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Hans Majestet

KONUNGEN,
DE<^S I/ETENSKAPS ACADEMIES

KONGL. ACADEMIENS
LEDAMÖTER.

err Grefve Amdérs Johan von Hopken,
-Kongl. Maj.ts och Rikfens Rad, Ridd* och

Cornmend. af Kongl. Maj.ts Orden , £ d.

Prefident i Kongl Canzlie»Colleg, och Up-
fala Academies Canzler, Ledamot af Kongl
Vitterhets och Mufical Acad. af Kongl Ve-
tenil^. Societ. i Upfala, Marfeille och Bern^
famt af Hillor. Inllitutum i Gottingen* R. 2,

måftare vid Kongl Örlogs-Flottan. R. 5,

Herr Jonas Meldercreutz, Capitaine, f. d,

Marhem. Profeffor i Upfala. R. 8-

Herr Grefve Eric von Stockenström, Kongl
Majrts och Rikfens Råd, Ridd. och Corn-
mend. af K„ Majrts Orden, £ d. Prefident vid
K. Lag-ComiTiiiliouen och Äbo Acad. Canz-
ler^ Led. af K, Patriot. Sållfkapet T- 3.

PROTECTOR.

)(2 lierr



IV KongL Jcademkns

Herr Gerhard Meyer, öfver-Difecteur vid

K. Styckgjuteriet, Ridd. af K. Wafa Orden,
Ledam. af K. Målare Acad. och Patr. Saiifk

R. 3. T. I.

Herr Pehr Adlerheim, Bergs-Rad. R. 3.

Herr Abrah. Båcx, M. D. Archiater, Kongl.

Collegii iMedici Pr^fes, Ridd. af K. Nordli
Orden, Lei af Keif. Acad. Naturs Curiof.

af K. Vet. Societ. i Upfala och Trondhiem,
famt af Societe R. de Medecine i Paris. R.

13. T. 6.

Herr Baron Alexander Funck, Bergs-Räd.

R. 4-

Herr Carl Fredr. Mexxander, Theol. Docl.

Erke-Bi^l^op och Upfala Acad. Pro-Canzler,

Led. af K. Vet. Societ. i Upfala. R. 5. T. 5.

Herr Johan Clasox, Grofshandlare i Stock-

holm. R. I. T. 2.

Herr Carl Leyell, Bergmåfiare, Led. af K.

Patr. Sållft. R. 3. T. i.

Herr Zachar. Strandberg, M. D. AffelTor,

Led. af K. Patr. Sållll'. R. i. T. 2.

Herr Olof Acrel, M. D. General-Direfteur

ofver Lazaretterne i Ri-;et, Regements-Fålt-

Ikär vid Adels-Fanan, Ridd. af K. Wafa Or-
den, Led. af K. Chirurg. Acad. i Paris och
K. Vet. Societ. i Gottingen. R. 23. T. 3.

Herr Olof Celsius, Theol. Dod. BU^kop och
Lunds Acad. Pro-Canzler, Led. af K. Vet.

Soc. i Trondhiein och Lund famt af Patr. Såll-

fkapec. T. 5.

Herr Lars Laurel, Phil. ProfefTor i Lund. T. i.

Fru Grefvinnan Iiv a dh la Gardie, Riks-

Radinna Eke bl ad. R. 2.

Herr Pehr W argentin, K. Vetenfk. Acad
Secre-



Ledamöter,

Secreterare , Ridd. af Nordft. Ord. Led. af K.

Vet. Acad. i Petersburg, af K. Societ. i Lon-
don, Upfala, Gottingen, Köbenhavn och
Trondhiem

,
Correfp. af K. Vet. Acad. i Pa-

ris. R. 50, T. 4.

Herr Herman Schutzercrants, M.D. Archia-

ter, Led. af Keif. Acad. Naturjie Curiofo-

rum. R. II. T. 2.

Herr Pehr Högström, Theol Docl Probft i

Skelleita. R. 4. T, 4.

Herr ]oh. Gott sch. V\''allkrius, M. D, Che-
mioe Profeffor, Ridd. af K. Wafa Ord. Led.

af K. Vet. Acad. i Petersburg, Acad, Nat.

Curiof. och K. Societ. i L^pfala och Lund. R. g.

T. I. S. I.

Herr Grefve Hans Henr. v. Lieven, Kongl.

Maj:ts och Rikfens Råd, Riks -MarfchalR,

Ridd. och Commend. af Kongl. Maj:ts Or-
den, f. d. Gener. Gouverneur i Poniern och
Acad. Canzler.

Herr And. Hellant, Oeconomife Diredeur i

Lappmarken , Led. af K. Patr. Sällfl^. R. 17*

Herr Grefve Johan G. von Seth, Cammai-
herre, Ridd. af K. Nordft. Orden, Ledarn, af

K. Patr. SällO^.

Herr Jacob Gadolin, Theol. Doft. och Pro-
feffor famt Dom-Probft i Abo, R. 6. T. i.

Herr Ebhehard Rosenblad , M. D. Med. Pro-

feflbr och Ledarn, af Phyfiogr. Sållfk. i Lund.
Herr Samuel Dur.eus, Phylices Profeffor i

Upfala. R, 3.

Herr Sam. SoHLBERG,Direåeur afMechaniquen.

Herr Pehr Lehnberg, Profeffor, Ridd. af K.

Svärds Oj°den. R. 2.

)( 3 Herr



VT KcngL Academiens

Herr Nils Schenmark, Mathem. ProfefTor och
Ledarn, af Phyi. SållCk. i Lund. R. ic.

Herr Grefve Carl Frld. ScHLriER, Kongl.

Maj:ts och Kikfcns Räd, Ridd. CcmrPiend.
och Canzler af K, Maj:ts Orden, f. d. Hi^ns

Kongl. Majcfiets och Devas Kongl. Hoghe-
tcrs Arf-Fnnianics Gouverneiir , Ledarn, af

K. Vitterh. Acnri. ar K. Patr. och af

K. Vet Sam!}, i Gotheboig. R. i. T. 3.

Herr Sven Rikman, Af{e(l(jr i K. Bergs-Coil.

Diredeur ofver Jårn-foräalingen, Kidd. af

K. Wafa Orden, Ledam. af K. Patr. Sålinv.

R. 23. T. I. S. I.

Herr Carl Ale. Rgsenapler, Frefident, Ridd»

af K. Nordil. Orden. R. i. T. 2.

Herr Carl Kk^tlerg, Capitaine Mechanieus.
R. 10. T. 2.

Herr Baron Carl Fred. Adelcrants, Ofver-
. Intendent, Cornmend. af K. Ncrdft.. Orden,
K. Målare och Bildhiigg. Acadeniiens ifän-

dige Prbefes. T. i.

Herr Eric Gust. Lidbecx, Hifior. Nar. Fro-

feffor i Lund, Ridd. af K. W.aia Ord. Led.

afLundifka ocli Götheborgl]<a K. Säillh. R.14.

T. 2. S. I.

Flerr Casten Ronnou^, M. D. f. d. Stats-Rad

och forrte Lif-Medicus hos frainledr.e Kon.
Stanislaus af Polen, Ridd. af K. Nordil.

Orden , Le; am. af Societé R. de Mcdecine i

Fans. R. r. T. 2.

Herr Bengt Ferrner, C?nzlie-Räd, Ridd. af

K. NordiK Ord. Led, af K. Vet. Societ. iLon-
don och Montpellier faun af K. Patr. Sallflv.

Correfpond. af K. Vet. Acad. iPans. R. 9. T.4.

Herr



.Ledamker. yii:

Herr Pehu Zetzell, M. D. Affeffor, Fålt-Me-

dicus vid K. Arméen, Led. af Chur-Mayntzi-
Oq Vet. Acad. R. 7. T. 3.

Herr TiBURTZ Tiburtius, Probft. R. 10. T. 2.

Herr Jon. G. Wahlbom, M. D» Affeffor, Pre-
vincial-Medicus i Calmare Lån. R. 9. T. 1.

Herr Edward Fred. Runeberg, Secreterare hos
Borgerflapet i Stockholm 5 famt vid K. Com-
miflion^n ofver Tabell-verket. R. 8. T. 3.

