vifade beftåndig ovilja,

tils emot ilutet af November, då förmodeligen

brunftetiden uphörde. Följande året förnyades

förföket, men med lika elak framgång, helft

Bocken med mycken iilka förfölgde Rågeten,

at jag fann mig nodfakad at ikilja dem.

Som jag förmodade Bockens häftighet va-

ra orfaken til hans upförande, togos fådana

mått fom borde förekomma den. Jag holl

före at deras olika brundetid utgjorde det råt-

ta och hufvudfakeligafte hindret: fökte förden-

T fcull
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Ikull at genom jämkning af tiden til deffe dju-

rens parningslyftnad, vinna min affigt. jag

holl dem fordenlkull, fom foregående aret, til-

fammans tils Bockens bruftetid inföll, då han

genaft Ikildes från Rågeten, til des denne vifa-

de famma tekn. Bockens frånhet fyntes nu Rå-

geten, fom honom tililåptes, aldeles odrågeligj

hon flydde honom med ytterfta vildhet och al-

la forfék under flera dagar at forlika dem voro

fåfånga. Jag måfte Ikiija dem åt, och begy nte

tanka på en tjenligare make for Rågefen , famt

utvalde en Skring-Gumfe, hvars parning förmo-

deligen ej Ikulle hindras genom de orfaker, fom
gjordt mitt förra bemödande fåfängt.

Vid vårens forfta början inflåppte jag far-

denfkull en god Gumfe af Skånik race, fil Rå-

geten, fom genaft förtråiteligen vål med ho-

nom forliktes. Icke heller var Gamfen afvug.

Jag afbidade nu med nyfikenhet brunftetiden:

men Oåober och November månader aflupo

utan förändring i någon deras fediga lynne. Jag
befarade fåledes en lika frucktlos utgång: men
vid flutet af Martii månad marktes Rågeten

blifva ovanligen tjockare och efter någon tid

dårpå, fåg man ogonfl^enligen at hon var dråg-

tid. Uti början af Maji månad framkom hon

åfven med en Killing, fom var ganika qvick

och munter. Til Könet var den en Hona och

ågde fullkomligen Modrens refning och ikapnad

med hennes qvicka ögon, uprått ftående hals

och öron, höga ben famt ganika korta fvans.

Fårgen var åfven lika och få noga fölgd, at ej

et enda ftålle fanns på ungens kropp , fom ej

var lika teknadt hos modren.

Sä
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Sä vida Rådjuren och Fåren ganfka noga

likna hvarandra i late; och denne Unge åfven

ågde dylikt, ehuru fpådare, få torde man kun-

na fåga' at hon i denna omftåndighet brådde på
bagge foråldrarne. Det endafte fom hon egenteli-

gen tycktes hafva i arf efter fadren , var hen-

nes knorrliga hår, hvilka ehuru på långt når ej

få lena och fina , åndock ågde famma hvridning

och knorrlighet fom fadrens.

Bagge foråldrarne vårdade denna fin affo-

da med en fårdeles ömhet, och få ofta någon
våldfamhet for Ungen var at befara, fatte fig

Gumfen aitidj forfvarsftånd , hvilket han utfor^

de med en ifver aldeles ovanlig hos Gumfar,
då de lefva i månggifte med honor af eget

Hågte. Jag kunde dårföre ej annat ån vånta, det

denne ättling uti all trefnad fkulle upvåxa och

tiltaga, men hon hann knappad ofver en må-
nads ålder , då hon af en oförmodad håndelfe

blef til döds fparkad af en haft, hvarigenom
deffe underfökningar åfven plotJdigen afbrotos,

hvilka jag tänkte bringa ånnu längre til uptåc-

kande af hvad til deras ytterligare fortplant-

ning utaf den all vifa Naturen kunde vara til-

låtet.

Om
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Om Vattföt i hjertfåcken^ med FhyfiologiJl(^

anmhrkningar ;

af

JOH. P, WESTRING.,

Så
forunderlig och konftig menniikans fammafi-

fattning år, få fvår och outgrundelig år

ock råtta kunil^apen dårom. De liorfta fnillen

hafva under forikningen håraf funnit fin ofulk

komlighet, at med tankarne följa alt 3 och fam-

lad kunfkap ifrån veridens alla åldrar har varit

otiiråckelig at förklara alt. Det år värdigt Ska-

parens måfterftycke, at öfvertråffa fig fjelf, för

at icke ftadna inom ytan och Hoftet, utan i an-

ledning håraf hånvifas til fit urfprung.

Då alt går 1 fm ordning, och öfverensMm-
melfe år imellan alla delars enfl^ilta verkningar

i denna undransvårda konftbyggnad, fä behofves

ingen annan konft, ån den medfödda, at en an-

fenlig tid upråtthålla alt 5 ty Naturens Herre

har varit angelägen om des ikapade varcifers

beftånd. Men detta förftöres och förloras ge-

nom oordningar och otyglade begår, fom gä i-

från behofven til mifsbruk af nöjen och öfver-

flöd: och federmera lägger en oordning grund

til en annan, och eländet blir fammanfatt af

många kråmpor. Nu anmodas Låkaren om hjel-

pen, och des bekymmerfamma forlkande in-

veklas i en oreda, likfom i en mork irrgång,

dår Naturen nekar både ljus och ledftrång. Så-

dant tilftånd år ömkansvårdt^ ty utom naturens
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feitråde uträttar konfien föga. Följande fjuk-

doms beikrifning gifver et mårkeligt bevis

dårpå.

P, R. 43 år gammal , af Sangvineo-phleg-

matifkt temperament, medelmåttig våxt, myc-
ket blodfull, fetJagd och af fiark kropps-bygg-
nad, men klent och trögt forftåndj hade i fle-

ra är fordårfvat fin helfa genom mifsbruk af

ilarka drycker, Hans fiarka fammanfåttning ftår

ej länge emot. Han blir fjuklig och anfalies

omrider af ilagj (y^popiexia Serofu,^ i Oétober
månad 1789. varande Läkare hade
genom goda råd och verkfanama medel få hul-

pit honom ifrån denna Sjukdom, at han fe-

dan efter någon tid kom fig för, och kunde
ll^^öta fit kali. Dock blef hans helfa vacklande

ifrån denna tiden 5 och i fynnerhet påkom ho-

nom icke långe efteråt en befvåriig andtåppa.

Under des Läkares frånvaro blef jag i fiftledne

Februarii månad anmodad, at ^ka^i^k honom
hjelp för fma krämpor. Hans tilftånd var då
redan omkansvärdt. Mycket mager, fvag och
matt förmådde han knappaft gå ofver fit golf.

Andtäppan var ofta få fvår, at den ville qväf-

va honom, ock afbröt orden under det han ta-

lade. Han kunde ock nu med möda ligga lågt

med hufvudet, utan tvangs ofta at fitta fram-

ilupa med hufvudet och bröftet hela nätterna.

Kunde dock imellan åt ligga pa ryggen; men

latdcles icke pä fidorm. I början hade han en torr

hojta^ fom dock ej var trägen 5 men omfider

verkade mycken upharlkling, och merändels

fcvar morgon påkom en qvdfning, fom Jlots med
T 3 up^
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itpkajlning. Ingen fvullnad fyntes utvårtes, ut-

om det, at anji^tet tycktes vara något upblåfly

och ögonen något utftående. En pinfam kånfla

af en tryckande tijn^d under brofrbenet plågade

honom; åfven fom en Jvär vark i Jnifviidtt bak-

åt nacken. Piilfen xzr juU^ Jtark och hård, och.

ofta hajiig, iiklom af feber-roreife. Oacktadt
puifens ftyrka var han dock matt, och mycket
jrufen^ i fynnerhet om händer och fötter. Om
ajtnar och morgnar påkom omfider fvimmnnde
mattighet , och åfven ibland efter middagsmålti-

den. Efter middagarne plågades han mycket af

vdderiipftigningar under bröftet , hvaremot han
ofta begärde hjelp.

Som deffa fymptomer voro ganfka fvåra

och gåfvo tilkånna et inbundet och flerfaldigt

qndt , var hår fvårt at finna verkfamma medel.

Ådern hade flera gånger blifvit opnad, och åf-

ven nu nyligen, utan at hafva lårdeles lindrat

krämporna: åtminftone for ganlka kort tid.

Mifstanken föll ock ftrax på brojtvattfot ^ och

därefter forordnades läkemedlen. Jag forelkref

honom dårfore et medel, fom /kulle förtunna

fegheten i våtflvorna
,

opna förftoppningarne
,

famt lindrigt reta fugroren til mera verkiamhet.

Sådant trodde jag följande medel vara, (fom år

en förändring af en formel i Pharm. Edinb.)

hvilket jag med förmon nyttjat flera gånger.

Rc. Succ. Armorac. depur, unc. ij. Mixt.