Herr Peter Jonas Bergius, M. HilL Nat.

FrofelTor, Affefior i K. Coll. Med. Ledarn. a£

K. Acad. Nat. Curiof. K. Vet. Acad. i Peters-

burg, K. Societet. i London
,
Upfala, Got-

tingen, Fhiladelphia, Haarlem, Trondhiem,
Bafel, Zelie, Vliffingen, Rotterdam, Mont-
pellier, Lund, Götheborg, Berlinfl^a Nat.

Curiof. odi Patr, Sållfk. R. 31. T. 3, S. i.

Herr Pehr Osbeck, Theol. Dod:. Probft, Led.

af K. Acad. Nat. Curiof, famtaf K. Vet.Societ.

i Upfela och Lund. R. 12. T, i.

Herr Fredric Mallet, Mathem. Profeffor i Up-
fala, Led. af K. Societ. därftådes. R. 22. T. 2.

Herr Dan. as Thunberg,, Öfver-Direfteur^
Ridd. af K. Wafli Orden. R. 4.

Herr Roland Martin, M, D. Profeffor. R.

17. T. 3.

Herr Pehr Adrian Gadd, Chemice Profeffor

i Åbo, Plantagc-Direéleur, Ridd. af K. Wa-
fa Orden, Led. af K. Patr. Lunds och Gothe-
borgs Sm^k, R. 10. T. i. S. i.

Herr Johan Carl Wilcke, Thamifk Profeffor

i Experimental-Phyfiquen, Ledarn, af K. Vet.

Societ. i Upfala och Lund. R.'34.. T. 5.

Herr David v. Sckulzenheim, M. D. Profef-

for, Ledarn, af Patr. Såilllc. R. 4. T. 3,

)C 4
' Herr



VIII Kongl AcadeDtr^is

Herr Carl Gust. Ekeberg, Capitaine, Ridd.
af K. Wafa Orden. R. 12. T. i.

Herr Torb. Bergman , Chemi^ Profeffor i Up-
fala, Ridd. af K. Wafa Orden, Led. af Keiferl.

och Berlinfl^a Acad. Nat. Curiof. af K. So-
ciet. i London, L^pfala, Gottingen, Gothe-
borg. Lund, den MedicinflAa i Paris, och
Patr. Sållfl^. Correfpondent af K. Vet. Acad.
i Paris. R. 35. T. 6. S. 2.

Herr Dan. Melandekhielm , Aftronomice Pro-

feffor i Upfala, Led. af K. Vet. Acad. i Ber-

lin, Petersburg, Bologne, Upfala, Siena,

Gottingen, och af K. Patr. Såilfk. Correfp.
' af K. Parififka Vcv. Acad. R. 12.

Herr Joh. Haartman, M. D. Meriicinec Pro-

felTor i Abo, Ridd. af K. Wafa Orden, Led.

af Patr. Sälin^. R. 7. S. i.

Herr Alexander Mich. von Strussenfelt
,

General-Major, Commend. af K. Svärds Ord.

Led. af K. Sållf!<. i Lund. R. 6. T. i. S. t.

Herr Bengt Bergius, Commiffarius i Rik-

fens Stånders Bnnco, Lcdain. af K. Socitt.

i Trondhiern,Zelle, Lund, Gothcborg, Ber-

linll:aNat. Curiof. och Patr. Såilfl^. R. 4. T. r.

Herr Fredric afCiiAPMAN, Ouerlle, Ledi^m.

af K. Amiralitets Collegium, Ridd. af Kongl.

Svärds Orden, Ledarn, af K. Målare Acad.
och Patr. Sålin<. R. 2. T. i.

Herr Michael afGRUBBENs, Commerce-Rad.
R. I.

Herr Anders Schonberg, Canziie-Råd, Riks-

Heraldicus, Ridd. af K. Nordll Orden, Led.

af Konc^l. Vittcrhéts Acad. och Patr^ Sållik

R. 3. T. 8.

Herr



LedamHer,

Herr Anders Planman, Phyfices Profeffor i

Åbo, Ledarn, af K. Soclet. i Upfala. R. 12.

Herr Baron Johan Liljencrants , Stats -Se-

creterare, ConlUtuerad Frélident uti Kongl.

Stats-Contoiret, Commendeur af K. Nordft.

Orden, Led. af K. Patr. och Götheborgfta
Såilfk. R. I. T. 2.

Herr Baron Clas Al strömer, Canzlie-Råd,

Commend. af K. Wafa Orden, Ledarn, af K.

Societ. i Göttingen, Florence, Rotterdam,
Lund, Gotheborg, Upaiuntrings SällLkapet i

London och Patr. SåiSll^. R. 3. T. i.

Herr Grefve JotJ. Georg Liljenberg, Prefi-

dent uti K. Bergs-Coiiegio, Commendeur af

K. Nordft. Orden, Ledam. af K. Patr. Såil-

fkap. T. I.

Herr Grefve Carl Rud e n s c höl

d

,
Kongl.

Maj:ts och Rikfens Rad, Upfala Academies
Canzler, Ridd. och Commendeur af Kongl.
Maj.ts Orden, Ledam. af K. Vitterii. och Mu-
licai. Acad. af K. Vet. Societ. i Upfala och K.

Patr. Sålia^. T. 4.

Herr Bengt Qvist Andersson, Direéleur

vid de finare Järn-Fabriquerna, Ledarn, af K.

Patr. och Lundfna Sållft. R. 12. T. i.

Herr Nils Marelius, Öfver-Infpeélor vid K.
Landtmåteriet. R. o. T. 2.

Herr Nils Lindblom, Profeffor vid K, Artil-

leriet. R. 2. T. 2.

Herr Anders af Botin, Cammar-Räd, Ridd.

af K. Nordft. Orden, Ledarn, af K. Vitterhets

Academien. T. i.

Herr Samuel Sandels, Bergsr-Råd, Ridd. af

K. Nordft. Orden, Ledam. K. Patr. SåU-

ftapet. R, 2. T. ^.

y S Herr



X Kongl. Academiens

Herr Gustaf von Enghström, AndTor i K.

Bergs-Collegio^ och Mynt-Guarriien , Leda-
mot at Societ. Nat. Curiof. i Berlin, och af

K. Sållfl:apet i Lund. R. 8- T. i.

jHerr Lars Montin, M. D. Provincial- Medl-
ens i Halland, Ledarn, af K. Vet. Sållfkap. i

Lund, Gotheborg, Trondhiem, cch det Fa-

triotifta. R. 7.

Herr Baron Samuel Gust. Hermelin, Af-
felior i K. Ber^s-Collegio, Ledarn, af Societ.

Nat. Cur. i Berlin och af K. Patr. Sållika-

pet. R. 7. T. 3.

Kerr Erik Prosperin, ProfelTor, Aftron. Ob-
fervator Reg. och Ledarn, af K. Societeten i

Upfala. R. 6.

Herr Axel Magnus v. Arbin, General- Ma-
jor, Ledarn, af K. Krigs-Collegio, Diredteur

af K. Fortificationen, Fddd. af K. Svårds Or-
den, Ledarn, af K. Patr. Sällfkapet. T. 2.

Herr Baron Sven Bunge, Kongl. Maj:ts och
Rikfens RSd, Commend. af K. Nordll. Or-
den, Ledarn, af Patr. SålKk. T. i.

Herr Joxas Holls fen, Probft
,
Kyrkoherde i

Luleä. R. 6.

Herr Pehr WässxROM, Camererare. R. 14. T. i.

Herr Jean Abr. Grill Abrahamsson, Bruks-

Patron. R. 4. T. 2.

Herr Nils Dalberg, M. D. Kongl. Maj.ts

tjenftgorande Lif-Mediciis, AlTe/Tor i K. Coil.

Medic. Ledarn, af Societé R. de Mcdecine i

Paris. R. i. T. i.

Herr Gustaf Adolph Leijonmarck, Bergs-

Fwäd, Ledarn, at K. Patr. Såilfl^. T. 2.

Herr Baron Cakl Sparre, Kongl. Maj:ts och
Rikfens Rad, Ofver-Stathällare i Stockholm,

Coin-



Ledamöter, XT

Commend. af K. Svärds Orden med Stora

Korfet, Ledarn, af K. Målare Acad, och Patr,

Sållfk, T. T.