Sal. vol. unc. V. Tinét. aromat. dr. iij. Syr. e

Succ. Citr. unc. iij. M.
Detta medel hade jag funnit vifa ovan-

lig verkfamhet hos en Patient några år til-
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^forene i lika belägenhet efter utfeendet. For

at lindra qvåfningarne gaf jag hononn Pil,

Saponac. med affa foetida n:iot nätterna. Af-

forande medel hade förut blifvit tilråckeii-

gen tagne. Han gladde fig ftrax åt desfa

medlens goda verkan,, och tycktes inom några

dagar förbättras 3 men denna glädje varade icke

långe. Medlens verkan uphörde och plågorna

återkommo i förvårrad grad. Såfom mera up-

lofande och retande medel gaf jag honom Ker-

mes minerale i refraäa dofi, fom Lieutaud a)

få m.ycket berömmer ; men detta medel upväck-

te nya plågor, b) Omfider före/kref jag iionom

Lac. ammoniac, m. m5 men alt iika overkfamt,

K^iMPFS förtråffeliga vifceral injeåiooer nyttja-

des åfven, fom underfiundom öfvertråffa andra

medel, hvarpå jag haft några bevis 3 men ho-

nom gjorde de ej någon nytta. Alla krämpors

häftighet ökades: och Jåtter famt åm JvulU

mde nu åfven. Beiynnerligt var det, at endaft

vänftra handen fvnU7iade tillika. Svårare qvåf-

ningar påkommo oftare: han fmä yrade nu ImeU

Un åt-, och tycktes vara nåra til fit il ut. Under
min frånvaro hos en fjuk på landet någon tid,

vårdades han af tvänne andra Medici, fom fö-

refKrefvo honom Dec. Senegae med Scillitica.

Håraf tycktes han blifva lindrad något, och

då mera vatn började gå ån förr, blef andtäp-

pan något minikad- Därefter kunde han ock

T 4 de

if) Synops. univeiT. prax. med. P. L p. 192* h) Sam-
ma anmärkning har jag fedt någon annan Medlens
ock gora, hvars namn jag ej kan påminna mig.
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de åtta fidfla dagarne ligga i fången mera lågl

på ryggen ån tiifdrene. Hår vifade Senega iin

fortråffeliga verkan at drifvaj och hår hade för-

modeiigen de förra medlen förut uploft feghe-

terna. Hvadan ock den vatn-famling , fom må-
fte hafva varit ftorre i broftet, ån den vifade

fig efter döden, drefs utur kroppen hårafj få

at han nu kunde lig:jya pä ryggen mera beqvämtt

hvilket vattfot i hjertfiickm tycktes tillåta. Na
började fluteligen uplöji blod at flyta utur miin^

ndfa och ano ^ och de två fidfia dagarne flot

mycken blod på lakanen. Han yrade nu tnera

ån tiliorene, och det fom befynnerligaft år,

var det, at pulfen^ ända til de två fidfla dagar-

ne för döden , bibehåll fm jämna gång och Jtarka

rårelfe. De tvänne fidfla dagarne blef den forft

matt och intcrmitterande ^ och den l6 Martii fidfth

kum döden och Bot eländet.

På enträgen anhållan lemnades omfider tif-

{^ånd at få opna den döda kroppen d. I8 dar-

påföljande. Då nu Herr Stads-Chirurgas Phe-

liFPi opnade broftet fyntes båda lungorna ut-

fpånda fyiia fina hålor: den vånfira var dock
til en ftor del gömd af hjertfäcken. Lungorna
voro hårda och af vanlig färg 5 men med Jmå
wflammatfojisfläckar. Då uti dem ikars, fållo de

icke tilhopa , utan et tjockt Ikummande llem po-

fle ut efter infkårningarne. De voro hårda och

Jioppade af Jlem och fcirrher. Hjertfäcken, fom
var ovanligt ftor, intog en god del af vånftra

br6ft-cavit§ten. Når den opnades fanns forft

des hinna vara mycket tjock ^ famt innehålla en

myckenhet brunacktigt vatn til ungefär tre qvar-

ter. Hjertaty fom låg dårutij var ovanligt flört:
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Radan dubbelt florre ån vanligen hos menniflcor.

Detta Iijerta var icke dedo mindre mycket faft

och hJrdt och fjelfva TrabeculcB ovanligt tjocka

och hårda, inuti var det fyidt 2S Polyper, fom
voro dels membraneufe dels cartilagineufe. Imel-

lan mediaftinum var intet vatn5 men våi något

bakoin lungorna 5 dock icke til någon betyde-

lig myckenhet. 1 de ftorre blodkårilen ikring

lijertat var intet ovanligt: och utom det, at

blockn var uplöfl ofver alt i de llorre ådrorna
5

fanns intet mera ovanligt och befynnerli^t.

Vattfot i hjertfå^ken år en ibland de fåll-

fammare fjukdomar, fom hafva tvetydiga kän-

nemärken, och år fålunda altid fvår at i bör-

jan igenkänna. De Haen fjelf c^, fom fkrifvit

med få mycken kunfkap och erfarenhet , tilftår

at denna fjukdom bedragit honom och andra

,

til ock med Morgagnl. d) Häraf kommer for-

modeligen det, at denna fjukdom få olika be-

ikrifves af Auciorerne: fomlige , fåfom CuL-
tEN e) och Selle, /) nämna honom endaft med
några ord. Herr Profeffor SiDRéN i Upfala,

fom utgifyit en kort Åcademifli Afhandling g)
om denna fjukdom, forer åfven famma kla-

gan. AvENBRUQGER, h) fom tror fig af ljudet,

fom broftet ger ifrån fig, når det bultas, kun-

na Huta tji den däruti varande fju-kdomens na-

c) Rar. Medend. T. IX p. 59. <i) Lik II. Epift. XVI,
N:o 20. e) Fii-ft lines of the Pra£lice of Pliyfie p. 309.

/) Medicin, Clinic. p. 2.80. g) Cafus bydropis Peri-

cardii folitarii a D. Wickman, h) De inventQ

novo ex percullione thoracis hiiinani ut ligno, ab»

ftrufos imenii pectoris morbos detcgeudi, p»| 8ö.
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tur, tilfiår upricktigt, at hjertfåckens vattfot

lättare kännes af den dödas opnande, ån af

des teckens forhållande, ån/kont han talar om
et iiamt ljud ikring hjertats flåile, når broftet

bultas i).

Vanligen antaga de flåfte nyare Au(5loreT

k) de kånnemårken , fom Senac /) upråknar

,

hvilka äro följande : l. Hård puls. 2. Hjärtklapp-

ning. 3 Tyiigd under bröftbenet. 4. Dåningar.

5'. Andtåppa. 6. Torr hofta , och 7. en våglik

rörelfe under hjertklappningen imellan 3 och 5
refbenen. ,

Detta fidfta anler Senac fom et Sig-

mim pathognomonicum,

Ånlkönt deffa fjukdomens egenteliga kän-

nemärken, Qfgna diagnojtica) ^ anfes vara de fä-

krafte , få fes dock af min nyfs anförda fjuk-

doms beråttelfe, fom är noga och fanfårdigt

uptecknad, at de icke äro få fåkraj och i fyn-

nerhet at det teckn , fom Senac och andre ef-

ter honom kalla Signum pathognomonicum, in-

galunda förtjenar det namnet. Men de teckn

äter, fom Hr. Profeflbr SiDRéN upgifver, och

hvilka alla äfven förekommo hos denna Patien-

ten, tror jag vara mera uplyfande^ likfom de

mera tyckas grunda fig i naturen. Hvarföre

ock jag anfer följande fymptomer fåfom de fä-

kra-

f) Hartil hafv^a farmodeligcn Hippocratis fkrifter

gifvit honom anledning. De morbis Lib. II. c. 28.

k) v. SwiETEN Comment. T. IV- p. 134. Sauvages

Nofol. Merh. T. I. p. 669. Mar^net Comment-
pracl. de Hydr. p. 22. Haller Opulcul. Phyfiol. m«.fi.

/) De la ftruaure du Coeur Liv. IV. 5. T, II, p. 3 16.
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krafie: i. Härd puls, 2. Tyngd och tryckning

vid det fdlle , där hjertat ligger^ 3. Andtdppa. 4^
Torr Hofta, Hårtil vil jag ligga: ^. Mera fvärig-

het at lig^a på ftdorna , än på rygqeii m). 6. Mat*

finhet och påkommande däningar ^ famt 7. en plåg"

fam hjprtd^irjlan^ Iikajom daraf at något ville hin-^

dra hjerfats rörelfe, Sådane fymptomer hade

denna Patienten, men ingen hjertkJappning

,

hvilket fymptome ej heller anfores af Hr. Pro-

feffor SiDReN ; och Diemerbroek n) famt Barre-
rs o) fom belkrifva flera håndelfer på denna
fjukdomen, tala ej heller något dårom. Jag
tilftår åfven, at mycken anledning år at tvifla

på deffa fymptomer, fom Senac kallar de vå-

fenteiigaiie
;
ty då vatn omgifver hjertat til nå-

gon ovanlig ftorre myckenhet i en utvidgad

hjertfåck, få kan det icke få våldfamt röras, ej

heller med fm fpets flå med någon hårdhet

emot de inra refbenen. Denne Patient hade
vifferligen eljeft haft hjertldappning , då icke

allenaft polyper voro i hjertat, utan åfven

motftånd for blodets fria omlopp i längorna.

Som lungorna voro hårda och af tjock och

hård (lem tilftoppade famt knolige , få vifar

brånvinet hår åfven fin fkadeliga verkan
5
ty des

mifsbruk hade vifferligen få förändrat dem /?).

Myc-

m) Haller anför och gillar Vieussens anmärkning

haiofver : Adnorntuni eft medio folo in dorfo quie-

fceie, quibus pericardii hydrops eft, Vieuss. målad,

intern, p. 165. n) Anm om. Lib. II. Cap. 5. o)

Obfervat. Anatom. p. p) Ab abufu Spiritus

frumenti frequentem in pulmonibus icirrhum dedu*

CO. Haller Opufc. Pbyfiol. T. III. p. 44.
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Mycket ikål år ock at tro , at andtäppan , fom
håraf upkom, lagt grund tii flaget, utorn hvad
brånvinets yÖande egenfKap i Lympba hår-

til bidragit. Denna lungornas tiljloppning

torde ock hafva hindrat circulation i Vafa abfor-

bentia ^ hvaraf dels något vatn famlat fig i broft-

caviteten, dels federmera gifvit anledning til

Jijertfdckens vattfot*^ ty hjertats Vafa abforbentia

hafva gemeiifiap med Lungornas, q) Hildanus få-

gel* dårföre med ^ki\: at de fom hafva fel i

lungorna j åro fallne for vattfot i hjertfåcken r),

Hvadan ock de fom do i Lungfot, hafva ibland

mycket vatn i hjertfåcken.

Hjertats ovanliga ftorlek förtjenar åfven

upmårkfamhet. Vanligen väger hjertat vid pafs

20 lod j"). Men hår var det dubbelt ilorre ss),

TUL-

q) CRun<SfiANK's Anatomy of the abforbing vefle s. p.

174, r) Libr. II. obs. 29. s) Haller Opufc, Phy-

fiol. T. II. p. I 30.

ss') De gamle trodde at ftoit bjeitn bidrog til et Chole-

lifkt temperament. Meckkl Comment. Lips, T. II,

p. 437. Det (kulle bidragna til tapperliet och for-

ftånd. Hillovien om K. GUSTAF ADOLPH kun-

de gifvft et dyrkande bevis härpå
; ty dts hjerta

vägde 52 Jod. Det vnr både phyfice och moraliter

ftort; ty denne ftore Konung var utmärkt ibland

hjeltar både lor fnille, vett och tapperhet. Men
moralifkn upfoftron och vanan kunna verka emot
fallenheten efrer Phyfiken, och det inkaft kan har

göras, lom Socrates gjorde Phyfiognomilien. Troli-

gare efter naturen tycktes den aidfta meningen vara

om ftort hjerta, at det bidrager til radfla, hvilken

bojelfe aiVen kan mycket hindra förnuftets fria ut-

vecklande och upofvande^ Anacomien ofver djur
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TuLPius har redan på fin tid gjordt den an-

märkning, at hjertat blir ovanligen ftort i

den-

har ock vilat , at ås dumjnafle och racldads hafva ds

flöifta hj-rran. Åfnoi-j Harar, Rådjur m. fl. EC

nytodt b-)rn hfir ock ftorre bjerta i proportion an

en fullvaxc. iii faetu niatuiiori cor ad cor adniri

hörni nis ut 40 fid 24. Haller Eiem. Phy(. T- II,

p. 325. Egyptiernc fom flera hundra är for Chii.

fti fodttife opnade och bnlfamerade uns döda, gafvo

mvcken ackt på hjertat, emedan de trodde, at (jalea

dar hode öt rårta hemvift, och ifrån dem lara Ju-
darne faujf Flimius den äldre, (ned flera, hr.fva ta-

git dc förra fina anatomifka metnphorer och den

Uår>2VQ fina Phyfiologifka anmärkningar, Pmnius
trodde fålunda, at et fton hjcrta bidrog til rådjla^

et litet til djerfbet och mod, och et härdt ^ x\\ faack'

tignet. Hift. Mundi Libr. XI. p. m. 565. Mig ar

bcrdttadt af en tioviirdig mr.n, at då, for några år

feJan , en namnkunnig , tapper Genernl opnodes ef-

ter döden, fr.nns hjertat vara cvnnligen litet. Det
Ibika och fliig;} Lejonet har et litet hjerta. Halies
Opufc. Phyllol. T. IL p. 264. Om hjeitors hårdhet

kan bidraga til dumhet, lå fås bevis datpå bos den

belkrifna Patienten. De anatonufka Meraphorsr,

fom förekomma i den Heliga Skrifc på !T]å^g^} fiallen

åro formodeiigen tagna sf de åldlhs Phyfiologifea

anmärkningar ofver hjertats btfkoiTenher, Troligt

tyckes det ock vara, at Moses hade fått denna kun-
(kap i Egypten , hvadan han ock nyttjar dylika

talefatt på många flallen. Hnn fager t. ex. om Pha-

RAO, at des hjerta blef förhardadt och forllockadr.

Exod. 8. v. 15. 19. De Sjuttio uttolkare nyttja de

orden tfKAlfJUVfi) och ^C^^UVQ, fom betyda gora hård

och tung»

Ordet "dSQp^oCtiy fom betyder ofverdraga med hard

flem , förekommer på flera (Hllen. Joli. 12: 40.
Marc. 6: 52. Rom. 11: 7. 2 Corinth, 3. 14, Den
iiyfs ndmde Generalen hade hliCom ilem i kriiVg hjer*
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denna fjakdom t). Det famma bedyrker H/a-
i£K II), Orfaken dårtil tyckes vara den , at fom
hjertat mycket retas af et ftarkäre tilflodande af

blod, och des hopdragning och utvidgning dår-

af blir ftarkäre ån vanligen
; fom ock la?- vara

orjaken til pidfens ftyrka och hårdhet ;) få utvid-

gas

tat, oc'i hfins foiflånd vardt of inbildningen myc-

ket forvillarit (let fidftnåret, T>e fo7n Imfva vc.ttfot i

hjcrifåcken hlifva ock gerna rubhncU til forfiåndet.

Så vn' det nied dentia Patienten, och lika få med
piuiM-, , (cm Prcf SiDReNT befkiifvit. Dttta vntnet

verkor fonnodeliuen likalom en flem.fkorpi i kring

lijerrar, och betungar ciet fiimmi. Barrehe hnr fun-

nit vatnet i lijertfäcke i omgifva bjtrrut med ei-. fkor-

pa likloni nf ydad mjöik. Obfeiv. anar. p. <36. Et

onnat anatomifkt talelntt forekomnier å^vcn i Apoit.

Givu. 26: 28. aoci i.7oX'\y\Tn if m^^iX t» Axs
T>ST'd: Detta folkers hjerra har bliivit fiitt &c.
BoEKHAVE trodde afven ai mycket fett i kring hjertat

bidrog til dumhet. Hominis foporofi tardique inö,e«

nii mulrum pingvedinis hnbent nd bafin cordis. Pvs-

lecl. Acad. Vol. II. p 164. Drfla och flera dvlika

anatomifka talefatt , hafva troligen blifvit grundade

på erfarenlieten utat handclfer och anmärkningar,

och aro (våra at förklar?. De tyckas fortjena noga-

re efterforfkning , då därigenom kanfke fallflandignre

kannedom kan vinnas om Phyfiken nf menniikars

krop;^: och fålunda kan denna belksffenheten, ehuru

dold under lifstiden, eftei- döden gagna Piiyfiologi-

en. Imeilertid tyckes den (lutnuien vara grundad,

i anlednint> harnf, at det, fom okar hjertcts volume

ifrån en vils proportion, eller mer an vanligt retar

des nerver, fympathetice ftorer ordningen i Senforio

communi.

f) Libr. IV. c. 20. u) Opufcul. Phyfiol. T. IF, p. 67.



0£i. Nov. Dec. 303

gas och des mafcle- fibrer dåraf, och taga få-

lunda emot mera foda och tilvåxt^ kanfke ock

at hårtil kan låggas , at Vaja abforbentia icke

kunna ^ora fin tjeiijl ^ och i Jamma mon borttaga

hvad puhädrorna tilföra.

Pulfens ftyrka och hårdhet var en folgd, deli

af hjertats ftarkare retelfe af mera blod, hvar«

af hårrörde des (larkare fyfiole och diaflole,

dels af det fårhinder, fom var för blodets til-

lopp åt lungorna v).

De ftora hårda och brålkacktiga polyper-

ne hade ock hår fåkert varit aiflrade några vec-

kor for döden; ty under dödskampen kund©
d-e icke i haft blifva fåfafte, få mycket mindre,

fom bloden fyntes vara ganflva tunn och uploft

I

i de ftora ådrorna, likfom den ock var, fom

i

flöt ifrån Patienten de fidfta dagarne. Utom

I

hvad branvinet bidragit til deffe Polypers til»

komft, medelil fin yftande egenfKap, emedan
det förtärdes til myckenhet, var val lungornas

förfloppning fornåmfta orfaken hårtil. Det kan

ock beftyrkas med det, fom Hallek anför om
Polyper, Afven få var ock denna Lungor-

nas förftoppning orlaken til blodens flödande

de fidfia dagarne. Sådant blodflöde år merån-

i

dels

v) Omnia obftacula, quae fangvinis per arterias liberum

iter fiifflaminant, cordis inotum vehementer augent,

Opulc. Phyfiol. T. IV. p, 156.

x) Potefi ergo Polypus ab impedimento aliquo pul-

nionis nafci. ib. T, III. p. 44,
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dels i Chronilka fjakdomar et forebud til dö-

den ij).

Denne fjukdom år fåiunda icke alienal!

ganfka fvår at i början igenkänna, utan åi-

ven nciycket fvärare at bota, om icke raeråndels

obotelig. Det enda räddningsmedel, fom än-

nu år bekant, Paraceiithefis Periccirdii^ 2) lår

nåppligen med framgång blifvit forföktj och

kan iåttare tililyrkas än verkftållas.

Samlingen af fanfårdigt belkrifne håndel-

fer kunna väl erfåtta den förra briften: och i

fednare fallet, om den icke kan botas, år det

dock en Läkare värdigt, at kunna vid behöfli-

ga tilfålien forutfäga förefiående oden, på det

at vetenikapen , åfven då den år overkfam, må
blifva välgörande.

jy) Kleinh luterpr. clinic. p. 123.

2,) v. SwiETEN Comment. T- IV, p. 138.