Herr Grefve Melker Falkenberg, KongL
Majits och Rikfens Råd, Riks-Canzlie-Råd,
Prélident iKongl. Lag-Commiffionen, Lunds
Acad. Canzler, Comniend. af K. Nordft. Or-
den 5 Ledarn, af K. Patn Såhft. T. i.

Herr Joachim Wilhelm LiLiESTRaLE 5^ Jufti-

tios-Canzler, Ridd. af K. Nordll. Orden, Le-

. damot ai K. Vitterh. Acad. och Patr. Såli-

(l^apet. T. 2.

Herr Grefve Nils Bielke, KongL Maj:ts och
Rikfens Rad, Hennes Majits Drottningens
Öfverfte Marfchalk, Ridd, och Commcnd. af

K. Majrts Orden, Ledamot af K. Målare och
Mufic. Acad. femt. Patr. SSllfl^. T. i.

Herr Bhrnh. Berndtson, Rergshauptman vid

Sala Siifver-verk, R. 5. Sv. i.

Herr Baron Fatrik Alstromer, Commcrce-
Råd, Direéleur af Ofl:-Indil]<a Coinpagniet,

Ridd. af K, Wafa Orden, Ledain. af KongL
Mufical. Academ. Patr. Lund. och Götlieb.

Sållfk.
.
R. 2. T. I.

Herr Jon. Lor. Odhelius, M. D. AffeiTor i

K. Coll. Medico. R. 21. T. 2. S. i.

Herr Carl Wilhelm Scheele, Apothekarei
Köping, R. 14.

Herr Grefve Ulric Scheffer, Kongl. Maj.ts

och Rikfens Räd, Préfident i Kongl. Canz-
lie-CoIlegio , Åbo Acad. Canzler, Ridd. och
Commendeur af Kongl. Maj:ts Orden.

Herr Carl Pet. Thunberg, M. D. Botanices
Demonflrator i Upfala^ Led. af Kejf. Acad.

Nat.



XII Kongl Jcademiens

Nat. Curiof. och af K. Socier. i Lund och
Trondhiem. R. g. T. i.

Herr Heneic Nicaxder, K. Vet. Acad. An-
dre Secreterare. R. 2. T. 2.

Kerr Anders Sparrman, Mcdicinae Doclor,
Ledarn, af K. Slllfl^. i Lund. R. 14. T. i.

Herr Clas Bifrkander, Comminilter i Gö-
thene, i Skara Stil t. R. 17.

Herr Carl Blom, M. D. Provincial-MedicuSj

Ledarn, af Societen i Bafel. R. 5.

Herr Baron Ckristofh. Falkengren, Kongl.

Maj:ts och Rikfens Råd, Frélident i Kongl.

Amiralitets-Collegio, Ridd. och Commend.
ai Kongl. Maj.ts Orden, Ledarn, af Kongl.

Patr. Sållil^apet.

Herr Johan Kraftmän, Profeffor, Ridd. af K.

Wala Orden.

Hecr Jacob von L^t fall, Direc^teur af Oll-fn-

difka Con-ipagniet, Commend. af K. Wafa
Orden , Ledani. af K. Patriot, och Phyhocra-
phiHka Sållfk.

Herr Johan Gustaf Acrel, M. D. Medici-

Adjuncl i L^pfala. R. 2.

Herr Pet. Joh. Bladh, Super- Cargo vid O1I-

JndiflNa Compagniet, Ledamot at K. Sållfka-

pet i Lund. R. 5.

Herr Baron Fredric Sparre , Hof - Canzler,

Commend. af K. Nordll. Orden , Ledarn, af

K. Målare Acad. och Patr. Sallfl^.

Herr Adolph Mirrav, M. D. Medicinx 8c

Anatomii^ Profeflbr i Upfala, Ledarn, af K.

Societ. i Upfala, Fafel, Florents, Siena,

Herlinfka Natur. Curiof. och Patriot. Sålllk

R. 6.

VTL.iXD-



Utländjke LedamStér. xiii

UTLÄNDSKE LEDAMoTEIt

Herr Sagramozo, Riddare af Malta. T. i.

Herr De la Martiniere , Generai - Chirur-
gus vid Franfta Arméen, Prasfes vid Kongl.
Chirurg. Acad. i Paris.

Herr Hevin, Secreterare vid Kongl. Chirurg.

Acad. i Paris»

Herr Ant. Ulloa, Spanlli Amiral och Afiro-

nomus. R. i.

Herr Gleditsch, Botan. ProfefTor i Berlin.

Herr A. G. K/estner, Hof-Räd, Math. Pro-

feffor i GvOttingen. R. i.

Herr A. Mayer^ Mathem. Profeffor i Greifs-

Avald. T. I.

Herr Bon NE T 5 Hiftoricus Natur, i Geneve.
R. I.

Herr Guettard, Botanicus, Ledarn^ af Kongl.

Vet. Acad. i Paris.

Herr Poissonnier, Medicus, Ledamot af K.

Vet. Academien i Paris.

Herr Fred. Charl. de BåER,Profeffor, K. Svenfk
Hof- och l .egations-Predikänt i Paris.

Herr G. F, Muller
5

Kejferlig Ryfk Hiilorio-

graphus.

Herr De la Lande
5
Aftronomus, Ledarn, af

K. Vet Acad. i Paris.

Abbe ExpiLLY, Canonicus i Avignon.

Herr Paul Frisi, Matbem. Profeffor i Milano.

Herr W. Chambers^ K. Archited i England,
Ridd. af K. Nordft. Orden.

Herr Du Hamel du MonceaUj Botanicus,

Led. af K, Vet Acad, i Paris.

Herr



XIV KongU Academjens

Herr A. L. Schlozer, Hift. Profeffor i Göt-
tingen.

Herr E. Sandifort, Anat. Profeffor i Ley-
den. R. i.

Herr Jo H. And. Murray, Botan. Profeflbr i

Göttingen. R. i. i. i.

Herr MAcquER, Chemicus, Ledarn, af K. Vet.

Academien i Paris.

Herr Messier, Aftronomus^ Ledamot af K.

Vet. Acad. i Paris.

Herr L. Röhl, Afi:roaom. Profeffor i Greifs-

wald.

Herr Otto Fr. Muller, Hiftoricus Nat. K.

Danfk Etats^lad. R. 4.

Herr E. Lax man. Mineralog. Profeffor i Pe-

tersburg. R. I.

Herr De la Rocheeoucault , Duo & Pair de

.France. T. i.

Herr Alex. B. Kölpin, Medicince Profeffor i

Stetin. R. 2.

Herr M. Hell, Kcjf. Affronomus i Vvien.

Herr Monnet, FranPA Chemicus. R. 2.

Herr Jon. A. Euler, Secreterare vid Kejferli-

ga Academien i Petersburg.

Herr von Born, Riddare, Bergs-Rad i Wien.
Herr Perronet, Ledarn, af K. Academiea

i Paris.

Herr And. Jon. Li-.xell, Ma thern. Profeffor i

Petersburg och Abo. R. g.

Herr Banks, Prelulent af Kongl. Sccieteten i

London.
Herr Dan. C. Solander, Intendent vid K.

Muieum Nat. i London.
Herr Rumovski, AUrouomiiC Profeffor i Fe-

te r^^bur g.

Herr



Utlåndfke Ledamöter. xv
f

Herr Jean Bernoull i, KongL Aftronom i

Berlin.

Herr A. G. Richter, K. Lif-Medicus, Profef-

for i Gottingen.

Herr Keralio, Riddare, Aide-Major vid Eco-
ie Milit. i Paris.

Herr Jac. J. Ferber, Mineralogus, Profeffor i

Mitau. R. I.

Herr Sfallanzani, Hiltor. Naturalis Profeffor

i Pavia.

Herr Sage, Mineralogus, Ledamot af K. Vet.

Academien i Paris.

Herr RoMe de TIsle, Franfk Chemicus.

Herr P. S. Pallas, Hift. Nat. Profeffor i Pe-

tersburg. R. 3.

Herr Carsten Niebuhr
,
Kongl. Danfk Ju-

ftitz-Råd.