Be-
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BERÄTTELSE ^ om et uti tilvaxten af-

ftadnadt Fofier^ fom efter tvenne års för-

lopp
y
genom huinmg under nafveln , med

tarfii-canojkns öpning och Excrcfiu ut
flå''

dandey ftyckevis uttogs: Modren läkt

och til helfan återftäki-^

• At

KN. AUG. LENi:US,
Brunns - Medicus.

tluftru TJfa Anders Dotter från Tolltorpet i

Norrberckes Socken 30 år gammal af god
kropps-ftyrka^ men nu nog mager och bleklagd,

har lyckligen framfodt 3:ne barn, hvaraf det

åldfta år lö år gammalt, de 2:ne yngre åro ge-

nom döden bortgångne.

Hon blef åter i tilftånd i OcFlöber 1788^
Hela Oélob. Nov. och Dec. var hon vid god
helfa och munterhet.

Den I Januarii 1789 gick hön 3:ne mil

til Kyrkan och den 2 tilbaka, men kom i fåll-

fkap med fme grannar, fom nödgade henne å-.

ka med fig. Deffe öfverlaftade af drycker , kör-

de nog oförvåget, at hon efter denna fkakning

mådde illa hela följande natten, af kråkningar

och vårk i underlifvet^ kråkningarne continue*

rade och varken i underlifvet lika få
5 ingen

ting nyttjades utom kroffad Kummin och hvar-

ma talrickarj fom lades öfver magen: Andteli-

U gen
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gen intog hon fången , fedan hela Januarii ock

Februarii månad gått förbi.

Nu nyttjades Moder - droppar och Mo-
der -vatn, fom lifade^ men förmådde icke

håfva plågan i underlifvet, h vilken alt mera

och mera tiltog.

Buken blef om, ftor och värkande, utan

at foftret märktes äga lif.

Man tilgrep humla, höfrö, kråfTad Rum-
min och nyttjade til omilag , alt utan minfta

lifa; fom continuerades hela året 1789.

I detta tilftånd förblef hon, til Midfom-
mar detta år 1790, då en anfenlig Hsmorrha-
gia uteri öfverfoll henne. Hon trodde då at

aitfammans bortgick genom denna Hemorrha-
gie

;
ty buken, fom förut varit fpånd, öm och

värkande, föll nu tilfammans , blef mjak och

plågorna tycktes aftaga.

I flutet af Julii månad detta år började

buken midt under naflen åter höja fig, och
värken tiltog dageligen , man brukade famma
•milag, fom förut nämde åro.

Mannen, fom anfåg fin fvåra belägenhet,

genom fin huftrus långfamma fjukdom, tilgrep

qvick gran och tallkåda den ig fidftl. Augufti

och lade den helt tjock utbredd på fjelfva up-
högningen, där värken och bulnaden vifade fig.

Den 19 gick hål, h varigenom uttömdes en
mängd fvart och illa kinkande materia.

Den
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Cen 20:de vifade fig i hålet Refbenen Fig. I.

och II. Tab. XII. famt Lårpipan Fig III. fonci ut-

togs, hvarefter excreta alvina til myckenhet ut-

tömdes.

Den 2i:fta utkom nedra Kåftbenet Fig. IV,

och Skulderbladen Fig. V. och VI. tillika med
Ryggknotorna Fig. VII. och VIII. Man fåg ock

då benen af Hufvudfkålen ligga för hålet^ men
kunde icke uttagas förr ån den 22:dra. Då Fig.

IX och X. utkommo, hvarefter en obehörig myc-
kenhet iiinkande fvart materia, jåmte excreta

alv. uttömdes.

Efter denna tiden, har buken min/kat ock
plågorna uphört.

I få bedröfvelig belägenhet var denna fat-*

tiga huftru, intil des hennes o^mfintä Husbon-
de Bruks-Patron Herr Pehr LUdv. ENESTRÖist

vid Rlotin dårom fick underråttelfej då jäg ge-

naft anmodades åtaga mig curen, beftå husrurö

och föda på hans egen beköftnadi

Hon ankom hit d. 29 fidftl. Oktober och
befanns hafva et får af 2| t»ms långd i tum
under näflen och 3 ä 4 linier längre åf vänftra

ån högra fidan, tvärs öfver buken. En odrä-

gelig ftank mötte mig vid bandagens öpnande,
och ert myckenhet Excret. Alv. utflöto genom
denna praeternaturellä öpnitig, fom gaf tilkänna

briftning af fmå tarmarnej orfakad af den röta

foftret åftadkorrimit. Hon förbänds iried

Ungv. Bafil. citr. och Jaxerädes riied Infuf.

Sennx och SaK Cathartic. Ordehtelig bandägef

U 2 an^
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anlades ocli graduelle compreffcr mot kanterna

af fåret.

1:0 Frågades, om Éxcret. Alv. gingo den na-

turliga vågen ? Sv. Nej , icke oftare ån hvar

7:de a 8ide dag och oftaft långre, utan de må-

fia denna vågen, at hon flera gånger om da-

gen nödgades omfa torra Compreffer och binda,

210 Fr. Huru långe hennes menftraation

varit borta? Sv. fedan Oåober 1788. tii Mid^

fommar 1790, då Haemorrhagien var.

3:0 Fr. om hon fedan varit menftruerad ?

Sv. Nej.^

4:0 Fr. Om hon mårkt fodret aga lif?

Sv. Nej.

5:0 Fr. Hvad mat hon fortårt? Sv. all tingj

men då hon åtit hårdfmåk foda, har den o-

fmåit bortgått , i fynnerhet jordpåron och

rötter.

6:0 Fn om hon haft fpånningar åt flåliet

fedan hon åtit? Sv. ja, intil des hon opnat

bandagen och uttömt.

Sedan hon d. 30 laxerat och uttömt få

vål genom den naturliga fom onaturliga vågen

all fmålt och ofmåit foda, förbands hon lika

fom dagen förut.

Den 31 vid min ankomfl, var rummet illa

flinckande, fång och fångkläder genomftöpta och
oolfvet helt vatt af det, fom runnit från hen-

ne 5 hon fcarilicerades , få mycket möjeligt

var, tarmen vifte fig vid öpningen, fom åiven

icarihceiades 3 hon förbands fedan torrt. D. i.

Nov.
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Nov. var rummet och fången lika fom förut

tilpyntadt, hon förbands med Ungv.B. citr. och
Charpie. Den 2 på lika fått och laxerades

i

med famma, fom förr. Den 3 voro fång och

I

fångkläder torra , ehuru hon för fpånningar åt

ilållet flera gånger måft utilåppa Excr. Alv. Den
4 vifade fig fvallkött, fom med Cauftic. iunare

toucherades och forbands torrt. Den f hade
fåret dragit fig mycket tiifammans och rått li-

tet helt gult och ej illa luktande Excret. ut-

kom, fåret förbands torrt. Nu var det förfta

dagen hon hade ordentelig öpning, utan at

fpånningar mårktes vid fåret. Den 6 förbands

hon med falfva, ordentelig ftolgäng den dagen.

Den 7 lika. Den g lika? bagge dagarne ordente-

lig öpning. Den 9 fåret fcarifieerades^ förbands

torrt. Den 10 torrt. Den 11 toucherades med
Cauftic. 1. Den 12 var fåret mer ån | låkt,

ordentelig ftolgång naturliga vågen alla dagar,

föga fynbart genom lilla öpningen, fom nu var

qvar; forbands med falfva. Den 13 lika. Den
14 lika. Den var fåret låkt at hon den 16

begaf fig på hemrefan , och befann fig vål. Nu
år hon i fina göromål lika, fom förr^ fri/k och

aldeles låkt och utan fiftel.

Hennes di^t hårftådes béftod endaft i mjöik

och mjölk-mat, köttrfoppa, vatn-foppor och

gröt 5 hon laxerade hyar 3:dje dag
3
låg ftåndigt

pÄ rygg«
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En fallfynt ANGINA SUPPUTORIA,
anmärkt Ar 1790 uti Carlscrona;

af

ARV. HENR. FLORMAN,
M. D. Adj. vid Lunds Acndemie.

Under det jag i början af innevarande år

(1790) uti Carlscrona holl forelåsnin-

gar uti Anatomien, hade jag tilfålle 6pna flera

fubje<5ter , fom dels aflidit af den då gångbara

fjukdomen, den jag uti min Gradual-Disputa-

tion de Febre biliofa korteligen be/krifvit, dels

ock genom andra tilfålien omkommit. Ibland

deffa difTef^ioner tycktes fo jande Cafus Angi-

nae, fom föreföll forliden Martii månad, i fyn-

nerhet fortjena min upmårkfamhet^ heift då den

få fållan blifvit anmårkt. Det kan vål vara,

at den år oftare anmårkt, ån jag har mig be-

kant, och få'edes icke få främmande for andra

fom det var for mig. Olyckligtvis har jag icke

tilgång til någon få fultftåndig bokfamling fom
jag Ikulle 6n/ka, for at kunna efterfe om den

år anmårkt eller icke hos dem, fom fkrifvit

om Sjomåns fjukdomar. De få Auctorer jag

haft tilfålle rådfråga, gå den med tyftnad förbi,

och detta har upmuntrat mig at upgifva mina
anmårkningar. Mokgagni har vål uti fin Af-

handling De caiifis et Jedibus morbonm per ana^

tornen indao^atis upgifvit en ej aldeles olika ca-

fus med denna, men uti flera omftåndigheter

år den likafullt Ikiljacktig.

En
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En Båtsman af ungefär 30 års ålder hade

någon tid klagat ofver fvårighet at fvålja och

andas, hvilka tilfåiien under ea 14 dagars tid

voro få drågeliga at Patienten ånnu kunde va*

ra uppe, men måfte Huteligen föka Sjukhu-

fet, hvareft han efter 9 dagars fårlopp dog
af qv af.

Trenne dagar for hans dod befokte jag

honom och fann andedrägten ftinkande, ganfka

befvårlig, ej fårdeles häftig, men djup. I fyn-

nerhet var infpirationen fvår och beledfagad

med et eget låte eller ljud nåftan fom vid hick-

ningar, men varade längre i fonder. Tillika

uplyftes axlarne hvarje gång då luften /kulle

indragas i lungorna. Patienten fatt uppe i fän-

gen , hvilken ftällning han ock var mon om at

behålla.

Han fåg mycket ängHig ut: anfigtet var

mera blekt än rodlått: Ingen fvullnad märktes
inuti halfen eller utanpå. Tungan var oren,

och at fvälja något var hogft befvärligt. Hofta
infann fig ofta: Patienten fpottade beftändigt

och fpotten var aldeles fom en fragga. Han
talte ej gerna, roften märktes något mer lju-

dande än vanligt. Pulfen var klen och häftig*

Efter döden fördes cadavret påAnatömie fålen,

där jag fann:

Larynx och hela luftröret frammantil gan-

fka friikt; men när jag baktil Ikulle loffa den
ifrån de närliggande delar, blef jag varfe en

fvulft något mindre än en vallnöt, fom var fyld

U 4 med
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med var. Denne var-fåck intog nåftan hela

bakre delen af Larynx, och ftråckte fig ned til

forfta ringformiga bru/ken af luftroret. Den
upfylte ock inra caviteten af Larynx , få at fo-

ga eller intet rum var ofrigt for luften at paffe^

ra igenom,

Varet var gulgrått ej fårdeles tjockt
,
myc«

ket ftinkande , och hade långs ät den uphögda
linien, fom finns midt bak på cartiiago cricoidea

fortårt brulkiga åmnet, få at hår var opning til

en iinies bredd eller något mera
,
hvarigenom

varet hade trångt fig innan för denna bruik

och låg dar omgifvet af de hinnor, fom innan

til bekläda brufKet; men deffa voro tjockare

ån vanligt och hade afvikit något inåt ifrån

fjelfva fubliantia cartilaginea och därigenom \åm^

nat Rörre utrymme for varet. Bakom brödet

var åfven materia pqrulenta innelluten och cm-
gifven af Mufculi arytenoidei och cricoaryte-.

noidei , hvilka hade aldeles förlorat fit vanliga

utfeende voro fvartblå och förvandlade til et

fegt nåftan fpdckartadt våfende. Varet låg

fåiedes alleftådes inne/lutet uti en art fåck^

hvilken ej fyntes öpen eller bruften på nå-

got ftålle.

Epiglottis hade fin naturliga ikapnad och

form, men huden, fom innantil bekläder den,

var mera röd ån vanligt och fyntes något up-

drifven och inflammerad. Rima glottidis fanns

mycket liten och var knapt någon opning at

fynas, hvilket hårrörde däraf, at de ligamenter,

fom
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fom formera den famma voro ganllca tjocka och

upfvullnade.

Cartilaqo Thyreoidea var af vanlig befkaffen-

liet, utom det 5 at den innantil fyntes något

inflammerad,

Carfilooines y^rytenoiden' voro inoantil myc-
ket upfvållde och röda, fa a t de fyntes likfom

upblåiie. Sjelfva fvoliten fororfakades af et

tunt guiacktigt vatn, fom famlats imeilan deffa

bru/kar och de dera omgifvande hinnor uti den

dar varande tela ceiluiofa, Deffe fvuiiier^ (en

på hvardera bruff^enj hade aideles ingen ge-

rnenikap med den nåmda varfåcken. Vid
närmare underfokniog fanns den högra Cartila-

go Arytenoidea helt och hållet förändrad til en

mjukare fpåckartad och oforraelig maffa , fä at

den hvarken til des vanliga befkaffenhet ej heU
ler til formen kunde igenkännas. Man fåg ej

heller något fpår til den ledgången 5 fom annars

£nnes imelian Cartilagines arytenoidea och

cricoidea. Den andra Cartilago Arytenoidea

däremot på vånilra fidan var hei och hade fm
fullkomliga och ordenteliga brufldorm, dock

var den något tjockare och ftorre ån fed»

vanligt,

Cartilago Cricoidea var til fm främre del

Alldeles ofkadd, men den bakre och bredare

var til mer ån en tredjedel förtärd af varet,

fom där gjordt fig våg och en betydande öp-
ning eller mellanrum uti fjelfva brufken, fom
likafullt var något mer angripen åt högra ån vän-

U 5 ftra
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dra fidan. De af materien frätte bräddar voro
helt ojåmne, taggige, alleftådes omgifne af pu-
rulenta ämnet, och det fom tyckes fortjena up-
mirkfamhet, i kanterna förvandlade til ben. Ut-
om des fanns äfven uti varflcken, fmärre ben-

iiycken, fom ioiTats genom fuppurationen ifrån

deila kanter. Men for ofrigt märktes ej någon
offification annorftädes hvarken på denna ej

heller på de ofriga brulkarna.

De ringformige bru/kar , fom fitta under

Cartilago Cricoidea, voro aideies oA^adde både

utanpå och inuti. Vid lungorna var ej heller

något at märka, utom det, at de voro faftvux-

ne få väl vid diaphragma, fom vid Mediafii-

num och coftss, och det i fynnerhet på högr^

fidan.

Kort därefter fedan jag gjordt denna ob-

duktion , forefoilo tvänne dylika Cafus uti fjuk-

hufen på tvenne andra Båtsmän, hvilke hade

aldeles lika fymptomer med de nu anförda.

Döden Hutade äfven deras elände och gaf mig

tilfille at närmare underfoka de delar, lom jag

funnit vara lidande i anförde händelfe. På bäg-

ge fann jag fåfom på den foregående en fvulft

bak på Larynx, fyld med materia. På bägge

voro Epiglottis och Cartilago fcutiformis uti

fundt tililånd äfven fom båda Cartilagines ary-

tenoideas , utom det at inra hinnan, fom be-

kläder dem, var något fvullen och inflammerad.

På bägge fanns Cartilago Cricoidea midt åt fin

bakre del mycket förtärd af var, fä at det ha-

de banat fig väg äfven inåt Cavitas Laryngis,

likafullt] få at det alleftädes var innehållet af fin

egna
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egna hinna eller varfåck. På bagge voro de

af varet angripne bräddar på Cartjlago Cricoi-

dea förvandlade til ben, dock likväl ej fa myc-

ket fom hos det förra fubjeået. fcj heller

funnos några fmå benftycken uti varfåcken , u-

tan i det ftålle fmå bru/kbitar.

För öfrigt marktes det fårfKildta hos den ena,

at Afpera arteria var inuti beklädd med et hvitt

llem ända ned til Bronchiae, hvilket Hem lika-

fullt ej var fårdeles fammanhångande eller få 4

fegt , at det ftyckevis kunde afdragas. Då det-

ta ^lem var borttaget, fågs inra hinnan mycket
röd och inflammerad. Blodkärlen på infidan af

Afpera Arteria ftodo fpånda och fylde likfom de
varit injicerade. Lungorna voro hos denna in-

tet mindre ån naturliga
,

ty de voro mycket
ftörre och tyngre ån vanligt , fcirrheufa och til

ungefär en 5:te del öfverdragne med en alde-

les egen flemacktig hinna. På åtfkilliga flällen

voro de fuppurerade på andra åter mörkröda
och få löfa, at de föllo fonder når man hand-

terade dem.

Hvad hian af deffa Cafus med fäkerhet

kan fluta , år at en Angina fuppuratoria verke-

ligen gifves och at Angina trachealis ej altid

Hutar fig få häftigt, fom man vanligen plägar

anföra. Men at beftämma orfaken til denna
åkomma blir ej få lätt. Vore det få, at den-

na fjukdom vore något allmän ibland fjöfolk,

hvilket jag ej vet, få Ikulle man gerna vela

hårleda den från deras lefnadsfätt. Monne ej

deras myckna Ikriande och ropande
,

hvarige-*

nom ofta hesheter förorfakas, /kulle kunna gifva

an-
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anledning til detta tilfålle. Då alla tre,

fom bliivit plågade af denna fjukdom, voro
Sjomån, då riliika de MafKiar, fom verka

på glottis och rofien voro i fynnerhet an=

gripne och famma delar lederade vid alla tren-

ne Cafas, få tyckes denna gifsning ej vara

utom all grund. Det vore dårfore modsn
vårdt om de, fom umgås med Sjömans fjuk-

domar, närmare underfokte dylika Cafus då

de förefalla.

Jag fRulle ock önfka at denna beråttelfe,

ehuru ofullkomlig, måtte upm^untra Läkare och

Chirurgij fom hafva Sjömins helfa egenteligen

at fköta, at med mycken upmårkfamhet gifva

ackt på alla hos denna Ciafs af menniikor fo-

rekommande hefor^ och med fina obfervationer

noga följa dem igenom hela loppet. Torde
hånda m.an il;ulle kunna uptåcka något fåkert

fignum diagnofticum
,
hvarigenom denna farliga

art i fm början kunde urfKiljas och motas; ty

fedan den hunnit öfver förfta Stadium, torde

hjelp vara fåfång at föka. Kunde den i fm

förfta början urfL;iljas, få torde Venaefecfl-ioner

,

Veficatorier och antiphlogiftica vara tilråckelige

ät mota des framgång.