Herr Du Sejour, Affronomus, Ledarn, af K.

Vet. Academien i Paris.

Prins De Kourakin, Kejferlig Ryfk Cammar-
Herre. T. i.

Herr Domaschneff, Kejf. Ryfl^ Cammar-Her-
re och Direéleur af Kejf. Petersburgifta Vet. .

Academien 5' Ridd. af K. Wafa Orden.

Abbe R0ZIER5 Canonicus i Lion, Utgifvare

af Journal de Phyfique.

Herr John R. Forster, Ledarn, af K. Societ.

i London. R. i.

Herr Bailly
, Aftronome, Ledarn, af K. Vet.

Academien i Paris.

Herr Pet. Fred. Suhm, Etats-Råd och Cam-
marherre i Danmark.

Herr Joh. De Berger, Förfte Lif-Medicus hos
Hans Maj:t Konungen i Danmark.

Herr



XVI Kongt. Acad. Uti Ledarn.

Herr Tronchin, Lif-Medicus hos Duc d'Or-
leans.

Herr Esaias Fleischer , Etats-Räcl i Danmark.
Herr Hans Ström, Kyrkoherde i Egea i No-

rige.

Herr Joh. Adolph Schinmeyer, Th. D. Su-
per-hitendent i Liibeck.

Herr Fontanieu, Chemicus, Led. af K. Vet.

Academien i Paris.

R. med bifogad numer^ efter Herrar Ledamotentay

Najnn och Titlar^ titmärker ^ kiirn mänga Ron
hvar och en Ledamot hartiU iiigifvit til Kongl,

Academien ^ fom hlifvit tryckte iintingeji uti de

vanliga Handlingarna ^ eller uti Defs farfpjlt

tryckta gamlingar af Economifka Ron. T. med
bifogad 7nmier^ vifur ^ huru mnnga Talfamma Le^

damut hållit , fom hlifvit af Trycket tttgifna ,

vare fig Intrades ^ ?ritfidii eller Aminnelfe-7al.

S. huru mänga Svar på K, Academims Frågor.

F(jRE-
I
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J^ongL Vetenfiaps ^Academien har funnit

for godt^ at hår med börja en ny Om-
gäng af fina Handlingar. Ty fom de hår^

tils utgifne vuxit til et antal af Tomer^

af hvilka de fbrjie åro uti Bokladornafa tit-

fälde^ at de ej r/iera ftyeke-vis kunna til köps

erhållas
^ JkuUe en fullftändig Samling afdem

med tiden hlifva alt for dijr^ omfamma Tom-

tal an vidare ärligen okades^ hvarigenom

Tdänge kunde afjkråckas at fig dem vidare

tilhandla. Deremot Jiär til förmodande^ at

de, fom fornt ega nägot antal af de förra
Tomerna, Jlwla nu fiwffa fg de äterflåen-

de, nar de fe, at furjfa Samlingen derige-

nom blir fiiUJiåndig, Andre äter, fom hår-

tils ej köpt KongL Jcaderniens Handlingar,

och ej hafva lågenhet at pä en gäng fkafa
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fig åtta ^0 Tomerna^ torde rai börja at är-

ligen taga den nya Fortfättningen.

Flera utland[ka Vetenfkaps Jicadeivier

och Societeter hafva , for dylikc orfaher, of-

ta börjat nytt Torn-tal, dels blott med litet

förändrad Titeln dels ock med ändring i For-

mat och andra omjtdndiglieter,

Kongl Vetenfkaps Acadeniiens

Handlingar blifva i ofrigt aldeles lika de äl-

dre^ och komma at iitgifias i famma For-

mat^ och til ungefärligen famma arktaUftyc-

ke-visj hvar tredje månade fafom tilförue, ^

KoxGt.
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Herr BENGT BERGIUS,
Banco - Commiflarius.

FÖRSÖK,
til

Upltfsning cm Luft-hvirflar och Skij-drag,

efluifningar om Sky-drag förekomma hos
åldre och nyare Auélorer. Men in-

A ^
<^"^) Tlin. Hifi, Mundi, L. II, c, 43. De repcntiiiis fia-
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gen har, mig veterligen, upgifvit något för*

fok eiler experiment, hvarmed deffa ftora och,
för deras våldfamma verkningar, altid med fa-

fa och forundran åfkådade Meteorer, i fmått

kunde efterapas, och fanningen at derom fat-

tade tankar och uttydningar, låggas nog tyde-

ligen för ögonen. Vi tage Ukvål fållan rått

pä naturens fl:ora Verk, utan jåmförelfe med
mindre, dermed likartade Phenomener , och
detta år vid Sky-dragen fä mycket nödigare,

fom det ä ena fidan altid är vädeligt, om ej

omöjeiigt, at pä nära häll genom omedelbara

rön förviffa hg om deras natur och beO^affen-

hetj och ä den andra, det, fom verkeiigen

derom blifvit utrönt, redan föranlätit fä män-
ga olika tankar, om fjelfva orfakcrna och fan-

na förhällandet af deffa Meteorer, at Pheno-
menerna fjelfva börjat fattas i t\ Uvelsmäl, ob-

fervationerne mifstånkas för fynvilla, och he-

la var kuntop derom liadna i ovifshet och
gifsning. Detta har nu ock, i fynnerhet vid

genomläfandet af Bcfl-a-ifningarne om de, at Her^
rarne

tibus. Sr.XFCA, .V.//, /jiud^. L. V. c. 12, Va-
REXiis, Gfoor. General. L. I. c 21. Pr. X; Bav-
I F /;//?. Phsf \\ r. L. S. ; Art, II. p. ^523.

MrsCHKXER IiitvoJ. ad Pbilof. N:\C P. II. §. 2^Sf-
BlTFON. Hlfi, Naturelle, T. II. Art XI. Edit. S vo.

Franklin Exp. mui Ohfcrv. on Hlcclr. wich Letters

and Pnpcrs on Philof. Subjccls. 4'to Lond. 1769. Uib.

tit Whirhxinds. W.jterf pouts Richard Hiji. nat. de

l\iir d- des >fetcorcs, Tom. VI Difc X. BERGMANS
BifKvifn. om JorJkkrct . II D p. 47. Kon^J. Vctc;i'

/knpa AcaJ. HemJtiti^nr ^ fe tit. Sk3'-dr,ig. Mcvi. dc

Fuy/a. f. t. Troinbes." Phihf. TramnFf. i. t. Spoiit. Wj-
tcr-fpours. it. n\>'riFRS, Thevjnots, Gentils,
Sh.^nns, ni. fl. Rcior, foiu lingre ned ikola antoras.
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rarne Cook, Forster, Wales och Sparr-

man, på deras refa omkring jorden , vid nya
Zeeland fedde, och af Herr Hodges i Koppar-
ftick forellåita Sky-dragen^ föranlåtit mig

5

at tänka pä några förfok , hvarmed dyHka Phe-

nomener i fmått kunna foreftållas, och tillika

rätta befl^affenheten och verknings-fåttet af de

Luft-hvirflar^ hvilka altid med ilorfta fanno*

likhet hållits for orfak til deffa Meteorer, men
ingenftåds nog tydeligen finnas utredde och
förklarade 5 närmare kunde infes och underfo-

kas. Jag tror mig håruti någorlunda hafva

vunnit min affigt^ och får nu i korthet, L Be-

fkrifva deffa förfok , och de dervid fundne åter-

gående famt dragande hvirflarne. a. Jåmfora
dem med Sky-dragens allmänna Phenomenen
3. Omtala orfakerna och fåttet, huru dylika dra*

gande hvirflar uti Luftkretfen upkomma och
genereras. Sjelfva ämnets fvärighet torde hår-

vid tjena mig til urfägt», om det famma ej ef-

ter värde och min önfkan blifvit utfordt

Forfia Förfoket

2. Et ftycke vanlig krita brånnes 1 ftark

eld; kaftas ännu glödande ned uti rent vatten

at fläckas och fållas fönder til et fint damb?
vattnet röres om och afhålles med det fimman-'

de krit-flammet uti en cylindriik glasflafl<a^

A 2 Fig*

(*) Voyage towards the South Pole ^ Löncl. 1777, T. 1.

p. 103* G, FORSTERS Voyage roiinci theworld, T. I.

p- 190. it. JOKN R. FORSTERS Obfcrvat. made during

a Voyage roiind the world, 1778. p. ICQ» A.'q. it, Ori-

gina! Aftronom* Obfervat. made in a Voyage towards

the South Pole and round the world , by W. WaleS
and W. BAYLY, Lond. 1777, 346, Plate IIII,
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Fig. I. 2. 3. Tab. I. fom täppcs ir.ed kork.