Hvad fom föranlåtit ofTificationen uti Car-

tilago cricoidea år ej heller lått at determinera.

Det fynes likväl fom hade Materia purulenta varit

egenteligen det åmne, fom hår åftadkommit

denna effecl 5 emedan blott fjelfva bråddarne af

brulken , fom alleftådes varit omgifne af Mate-

rien, voro förvandlade uti ben , men på de

ftållen, fom varet ej kommit at vidröra, mark-

tes ingen ofTification.

* 4^
UT.
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UTDRAG af Kongl Vetenfkaps Aca-

defuiens DagboL

FÖRTEKNING pä Böcker, Naturalier, m, m. pj7fi detta

är hlifmt Jkånkt til Kojtg!» Acadcmiai,

Böcker,

i—lerr Nils von Rosenstein; hsr förärat,' Intrades-Tsl

hållet uti Svenfka Academien d. x Dec. 1789
Hr, Giefve Ni/i Fh, Gyldenftolpe, Stockb. 1790 4to

(Åre-Minne ofver H. Exc. R. R. m. m. Gref Jon. And.

v. HCPKEN.)

Herr C- G. Selle i Berlin; Rudimenta Pyvetologis Meiho»

dicsE, Edit. 3 Bero!, 1789. 8:0,

Herr Cassan i Psris; Confideradons fur ks rapports qul

doivent exifter entie ies Colonies et ks Metropoks.

Paris 1790. Stö.

Herr Gustaf von Carlson; Mufeum Carlfoniannm , Fafe,

!V. Holmiss. 1789.

Herr Jon. H, LiDew i Norrköping; Grammatica Regla-

pro Regina Chriilina» Holm. 169B i2;ino.

Herr Bemj/^m. Rush i Philadelphia; Medical Inqviries aild

Obfervations, Philadelphia. 1789» 8:0

Herr C. Eh. Weigsl i Greifswald; Einkitung znr sllgé-

meinen Scheidekuuft. Leipt. I St. 1783. H St, 1790 8:0,

Herr Carl H. Uggla; Åmin. af Hof M. Måns Ulf-

fparre til ftora Djula , of J. J. Dahnius , Nykop. 1765.
jämte flera ^Idre Orat» och Parentar. ofver berömde

Man och Åmnen.
' Herr Bar. Knut LrijoNHuFvuD ; Sami. sf Åreiiiitinen of*

ver PrélUenten Friherre A. G. Leijoniiufvud. 8*^»

Herr N. Wollin Örat. Pnne^yr, in Obit. Dr. Jo. Ne»
landri Th. P dlcl:» a Cbrifi, kollin; Lund. 1790. 4:0.

Churfl. Meteorol. SociETEiEN. I Mansieim ; Ephemeri.

drs Sö- icfatis Mtteorologitae Palatins. Obferv. Anni

1788 Manheim, 1790. 4:0,

Hsrr
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Herr Sam. ÖDVtANS- ; Jol\ yUiritis Refo uti Syrien. Pa-

Iceftjna oc'i CA-p-in, i Sjmnv^n-irag med Tillaggn,

och Anm:rk:-!. Stockholm 1790. 8;o.

Herr Cf.r. Gott?. Gryser i Jenii; Aphrodifiacus, five de

Lué Vcr.eiei. ]cr,x 17HC. Fci.

Hrrr Gausszs i Monrpellter; DiiTei-t jrioii fur le Thermo.
merie de Réaumur, a Beziers 17 Sy. 810

The RoysiL Societv of Löndos; Philos. Trsnsaclio-is

iT.sb P. II. 1781?. P- I. 2n 1 II. Lond. 4:0.

Altron Obili vst by X. Mjkljne, Part of Vol. III,

Lond. I/Bi^. fol.

Ths CoMsiLSs^osERS OF Lonciti-de; Aftron. Ohferv. ma.

ile in the \'oyi^'^- p-rtormed by Byron, W-^Uis, Cor-

reret end Cv.t. Cook ; drawn up by TV. Wnles , \vith

Maps of Ncw Ztelond and the eaQcrn Coaft of New
Holland. Lonl 1788- 4:0

H-rr AsD. Drvandhr i London
; C. £. VHeritier Stirpes

Novae; Fafc. V. Paiis 1785 Fol. c. t.

— Ejusd. Sertum Anglicum, Paris 1788. Fol. c. t.

— Ej. Cornus. Pjris 1788-

— J. Rev.tielli tv-inne Chartor: The Peninfula of ladii

tiom the Chrifhnah River ro Cop Comorin.

— Flantorum Ico-ics h-c>e us inedits, plerumqae ad Plan-

tas in Herb-rio Li:-"'2:no confei v-it.-^s delinearce. Auct.

Jac, Edrv. Smtb M. D. Faic. I. Lond. 1789. Fol.

— Hortus K=wtnfis or a Cntalo^ue of the Plants cultiv.

in the Roy. Gudens, nt Rew, by JVilhajn Alton in 3
\'oL Lond. 17S;- 8'".

— Florz Cantabi ig. Supplem. alt. Auct. R, ReWan, Cantabr,

1788. S:o.

Herr Gust. v. Paykuil; Monographia Caraborum Sve-

cia?. UpL 1790. 8'.o.

Herr Joseph Pisilla V^zcavko i Spanien; DifT, De Fe-

bribus notiones. Compluti 1790. .\:o.

Herr Carl C, Gjorwbllj Sven(ka Archivum i. B,

Herr
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Herr J. And. Murray i Gottingen; Apparritus Metiica

mininn tam fimpl. (}. p teparat. et compos in Piaxcos

adjmnentuin c» Vol, V Gotting. i'^yo. gto.

— Oratio de Laude Magnetismi f. d. snjm, ambi^iia,,

ibid. 1789 ; 4:0.

'— Link, Comment. de Analyfi Urii.ct. ib.

— Klofierman ; Recherches fur le dégt é du Meridien er.»

tre Paris et Amiens. St« Petersb. 1789. 4^0.

Herr John Churchman i Philadelphi;i ; Explanation ef

the Mas^netical Atins or Variation Chait. Pbiladelph.

1790 8:0 jamtä fjelfvfi den illuniiniiiade Variations

Chartnn eller Magiu Atlas

**) Naturnlier^ Inftrnmemer f?i,m,

Hans Kongi.. Höghet Hertig CARL av S6dermanla?-3d..

Sceleta Foliorum Falc. L - VIII. i 4 Vol.

'

—

' Mertrud och Gamiers Obfervations fur les Herraa*

phrodites i 3 Toflor. Fol.

Herr von Carlsön ; En granqvift af ovanlig vaxt.

— Upftoppnde inheinikn Djur från Norrland, En Bafver ^

Utter t Mdrd, Ekorn bcb Hermlin.

Herr Collin i America
J
En Samling of Americaiifka vil-

da T rad fron.

Herr Åkekblad; En eai Hca val behållen Coptiik Mumie
liggande i fin Tradlåda med forgyld Mafque.

Herr Pet. joti. Bladhj En Mus amphib. Linn. i Spiritus^

jämte (kinnet af en Snomus, fångade i Ofterbotren.

Herr Tornsten; Et brokigt Ekorn^Skinn från Norrlind.

Herr EuPHRAséN ; En Samling torra Örter och växt ,
lam.

lade och inlagde af honom fjelf på Svenfka On St.

Barthelemi,

Herr Henr. Holmbom i Uleåborgj Modell af et nyt

Perfpediv Ritnings Inftrumeut.

* * Pur^
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* * * Portrniter och Medailler,

Herr Joh. T. Sergel; En (lor Vfe{i9'llon i G'ps ofver fram-

ledne Chem. Prof. och Ridri. Gott/k. Wallerius,

iC. Vst, Acndejnisn fjtlfhnr i dr lätit /!d följande:

En Revers ril Medaillen ofver H. Exc. R. R. m. m. Gref
And. Jon. von Hopken , Com dog jdmt 50 år efrer

Acnt'e niens forOn Inflikt.^Ke , forcftallande ur dzs Va-

pen En Orn, med oiverfkrifr suelimis aeiit; och uti

Exerg. POST. fundatam acad. reg. scient. stogkh.

ANNO L.

En Jstton ofver Prot. och R. Gottsk Vallerius. Å e-

na fidan des Bild med omlkrift: j j. wallerius prof,

rps. I.Q. oKn, vASAEi. A andra: Kn yngling, fom be-

fkådar Mineralier m. o. in opdinem et usum. Exerg,

CKVMICO ET MINER. ILL. SOCIO DESID. AC. R» SC. ST.

En jetton ofver Bioderne Bergius; Å ena fidan bagges

Bilder m. o. e. bergius fisci o» r. commiss. p. j.

BERGIUS M. D, PROF. HISTÖR. NATUR. Å dcH anCira

ERUDITO FRATRUM PARI SOCllS SUlS MUNIFICIS ACAB.

B. SCIENT. STOCKHOLM.

* * >iK ¥r £)onationer^

Acad. frsml. Lednmot Oscoiiom. Dliecleuren Ander.s Hjil-

LAST i Tovneå har reflamenteifiC ello fina Maniifcriptcr

ined 40 års Mtteorol. och Aftron. Öbfervarioiicr , fémC

lir.der vifTa vilkor des ofrjon Egendom, til foitlåttande

af Meteorol Obfervarioncr dar på Orten.