Igenom korken nedf-ickes en fm al ft ål tråd

ABCDE, fom vid B, C och D Sr ombogd
med et knå, pä det, når ofre armen ED med
fingret vandes omkring 5 den nedV-a andan AB
mä uti vattnet omlcpa uti en cylindrifk yta,

och fatta vattnet uti f?mma omlopande gång.

Uti höga vida cpna kårl
,
Fig. 7. kan denna

tråd nedilickas igenom et pålagdt lock IK, famt

drifvas med trilTa och hjul, fom gör förföket

mindre modofamt. Det ifrån ötra kalk-hin-

nan nedfallande grnmJet tienar ock dä at no-
^are finna och ie vattu-maffans rörclfcr, til h\ il-

ken anda jämväl andra låtta ämnen, fåg-fpän,

lack-bitar m. m. uti vattnet nedfiäppas^ hvar-

f ä glafet ftålles få högt em.ot dagen, at man val

kan fe och obfervera hvad fom deruti föregår.

§. 3. Når tältraden kom:mit i gång, mär-

kes ca 'god ftund- aldelef? ingen rörelfe uri det

klara valtnetj men omlider börjar krit-fiammct

på bottnen åtkomma i rörclfe, och etter omilån-

digheterne upiiiga med olika Phenomener. Ar
krit-dambct mycket löit, och. ej ännu val f:. 1

1

lig ned, eller ock tråden omdrifves med Itor

haltighet; uprorcs vid bottnen en vid, illa for-

merad, conillv rök, fom med någon vridning

nplhger fåfom en vidare column til omlopps-
traden. Fig. j. Har iUer kritan mera fått fåtta

iig, och trådens omlopp fker makligare, tår

man pä en gång fe kritan flyta ihop til en en-

da punkt F, midt under trådens omlopp, och
råga (ig darllädes til en liten hög^ In-arifrån i

det famma en fm.al rund pei:a-e lodrätt iip-h-

(j,cr. In ars ofra iuida vid GH oicail i början

cn-
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endaft gör en liten fvång, och fäfom en fmal

fiingrande flräng upfar til den omlöpande trä-

den, fe Fig. 2. Samma fträng faller likväl 5 om
rorelfen fortfättes, fnart tilbaka af egen tyngd,

fvånger omkring och utbredes til en liten mot-
vånd Con GH, Fig. 3. ifrån hviiken kritan uti

fnäcke- eller Spiral-gängar, fåfom en ihålig co-

lumn 5 fvarfvas upföre , til den omlöpande trå-

den. Inom denna yttre Spiralen upftiger tilli-

ka fkyndfammare en tunnare rök, hviiken Ii-

kafom den yttre, går i fpiraler, och jåmte den
förra indrages uti öfra omlopps « cylindren

;

Iivareft krit-dambet utbredes til et coniftt moln,
famt framdrifves horizontelt emot glafets Ii-

dor, blandas med vattnet, och efter hand up-

ifrän gör det famma mörkt och ogenomiliinligt

§. 4. Uti det ftörre 12 tum höga och 6
tum' vida glafet, Fig, 7. faller alt detta ftarkare

i ögonen. Den lilla nedra pelaren eller klac-

ken vid F, blir likväl dä gemenligen kartaret

kritan dragés ifrån alia iidor tilhopa uti Spi-

raler, och formerar likafom 2:ne eller flera om-
kring hvarandra fiingrande Ikruf-gångor, för-

medelft hvilka kritan updrages uti den med
vidare Spiraler upftigande Columnen, inom
hviiken alt fmalare och fmalare med famma
fpiral-rörelfe häftigt upfarande columner blif-

va fynbare. Härvid år nöjfamt at fe, huru den
lilla fugande pelaren eller klacken icke altid

ftadnar pä famma Mlle, utan jåmte hela co-

lumnen fvåfvar af och an , at hämta kritan til-

hopa, och deruti nedgråfva en grop, ända til

glasbottnen. Åro tillika gröfre partiklar, fåfom

ftycken och fkifvor af den öfra kalk- hinnan

A 3 JP-



6 1780. ^mu Febi\ jWarL

m. m. pä bottnen, fer man deffe ftorre krop-
par åfvenledes alt mer och mer nalkas fjelfva

draget, och da de räka den fugande klacken ,

deraf ryckas häftigt upät, famt efter deras tywjd
och ftorlek, antingen äter utkallas rundt om-
kring colum.nen, eller uti fnåcke-gängar fvart-

vas upfore hela den ftigande columnen, til of-

ra molnet, at därIlades med det ofriga dambet
utdrifvas åt fidorna , och ater , m.ed yttre ftröm-

nien, uti fpiral-iedningar nedfiyta.

Andra Förfoket,

§. 5. Om man i ftålle för kritan, Pir bom-
eller lin-olja uti få ftarkt brännvin, at oljan

fom knappafi: fjunker til bottnen, och hkafom
förut, fåtter det öfra brännvinet i omJopp, Fig.

4. börja förft alla fkiljde olje-droppar uti en

ftrång, likafom kritan, efter hvvarandra uplöpa;

men innan kärt börjar jämväl hela olje-maffan

at höja fig til et Utet conoidilT^t berg, och up-

flyter ftraxt derpå, fåfom en rund jäm.nt fam-

manhängande conoidill\ pelare til omlopps-trå-

den, hvarält oljan bredes ut, och af den om-
löpande tråden löndras til flalde droppar, hvil-

ka rundt -omkring draget åter nedfalla, och
vid bottnen å nyo dermcd förena (ig at upfly-

ta, famt formera en Händig circuiation, tils

oljan öfver alt med vattnet är omblandad, och

ingen ting vidare med tydaghet uti blandnin-

gen kan urlliljas.

Tredje Förfoket

§, 6. Pä famma fatt fom den omlöpande MU
traden uti de anförda förföken nedifrån up-

drager rörliga ämnen, kunna dylika ämnen li-

kale-
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kaledes upifrän, formedelft famma rorelfe^ dra-

gas nedåt, och derigenom föreftåila nedgåendq

Sky-drag. Til (Jen ändan faftfåttes ftäi-tråden

A B CD, Fig. 5 och 9. Tab. I. med fin kork,
uti haifen af en cylindrifk gias-kiocka 5 hviiken

med upvånd öpning ftålies öfver et häl uti et

litet bord, at ftältraden nedifrån fritt kan vän-*

das omkring, och den omlöpande delen AB
inom klockan formera en i öfra andan öppen
och oftångd cylindri(l< yta. Klockan fylles med
vatten, hvarpå flåppes varfamt et lager af rådt

vin eller Pontak, fom flyter pä vattnet, lång-

famt blandas dermed, år genom defs fårg der-

utifynbart, och ganlka lätt lyder vattnets min-
fta röreiier. Tråden behofver da ej länge drif-

vas omkring, forrå.n vinet, fäfom en hängan-
de molnfåck, med ringa vridning, börjar gif-

va fig ned emot omloppet; fortfättes rörelfen,

dragés detta molnet , fom med en vid bas hån-
ger vid öfra vinet, alt närmare tilhopa, och
förbytes til en fmalare, fpiralt vriden, coiumnj
fom dragés ned uti den omlöpande cylindern,

och dådtådes , likafom krit-dambet, utdrifves åt

alla fidor oeh blandas med det omgifvande vatt-

net. Altfom denna vin-columnen blir fmala-

re och mera cylindrifk, börjar ock dervid til

flut, fedan det mäfta vinet nedrunnit, den vid

kritan omtalte Ulla fugande pelaren eller klac-

ken , under fjelfva vattu-ytan vifa fig, til defs

alt vinet nedrunnit, och med vattnet öfvtjralt

år jämnt upblandadt.

Fjerde Fbrjoket.