Acod. framl. Ledsmof Pcofefror Peter Jonas Eergius har

enligt afrof med des framledne Dioder » Acad. Ledamot
Bnnco-CommK-raiien Bengt Bergius, under K. Acade-

miens Dilpofirion anfla^it och teftnmenterat , til inrät-

tande af en Eeyginn/k-Tvdgdrds.ScboJa , des fafla Egen-
dom Bcrgichind vid CarJbergs vägen, med Hus, ^Iell-

bler, Trägård, Bibliothek, Herbarium och Naturalier,

jåmte et Capiral af looooo Daler K:pmt. hvaraf en

Lärare och Trägårds naftare (kola underhjllas, och hela

Donationen, til Publici nytta, efter forefkrilt, anvandoi

til osconomifka Horticulrurens upkomft och forkofrande.

FÖR-
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Öfver de Ron, fom åro införde uti detta Qvartals

Handlingar.

Pag.

1. TTorfåk tit ftadlande af MaJk-Lilje SIäg-

i"^ tet (^VORTICELLA); oj Adolph
MODSER. 241.

2. Inficv ' Caknder får År i''j()Oi af Clas

BjerkAnder. 267.

3. PerfpeBiv-Ritnings Injlriment ^ iipfunnet

Gch befkrijvet af Henr. Holmbom. 277»

4. Berättelfe om en blandad affåda efter en

Råget ^ fom blifvit parad med en Skring-

gumfe; af Carl N. Hsllenius. 289*

5. Om Vattfot i Hjprtfdcken, med phijdologi-

Jka anmärkningar; af Joh. P. Westring. 294^

6. Berättelfe om et uti tilväxten afjladnadt

Fojler i fom efter tvenne års förlopp genom

biilning under Nafueln , med tarmcanalens

öpning och Excrem. utflödande , Jlyckevis

nttogs: Modren läkt och tif helfan åter'

fiäld; af Kn. Aug. Len^us. 305'»

7. Enfdllfynt Angina Suppiiratoria^ anmärkt

är i^jfo uti Carlscrona'j aj Arv. Henr.
Florman. 310.

g. Utdrag af Dagboken. 317,

X RE



REGISTER
På de fornåmfta Ämnen, fom förekomma uti

1790 Åts Handlingar.

JjTr^a, hhndnd (Pnrrus Hybiidus) efrer en Råget
o:h Gamfc

, 289.
A-iginr. fu:yAya:ovia^ zv.vr.^xki år 1790 i Carlscron:!, ^[o;

D;S i6riTiOdeii„a orisker, 315.
Aftrr.nc;n:'; U^ låsr.inz af ec ProMem, i^g; Må:,fojm6r-

kcii^-j obierv. i Lund d. 22 Ocl, 179-^, 236.
Bat] vrirniG, vid \'ulcGn på (Jn Sr. Lncie, 175.
Barn-. h'j:u många kui-.;a fårvaiitas st hvarr p-.r ogfi

..;/;: ; (Jm Eomiiliciis pbntersude på denna O, 3»

Sii^^cs Boivulicn och Manckenilie • Trd-Jec , fom där vi*

X?, \ v\ ? , 22c.
0.- f.L Fc.:,r, lom eer.Ciri en bulnad opning undef

^;/; 'i/;: i:e:" ;:; ide lui en bulnsd br.kcm Lnrvnx i

/v ^i', 1 i'Lip;-U!- -rorii
, 314.

BciO^': I\'--)clx;r,. '.k-Slf-zr.: !>r,l<i :fv-:s
, 53.

BcTi-l.i
i-

, -.r nv i c Sv.-- il-;: nac , 1 30.

Bi rh lPi nv nrt dårsf funr.;-.; i v^ermla;; '
, 150.

Bi^sl-rycyt;; "ie Molybdsna.
Bin.i.ll: Om drs plrricerance på Americ.n/k": ():rr:e, 3^

i-.^-i r.in st renfa den nån fim Från, 12; Des Fiender,

'5; Cm Eomulls-Sbgen
, 20; Om SillcsiS-Bomull, 220.

BczaK:\[ GorTypium Baibndenfe? Lisin. beil^riiv es
, 5, 21;

Em -finnre lort BonioU, 14; Botun. Aiiniäkn. om
Br.;M.lls SIngen, 2g; AVlLDENOWiA e: nytt Gräs-Slag»

:i6\ Betu.la pinnrtj, er nvt: Svenfkt TiäJ funnet i

Wcimland, 130. AVaHLEONUA indics befkrirVen,

215; Anm. om Silkes Bomuiien (/)o;;;v,].v) och Maii-

chei ilie-Trider, 220»
Cakii.ler i Fr»nn£ et Flors for Sacankvls Lsppmark år

17S9, 78; Inftcl-Calendei- for År 1790, 2^7.
Ch?!iie: Forfok m«d Molybd?una och me:! Rednclion cf

dcs Jord 3;c:ie FortfJtrr.ini: , 50; j.-.d- Fortfitrniu^
, g i;

\'2rmens verknn p5 kroppcrs chcmilka Attraclio;-.ei-, 97.
Vjiiy: Om en blnn>:Gd ctrodj efta- en R-cget och Skiing-

f
IH^. 1.

. 2?9.
Pt- 'f/-: Om en dodisnde iiiflimmotjcns.fvber , fem bknnde

Pf:i :pnevmoiiie , iji^ ; Om Skarlakans-fsbern, fom ver

gångbar i Stc^ii^Lwiiu Jv i*^f;o, 232.
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Fijkär; tvenne frän Japan, Oftraclon Iiexagonus och
Stiaeng cfitfiphiQ^la , k>6; Raja Naiinari en Råcka fora

finns på Ön Ba thelemi, 217»
Fog}ar ; Dercs nr.komft och bortflyrtpingstid i Sådankyll

Fojler i fom genom biihiing under nafveln flyckevis fram-

kommit, 305*
Gras; Et nyrt och fynneiligt flög darsf fiån Södra Afri-

C3, 26.

Ciimfe\ en Skanfk parad med en Råget från Portugall, 289.
Gyttrings.MqfiiilJfi , Vorticella conglomerata , 252.
Hals. Sjuka; Om en qvafvande Angina fuppuratoria

, 310.

Hjcrta ; finnen ovanligen ftort hos dem, iom hafva Vatt-

fot i Hjertfocken, 301; Anm» om Temperametitets be-

n<aif**nhet efrer hjertats olika florlek, 300. Not. ss.

Infecter ; Två nya Phnlssner med en Ichn^umon hvars

mafkar lefva i Afplof, 17,1 ; Om en Thrips fom fkadai*

Kornbrodden , i%6. Infecl Cilender for 1790, 267.
hijirument; til Per(pe6^iv.Rirning

, 277; detfamma tjenar

til hb[\åQmåti)WQ; och rfvagningcr, 288*
Killhig; efter en Råget och Skring gumle

, 290,
Klochnn/k^ Beroe, 33.
Knapp Phhtmnjk

y Phyllidoce Porpita, 203.
Mancljmille-'lrådct , bcfkrifves, 222; innehåller Q.n frä-

tande faft, iom år fnrlig for ögonen, 223.
MnJk-SIdgte ; Klockmnfk, Beroe, 33; obelkrifne Intcfti-

nal- krnk, i j , 126; SI5gter Plattmafk ,
Phyllidoce,

191; Forfok tii fladgande af Slagtet Mafklilja , Vorti.

cella, 241.
Medicine; Om en hnfiigt dödande Inflammations-feber fom

liknade Peripnevmonie
, 143, Om en bulnad fom

förtärde en del nf mag;en bos et Barn, 153. Om en

Ivår fpafmodiik (jnkdom Opiflhoronos , botad genom
DecoQ: af V^oleriana Sylvcihis, 229. Om den År
1790 i Stockhohn gångbara Skarlakans-Feber , 232.
Vattlot i Hjertfåcken

, 292. Om et Folier fom efter

två års forlopp genom bulning under naflen ftyckovss

Uttogs • och modren blef tii helfan äterflald, 305. Om
en fallfynt Angina fuppuratoria, anmärkt år 1790 i

Carlscrona, 310»
Meteorologis ; Obfei vationer t jorde i Sådankyla Lnppmark

1789» 78. Anm. vid den ovanligen blida väderleken

ål' 17881 136.
X 2 Md.



REGISTER.

Molyhäann ; Forfok med redu^^ion nf des jord, 50. Mo.
I3 i»dciiki>Ikevs rammarjlndltn.rig rned gndro Mera-ler,

55; med Platinaj 63; med Jarn , 67; med Mauticli-

vim, 71; 'T'ed Guld, 72; med Siltver, Q3 ; nitrd Nic-
kel Reg, gg; med Cobold Ree. 90; med Antim, Reg.

^i; med Ziiik-Ri-g. 92; med Bly, 93; Visir. uth- Reg*

93; Tenn, 94; med Aifeiiik Rci-uius, 95.
Mysine^ Putålen ;

Anmnrkn. om d-rra Sld-^te, iio; Enr

frtararc 1 61a til Nar.tes an Mj^fk Slagtcn
, 114; Rit-

ning dprp5, 117.

Mänfönncrkdfe ^ le A-^ion«)mie.

Nnniral Hift->rie i Se Djur, Fiflior, Foglsr, Ir-fecler, Ma-
fkar, Myxiiie.

Opifibotonos ; en fvår fpsfrnodifk fjukdom, botnd genom
Decc£l af ValerifMia Sylveibis, 229.

Perypfcfi-j-Rirnings Inftiument; 277,
PbyUidoce, Platttnnlk, 191
P/jj'fiolo[^ie; Anm. om Vottfot i Hiertiacken, 292
tlåttm (\Jk Phyllidoce, 191. SegeMMåttmafk, 194;

Ro;id-Pl(ttrm, aci ;
Knopp-Plattmnfk

, 203.
Folyp-Mrjklilja; VorticcUa polypina . 258-
PtiTäl , le Myxine,
Rodd PlättjfiojA

, Phyli. denudota, 201.
Ros.Mn/klilja

i Vorricella Eiicrinus, 249.
Råckn

j
Raja Naritiari. 217.