§. 7. Om m.an i ftålle för vinet, flär olja

ofvanpä vattnet, och dårålt den famma ej nog
A 4 lätt
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lått fjunka vill, omdrifver tråden med triffi

och hjul, kunna alla oir.ftåndigheter af detta

nedgående draget ån tydeligare och oftare ir.ed

nöje äfkådas. Sedan tråden en ilund varit i

gång, och hvälfningen hunnit up til oljan.

Börjar den famma åfven löpa omkring och uti

Spiraler famlas til en vifs fläck, hvaräil en co-
nifk fåck gifver fig ned , och dåräft r^relfen år

liark nog, nedflåpper en läng fmal conift co-

lumn eller pelare, alt intil fjelfva omlopps-cy-
lindren; hvaråft denna olje-Arfing breder lig

ut, och af tråden fondras til ikilde olje-drop-

par, hvilka utdrifvas rundt omkring omloppet,
och äter nårmail glafet upflyta til ytan, for

at dårftädes uti Spiraler ä nyo nalicas fjelfva

draget och deruti nedflyta, lamt fortfåtta den^

na circulation, fd långe tråden är i gång.

$. 8. Den nedftigande olje-columnen hån-
ger i början med en vidare bas vid fjelfva ol-

je-ytan, och blir alt fmalare, ju längre ned och
närmare omlopps -tråden j nien antager efter-

hand alt m.er och mer en nällan cylindriflv

fl^apnad, hvilken ock, fedan all oljan dragits

ned och blifvit til droppar föndrad, blir vi-

dare och vidare, och då i fynncrhet tydligare

vifar den haAigt Ipiralt omlöpande rörcUen,

hvarmed oljan åfven uti detta draget nedfvarf-

vas. Man fer dä äfvcn luften upifrån, låfom

en conifk tratt, Aicka lig ned uti olje-columnen,

famt ofvanpä fjelfva ytan formera en grop el-

ler mal-rtröm, uti liviiken alla lätta ämnen, fom
kaftas pä ytan, uti fpiral-linier neddragas, och
elter columnens axel , nedföras igenom vatt-

net, til nedra omloppet, hvaräil de fajnma med
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oljan utdrifvas ät fidorna, och flyta up, för at

ä nyo genom famina våg nedgä och lläiidigt

drculera. Vid den nediUgande olje-coiuinnea

torde förtjena anmärkas 5 at den famrna fällan

ifrSn början vifar lig aldeles rak eller lod-rätt,

utan med flingrande böjnmgar och lutad ftäli-

ning gifver hg ned, til omlopps -cyiindren.^

hvaråil defs nedra fpets likafoin qvarhälles, un-
der det ijehva öfra delen med olje-ytan vän-

des omkring, efter fem fjeliva fvalget af he-

la vattii-maffan omdrifves^ tiis omhder hd.a.

maffan kom^mit til jåtnnare omlopp, och fjeli-

va draget, mera rakt och cylindrillit, häller fig

midt uti glafet

g. Om vid detta förfok, aldeles ingen

olja flås pä vattnet, och tråden med hjul drit-

ves mycket häftigt om.kring, får man, i ftälle

för oije-columnen, fe en coniO^ luft-tratt itic-

ka fig djupt ned uti vattnet, hvilkcn ock med
ån ftarkare drift, bringas til en vid, ftändigt rin-

nande luft-column eller tratt, hvilken, dä den
råkar fjelfva omlopps-tråden, fönderdelas til et

fint fKurn, fom fprides omkring träden, men
dervid fom £r mdrkvårdigafi ^ förorfakar et gan-

Ika ftarkt förpande, dån och läte uti fjelfva

Luft-pipan. En kork-kula fom fålles ned uti

detta luit-drag , vifar ock dervid ätfliilliga up-
lyfande phenomener.

§. 10. Om ftalträden tilfl^apas få, at defs

omlöpande ände AB befKrifver en både up och
nedåt öppen cylinder, Fig. (5. kunna uti et högt
cyhndrifkt glas, båda flrömdragen tillika , för-

medelft kritan och vinet, eller tvånne olika

tunga oljor uti Spiritus Vinij fåfom uti de be-

A 5 kan-
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kanta element-glafen, upvåckas och foreflällas*

Jag har i fmått profvat riktigheten af detta

vackra experiment, hvarvid de tvånne ftridi-

ga dragen , med olika åmnen motas åt uti den
medlerfta omlopps-cyiindren , och derifrän ut-

drifvas uti en gemenfam lidoflröm ; men ej hål-

lit mådan vårdt, at i llort fullkomna det fam-

ma, få vida man af de anförda forfoken och
fjeliva hvirfvelns art, utan fvarighet forutfer,

hvad fom dervid hånda bör, Fafl: angelägnare

deremot lårer vara, at til förklaring ar alla, vid

deffa förfok förekommande, och med de, vid

fjelfva Sky-dragen i ftort anmärkte, nog enli-

ge omftåndigheter , närmare beikriiva och gö-
ra fig et tydeligt begrep, om den befynnerliga

art af dragande och återgående Hvirflar ^ fom
härvid uti fjelfva vattnet upvåckes, och hvar-

af alla delTa phenomener fäfom nödvändiga
iölgder egenteligen härröra. Man torde hafva

fvårt at derpm a priori göra fig nog tydeliga

föreflällningar , faledes är bäft at gitva akt pä
rörelfen af de vid de befkrefne förföken ud
vattnet inblandade gröfre ämnen och materier,

hvarigenom alla deruti föregående ^ndringar

falla uti ögonen, och fjelfva hvirflens art vid

någorlunda eftertänka blifver, ehuru inbunden,

dock ganfka tydelig.

$. ir. Lät til den ändan AR CD, Fig. 6

och 10. Tab. I. förellälla den, förmedellt om-
loppet af ftålträden AB, uti \'attnet formerade

cylindrenj EACF, och BGHD äter, de u^>-

öfver och under denna cylinder Ilående li'xa

vida vattu-columncrna, och fäledes EGHF,
hela den medlcrita lodrätta kdrn-pelarai^ uti hvil-
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ken, få val fjelfva Hufvnd^hvirflen ABDC,
fom båda de up och nedgående dragen^ upkom-
ma: få blir nödigt at gifva akt pä de rorelfer

hvilka dcis inoyn^ dels inom denna kårn-pelaren

EGHF föregå, upvåckas oclifölja på hvarandra.

§, 12. Stål-trädens omlöpande ande AB,
drifver uti hela defs cylindrifka omlopps -yta

ABDC, vattnet undan för fig, och upvåcker
deruti en centrifiigal- drift , efter denna cy in-

drens horizontela tangenter^ men tillika, for-

medelft det omgifvande vattnets motllånd, det

bakom träden altid tilflytände vattnet, och fjelf-

va vattnets fammanhang, förfätter det famma
uti circuierande omlopp omkring famma cy-

linder. Med denna dubbla rörelfe utdrifves

vattnet rundt omkring hufvud-hvirflen ABDC,
uti Spiraler emot I och Kj men motas af det

omgifvande vattnet och glafets fidor , och vän-
des til en dubbel fä vål up, fom nedgående
hvalfning^ hvarunder det circuierande omlop-
pet bibehålles , och fäledes den omkring ABDC
utgående iido-ftrömmen , kommer at fvarfvas

uti Spiraler både up och ned, omkring medler-

lla kårn-pelaren EGHF, För at tydligare in-

fe verkningarne af deiTe uti det omgifvande
vattnet upkommande rörelfer, pä det inom
fjelfva kårn-pekren EGHF befinteiiga vattnet,

är nödigt at fårlkilt föreftåUa fig deiTa tvånne
olika rörelfer,

13. Så vida den omkring hufvud-hvirf-
len ABDC utåt verkande centrifugal- driften,

håller det omgifvande vattnet, fom ftäri jåmn-
vigt med inre columnens EBDF, emot defs

lodråtta högd fvarande fido-tryckningar, rtar-



kare tilbaka , och fåledes forminfkar defs

tryckning emot denna inra columnen; måfte

famma column blifva radande, fjunka ned,
och flyta ut rundt omkring A B CD, alt ef-

ter fom träden drifver det om^rifvande vatt-

net undan for lig. Kåraf (l^uiie, om centrifu-

gal-driften räckte ända up til vattu-ytan EF,
en tom kärna och fånkning upkomma uti of-

ra coiumnen EACF; men dä nu, icke allenalt

en hvilande högre column EACF päiigger,

utan jåmvål, når denna fjunker ned, at tylla

rummet efter det omkring AB CD utdrefne

vattnet; det omgifvande fido-vattnet irran EA
och FC, jåm.nt tiifiyter, at intaga defs rum;
och famma lido-vatten , formedelft den omkring
ABCD upät hvåhVande yttre ftrömmen fhän-

digt underliälles; kan ej annat hånda, än at

uti denna ofverhggande coiumnen EACF et

beftåndigt emot A C 7icdfij'rande Jlromdrag up-

kommer, fom häller uti, fä långe fjelfva or-

faken dertil, trädens omlopp, och vattnets ut-

drifvande omkring hufvud-livirfvela ABCD^
varar och påitär.

§. 14. F3 lika fatt år befl^ftadt med kärn-

pelarens nedra del BG HD. Denna tryckes

upifrän, af hela den öfverliggande coiumnen
EBDF; men omkring lidorna BG, DH, af det

omgifvande vattnets, emot vattu-hogderna fva-

rande iido- tryckningar. Sa fnart fordenfkuU

iiägon del af den ofra tyngden, formedelll ut-

loppet omkring ABCD, uphäfves, räda fido-

tryckningarne, at lyfta och uptränga denna ne-

dra columncns vatten, inät huf\ ud-hvirfleii

ABCD 3 hvaralt det famma utdrifves ät lidor-

na,
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na, och formerar clen utgående famt nedåt

livälfvande ftrommen, hvilken ater, rundt
omkring denna upflytande kärn-pelaren, flyter

til, at fylla rumm.et efter defs upftigande vat-

ten, och fäledes jåmvåi uti denna nedra de-

len af kårn-pelaren, underhåller et ftändigt up-

at löpande ftrom- drag ^ fä länge trådens gång
och utloppet omkring ABD C varar och un-
derhälles.

§« 15. Stal-tradens cylindriil^a omlopp uti

vattnet, fJranläter f.lledes, endaft iörmiedelft

den omkring AB CD utgående centrifugal-

driften, på en gång, zrenne fårilaldta, nåra med
hvarandra forbundne

,
flåndigt circulerande

llröm-drag. Omkring ABCD utdrifves vatt-

net horizonteit til en vidllräckt utlöpande ftroni.

Denna motas af fi do-vattnet och våndes til en
dubbel, up och ned ät gående hvalfning ; Ä.Qnn?L

hvälfvande flrommien åter, vånder om til med-
ierita kårn-pelaren, at dårftådes form.era de up

Qch nedgående dragen^ hvilka inom fjelfva huf-

vud-hvirflen mötas åt, och daiftådes förena-

de, utdrifvas åt fidorna, "sx Si^^ndigt underhålla

denna pä flera latt tillika omiöpande hvirfvel^

hvars afriga horizonteia gång och rund-lopning^

likväl ån ytterligare, med delTa itröm.-drag och
hvålfningar tillika bor fammanfåttas, och fä-

fom hufvudfakelig, dervid underfökas och be-

traktas.

§, 16. Jag har redan anfört, at den om-
kring ABDC utgående, famt up och ned hvälf-

vande ilrömmen, icke endall går rått fram,

ut, up eller ned, utan tillika uti Spiraler fö-

res omkring kårn-pelarene Detta horizQntela om-

lopp
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lopp är nu äfveyi hade tydligare ^hafiigare och flår

^

kare uti fjelfva kdrn-columnen och de utifamma ve-

lare inat hufvud ' hvirflen löpande dragen. Man
fer alla inom delTa drag framförda åmnen om-
löpa med fä mycket ftorre fkyndfamhet, ån
det yttre omgifvande vattnet, at detta omlopp,
vid forfta päfeende, kunde tagas för enda och
fanna orfaken til alt det öfriga vattnets om-
lopp och gyration. Men då man tillika etter-

linnar orfaken til denna ftörre häftighet och
drift uti kårn- vattnet, linnes fnart , a t den
famma icke omedelbarligen härrört' af fjelfva

forfta drifvande orfaken, eller den omlopande
ftäl-träden, utan af det yttre vattnets circule-

randegSng och omlopp, hvilket, i iammanfått-

ning med famma vattens indragning uti fjelf-

va kårn-columnen
,
genererar denna häftigare

drift. Den omlopande ftål-traden verkar icke

fä val inSt, fomutSt, pä det omgifvande vatt-

net; och dåråft inra kårn-vattnet deraf, förme-
dolit gnidning och fammanhang med det yttre,

föres, omkring; kan likväl tråden aldrig få långt

iip och ned, lodrätt til defs egen omlopps-
plan, forma fortplanta denna rorcifen. . Aldra-

minft kan detta omlopp, uti ofra och nedra

kårn-draget, blifva häftigare, ån inom fjelfva

hafvud-livirfveln A BD C; Ibm dock, vid for-

fokcn, tydeligen finnes n<e. En ny och befyri-

nerlig omftåndigliet måfte fåledes härvid til-

kninma, iom fororfakar detta omlopp; och den-

na ar, efter det fom längre ned utförligare

derom ilal bevifas, ingen annan, än det yt-

tre, til kårn-dragcn, med omlopande gäng och
derat upkonmiande centrifugaNdrift

,
inllytan-

de \ attnets hopträngande, inom dragets träng-

re
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re canal. Imedlertid tjenar denna kam-cohm*
nms eft^v hand tilkomne häftigare omrullning^ at

deraf tydeligare begripa fjeUva phenomenerna,

§. 17. Sä vida den kraft, hvarmed vattnet

vid trädens omlopp utdrifves ifrån hufvud-
hvirflen år betydeligen llarkare, ån den, hvar-
af famma vatten omfores i ring, kommer ock,

enligt fjelfv a forföken, den omkring ABDC
rått ut, famt rätt up- och nedgående itrommen,
Fig. 6. altid nägot förr i gång, ån famma flröm
hinner antaga den omlopande rorelfen. Sä
långe nu detta varar, och denna hvålfvande

ftrom forenar fit vatten, dels kortafte dels lång-

re våg, med hela längden af kårn-coiumnens
til hufvud-hvirfveln inlöpande drag EACF
och BGHD, Fig. 6. upkommer hvarken nå-

got omlopp eller vridning uti deffa ingående
drag ; ej heller formar famma ftröm, vid bott-

nen och ytan uprora andra ån de låttafte, med
fjelfva vattnet närmaft jåmnvigtiga åmnen, fä-

fom krit-dambet och vinet, och deraf tilfkapa

andra än vida, illa formerade, famt rätt upfti-

gande conifl\a moln och columner, Fig. i. och
5. hvarf(3re ock deffa, når fådane åmnen fin-

nas , aldraförft vifa fig. Alt efter fom det hvålf-

vande vattnet äter hinner komma uti circule-

rande omlopp, och fjelfva defs centrifugal-

drift derigenom tiltager, ändras phenomener-
na, och fjelfva circulations-vågarnejpä et be-

tydligt fatt

§. 18. Vattnets rund-lopning börjar närmaft
omkring fjelfva hufvud-hvirflen ABDC) och
fortplantas långfamt derifran alt längre, fä väl

utätjfomup och ned. Sido-vattnet, fom med
den-
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denna omlöpande rorelfe ftiger inät fjelfva karn-

draget, kan fordenfl^uU ej heller deruti, fäfom
förut, endaft lopa rått up eller necl, utan IVarf-

vas nu med fammanfatt Spiral -rorelfe upfor
fjelfva draget inät hufvud-hvirfvelenj utdrifves

med famma omlopp derlfrån, och berråmjar

derigenomden yttre hvålfvande fLrommens om-
lopp och gyration. Alt fom denna gyratio-

nen tiltager, okes den fammia jåmvål uti fjelf-

va kårndraget, itråcker lig alt låagre ned der-

uti; och blir omfider fä Ibrk, at kårn-colum-
ncns utåt verkande centrifugal-krarter aldeles