Rdget ; psrsd med en Skringgumfe, 289; ikyv Bocken,

290; framföder en Killiiv^ , ibid.

Segel Platt?}} n/k, Phyll. Velella, 194.
Silkes BoimiHy Fromager, Bcmbax; växer på On Bsrthele-

mi , 230.
Sjukdomar; le Medicine.

Sknrhknns-1'eher
f
i^ångbar i Stockbolm ar 1790 , 232

Skydrog; ut- Mälaren d. 10 Aug. 1 790, 2c8; vidare

R;läUon därom, 210; förklaras at eleclricitec i före-

ning med Vir.dbvirflar, 212.

Tor?n Kräk; Se Mafk.

Temperatur; Värmen andrar kroppars forcnings-krafter, 97.
Tlirips; en Infecl fom fkadar Rorn brodden , 226.

Tjäder; byfer en Binnike-Malk , 129.

Irdd; Betula pinnata t-n ny Sver.fk' Bjotk, funnen i V^crm

•

land, 150; Siikes-Boniulien, (Bombax pcnt:mdrum) 220;

Mancbfciiille-Tradet (Hippomone Mancinella L.) 222.
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fV'>.hlhomia indica , en Bufke på Java med prydtliga
i looM* or, 215.

Vnlerinna Sylvtflris y botar Opiftliotonos, 229*
yi>rme ; uts vrikan på kroppöis chemilka attiaclioner, g»^^

Vatten bvirfvel. Se Sky-Jrnii.

Vattfot , 1 Hjerrlacken
, 292; har tvetydiga kännemärken,

297 ; (if rakrafte upgifvas
, 299; meciförer rubbning

til torflånder, go2,

WUdeno-min; et nytt och fynnerligt grasflag från Södra

Africn , 26. 32»

Vorticdln^ MaP.<l'lja; detta Siagre beflcrifves, 241»
Vulcan; på On St, Lucie

, löi; Amncn, fom finnas uti

des Gracer, ,563; dei^*s nyttD, 172.
Väderlek

y
ovanligt blid, jaaite des verkan på djur och

vaxrer, 136.

Ålder; vid hvilken ålder lå val Man - fom Qyinno-Kon
hos ois ingår lit fosfta Agtenfkap, 74.

Afke Slag; dartned borjsde och flot et Skydrag
3 214.

Ag',\f6rnnde M^^kWY]^^ Vorric. ovifera, 255.
Agtenfkap j Vid hvad ålder den hos ofs ingas , och huru

många barn dåraf kunna förväntas, 74,



FIGURER til 1790 Års Handlingar.

I. Qv2rt. Tab. I, M^lchin til Bomulls-rening; lioiei* til

Rönet N;o 1 i famnia Qv-srtsl.

— II. örten WiLDENOWIA. N:o 3.

II. Qj.;äiL, III. Filkor. 0S7RACI0N Hexag. och

SCL^MA catapLr. N:o 3,

— IV. På fanimn plåc MYXINE slutinofa.N:o 5.

— V. Bcruia pinr.ato. N.o

•— yi. Infecler. PhrJan. Sagirtella och La»

hyrinthella med Ichneiimon. N:o 9.

III, Q^'3rt — VIL MotliemfltiPKa Figurer» N:o 2.

— Vm. Afbildninp: på et Skydrag, N.-o 4.

— IX. En Ort, WahiboiTiia indica. N:o y,

-*X. Raii mu-inari och Hippom. Mancin, No g. 9»

IV, Qj''!*!-?. — XI. Et Peifpeéliv-Rirnings-Inftrument. N:o 3.

— XII Ben eftev et Folier, N:o 6.

Rattelfer uti 1790 års Handlingar,

Pag. 132 lin. 13 fiär Saq^ifelh^ Ils, SagitfsIIa
^

'— 139 — ig Sahvithns niv.— GalantIiusniu.

— 183, Hn. 8 itår, de, fedan dc
, lås, de Jedan,

— 1875 — 9 ^^är, L. f- pr. + )lås, L.(>p4- Q

— — — flar, L. (^q - r) lås , L. ( - p - r)

v o "i ^— 209, lin. 19

—

Sundvalls— Sa ndvalls.

^ FÖR-



FÖRTEKNING

Pä Auäorerne til de Rön , fo?n åro in-

förde titi 1790 Ars Handlingar.

Qv^ml. Sida,

jSRKANiSERj Clas ; BefkvifninK pa tvaniie

nya Phalsener och en Iciiiieumon, hviika

lefvQ, då de aro luafkar, uti Aipelof. II. 133,
» . AniTiiii-kningai- vid den ovanliga blida vä-

derleken under lorliden vinter. - II. I5<!?»

- - Om en Thi ips , iom (kndar KornLrodden, III, 226.
- Infccl-Cnlendei- for år 1790. -

^
IV. 2,67,

Mi\ Cassanj Befkrifning på Vuicanen på On
Sr. Lncie, - - - III, 161»

Enckel, Niis; Obfervationer gjorde i Sådnnkylå

L^ppinaik år 1789. - » I. 7^,
EuPHRAseN, Bengt Ani)i:rs; Raja Narinari be-

fkriiven. - . - III,

Fahiberg, Samuel; Om Bomullens planteran-

de på Arnericanfka Oarna och i fy nnerhet

Sr. Barrheieini. - - I. j.

• - Anmarkn Om Silkes-Bomullen och Man»
cbenille-Tradet. - - Ilf. sao,

F1.0RMAN, Arv. Heni^ic; Om en fjllfynt Angw
na fiippiiraioiia , nnmarkt År 1790 uti Carls*

crona. .... IV. 310.
Gadolin, Johan; Om varmens verkno på

K^roppars Cliemifka Atrracliocer. - II, 97,
Gerdes, Fredrik; Be(krihiing på et Skydrag

uti Målaien den io Aug. 1790. - III, 20^^«

Hagstrom, And. Johan j Om Skarlakans Fe-

bern, fom varit gångbar i Stockholm år 1790. III» 232^
Hedin, Gustaf; Underratrelfe vid hvilken åU

der få val Man - lom Qvinna.Konet i defia

tider hos ofs ingår fic forfla agtenikop, lamt

huru många Bas si kunna förväntas af hTort

pa.r ågta Makar, m, m, - - I. 74»
Hellenius, Cari N ; Berattelfe om en blandad

efFöda äfter en Råget fom blifvit parad med
en Gumfe. - - - IV. 2S9.

Hjelm, Pet, Jacob; Forfok mni Molybd?rna

och med Reduclion af des jord. Ill F6i tiattn. I. 50.
- . IV Fonlatrning. - - II Si,



FORTEKNiNG.

Holmbom, Henric; Befkrifning på et nytt Vet-

fpecliv-Ritnines Irf^rument. - IV. 277.
Lenäus , Kn. Avg. Berattelle om et Fo/i-er,

fom genom bulning under nsflen ftyckevis

intogs, och Modren blef til belia?! återfHId IV. 305.
LiDTGREN, And; Månens formoikeife obfeiv. i

Lund den 2a Oct. 1790. - IIL 236.
LuNDM - RK, joH. Dan ;

B-fknTnln^' på et nytt

fvenfkt Trad Bttiila Pinnata , funnet i Werm-
land. c. . - II, -230.

MoDEER, Adolph; Slågtet Klockmafk, Beroe ,

närmare uplyft och fhdgadt. - 33»
. • Tiilaggr.ingar vid Hr. Skranks fortck-

ning på obefkrifne Tarm-Krak. - II. i25.
- - Slagtet Plåttmafk, Phyllidoce, beflcrifvet. III. 191.
- - Slagttt Mafklilja, Vorticella, närmare flad-

gadt. - . ^ - - IV. 241.
Nordmark, 2ach*rias; Uplosning af et A-

ftronomifkt Problem. - III. 17g,
Oduelius, Joh, L.; Om en i Sverige ovanlig fvår

Spafmodifk Sjukdom (Opifthotonos) botad

genom en (lark Decoct af Valeriana Sylveftrls. HL 229.
Retzius; And. Jah; Anm. vid SlagtetMyxine. II. iio#
Sandvall, J G; Relation om en Vatten-hvirf-

vel i Målaren den 10 Aug. fom pafferade

förbi Långholins Tullen. - ^ III, 2I0#
Santhessou, And. L; Om en häftigt dödande

Inflammations-Feber lom liknade Peripneu-

iDonie. f IL 143.
ScHRANK, Frantz VON Paula

; Foltekning på

obefkrifne Inteftinal Krak. - • II. nj^.

SwARTz, Ol; Botanifke Anm. om Bomulls Slag. I. 20.
- - Tillaggn. om Slagtet Myxine. - H. 114.
Thunberg, Carl Pet.; Befkr. på Wildenowia,

et fynnerb*gt och nytt Gras-Sla^. - I. 25«.

• - Be(kr. på tvanne Fifkar ifrån Jspan. IL io5,

_ . Wahlbomia Indica befkrifven. III. 315,
Westring, Joh. P. ; Om en bulnad, (om for.

tärde nåftan enfjerdedel af macen hos et Barn. II. 153,
, . Om Vattfot i Hjertfåcken , med Phyfio-

loeifka Anmärkningar. - - IV. 292.

WiLCKE, Joh. Carl; Anm. vid et Skydrag^ III, 211.
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