liindra, och fåfom et hvalt emotfta fido-vatt-

ncts inlopp och tryckning efter hela längden
af de irdopande kärn- dragen B GHD och
EACF. Sä längt detta äter n\er, nodgas den
yttre hvålfvande Itrommen , at föka och taga

lig väg längre ned, for at komma til ändan
LM, och NO af de ^yrcrande karn-columner-
na HLMD, ANOC, Bg. lo. för at dårftå-

des , fäibm igenom opningen af et verkeligt

ror, tränga dg in uti draget, hvarigenom ock
nu detta vatten med fä mycket ftorre häftig-

het omfvarivas, och framftryker til kårn-hvirf-

len AB CD, Ibm alt det omkring famma
hvirfvel utdrefna \ attnet , n^ied dcfs erhäline

omlopp ocli cciurifugal -drift, tvingas tilhopa

emot opningen och inom car.alen af delTa träng-

re inlöpande columiner; hvarfore ock fjelfva

vattu~p:^rtik!arnas, med denna tredubbla rorel-

fcii, cgcntcligcn fullbordade vägar_, och hela

h\'irFvcIens omlopp, far det utfeehcle och bc-

fkaficnhet, fom ordningen af bokftafverna ef-

ter Aiphahetet, v.t\ Fjg. p. Tah. I. tydcligarc

an alla ord ut\ilä \'attnet, fom vid AdriF-
ve<
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ves ut til up- eller nedlöper, efter den yt*

tre Spiralen B C D EFG , til H ; hvaräft det fam-
ma nalkas kårn-coluxnnen, och deruti upftiger

uti den inra Spiralen iklmnop qrstu wx, än-
da til A 5 hvarifrän famma omlopp ånyo efter

yttre Spiralen vidtagen En del af det imellaa
bäda Spiralerne befinteliga vattnet RRRR, Fig,

10. koirimer hårunder pä fit ftållejUti ftåndigt

omlopp at iikafom ftadna^ och gora en ftili-

nad imellan den yttre utlöpande, och den in-
re fpiralt inlöpande ftrommen eller hvirflen,

famt efter omllåndigheterna och omloppets oli-

ka drift, deltaga mer och ^mindre uti den ena
eller den andra.

§. 19. Formedelft denna hvirfvels alt mer
och mer i gäng fatte inra Mechanique och
omlopp, händer nu jämväl, at den yttre, fpi«

rait nedhvåifvande ftrommen tvingas alt när-
mare emot fjelfva bottnen och ytan af hela vat--

tu-maffan, och fäledes icke allenaft förmäl
fåtta alla dårftådes befinteliga tyngre och tröga-

re ämnen i rorelfe, och under ftändig vrid-
ning framdraga de famma med fig til kåm-co-
iuminen vid P och QL, Fig. 10. utan ock med
häftighet under ftändig omrullning upföra de
famma, efter dragets längd, anda til fjelfva kärn-
hvirfveln A B CD 5 och fäledes efter deffa ma-
teriers olika art, tyngd och fammanhang, der-
af tilfkapa och formera alla vid fjeifva"förf6«

ken närmare befi^refna pelare, columner och
figurer; hvilkas tilkomft, utfeende och befl^af-

fenhet endaft få långe äro främmande och un-
derbare, fom det klara vattnets rorelfer, hvar-
af de famma härröra, åro obekante och ofyn-

B 'ba^
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bare. De måfLa vid Sky-dragen forekomman-
de omilåndigheter torde ock redan af det an-

förda någorlunda v ål kunna hårledas och för-

klar?.s. För at hkvåi ån tydeligare begripa ia

v ål fjelfva figuren fom inra Mechaniken af def-

fe uti flytande åmnen upkommande draganÅe

hvirfiar, och i fynnerhet orfaken til fjelfva den

dragande coiumnens häftiga omlopp och drift,

fåfom defTe återgående hvirflars egenteligaile mår-

ke och befynneriighet5 har jag varic töraniä-

ten cX närmare granila et annat hithörande

hydrauliikt ron , fom ock til Sky-dragens för-

klarande plSgar fälcm et exempel åberopas 5

jag menar den befynnerliga tratt och hvirfvel,

'\om vid vattnets utrinnande genom horizon-

tela öpningar pä vida kårl, plågar upkomim^a,

cch vid defs närmare befkådande , i törevaran-

de mil meddelar åtfkillig uplysning, fom af

de anförda förföken ej med lamma vifshet in-

håm.tas kan.
FortrUrning f6!jer h^.rn.ift-.

JOH. CARL VvILCKE.

ANMÄRKNINGAR
an Fiufs-Spat;

af

CARL WILHELM SCHEELE.

Cs. T.

>\ r 17-T iiade jag den åran, at til Kongl. Ve-
tenil^nps Academicn iniemna nrigra törfök,

fom jag med Fhifs-fpaten anflåit, hvilka ock
uti
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uti Academiens Handlingar för famma Sr åro

införde, och hvaruti jag beviftcj at denna ften-

artens beft§nds-delar åro kalk och en färfkild

fyra, fom jag kallade Flufs-fpats-fyra. Vid pafs

2:ne år dereiter, ville Herr Boullanger, uti

en liten Afhandling (*) bevifa, at denna fyra

ej vore någon annan ån falt-fyra , hvilken med
någon jordaktig fubllance ingått en noga före-

ning, Ater en tid derefter, framkom Herr
MoNNET med förfök, fom han ock på denna
ften-arten anilålt C^^). Han påflår, at fyr^n,

fom jag utur Flafs-fpaten bekommxit, ej annat
år, ån Vitriol-fyra, fom medellt en befynner-

1ig förening (combinaifon extraordinaire) med
Flufs-fpaten år blefven volatiliferad.

§. 2. Har hafve vi nu tre olika meningar
om denna fyras upkomll , och det ftår at för-

moda, det en Natur-forfkare , fom ålfkar Che-
miO^a fanningar, gerna ville veta, til hvilken-

dera han bör hälla fig. Långt ifrån at envift

förfvara mitt en gång tryckta arbete, vill jag

kårteligen underföka de hufvud-grunder, hvar-

på bågge deffe Herrar Chemifter förfvara fma
meningar.

§. 3. Herr Boullanger beftyrker fm fats

dermed; at Flufs-fpat- fyran proscipiterar fä våi

lilrver- fom qvicklilfver-uplosningar, och at lian

af det förra bekommJt luna cornua, och fedan

han fubiimerat | uns af det fenare priEcipita-

B 2 tet,

("i Expérienccs öc obfervations fur le Spath vitreiix, ou

Fluor rpa iquc ; pu' M FsOULLANGER , 1773.

Obicrva ions de Phyi, de M, I' Abbe RoziER, Tom.
X. pag. 106.
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ttty bekommit Mercurius dulcis. Sant år det,

2t Flufs-fpat-UTan priecipiterar I::h'er och qvick-

filfver, hvarom jag ock har nåmit ctiminAf-
handling om Flufs-fpatt^n j men det priecipitat

fem fås, år ganfka litet, (ty Flufs-fpaten, fä val

fem alla mineralilka prcducrer af kalk, förer

naftan ajtid med lig en liten fmitta af falt) och
ftorila miangden af återfående fyran vill ej pns-

cipitera förberörde metallifl%a folutioner, hvil-

ket dock borde il:e, om Kerr Bo l:l langers
mening vore grundad. Han mäiie ock haiva

haft en ganilra ftor mängd af Flufs-fpat-fyran,

för at kunna lä få mycket pnscipitat: ry ai' den
del fyra, fom 2 uns ganfka ren Flufs-lpst mig
gif\ it5 allenaiT; bekommit | drachma lu*

na cornua: men jag fkall vifa, huru man kan
fkilja denna liila fmitta af Salt-fyran från Flufs-

fpat-f\Ta. En uti Salpeter-fyra tilredd Siiiver-

folution pr;^cipiteras med Viniiens-alcali ; det-

ta prascipitzt edulcoreras, hvarpå fedan Ilas lä

mycket Flufs-fpat-fyra , at fyran har ofverhan-

den, dä uplösningen filtreras. Ai denna Siif-

ver-folution dr\T>es fa mycket uti Flufs-fpat-

fyran, tils ingen fiilning mera ll:er, och då

filas fyran genom grått papper, derpa ablbra-

heras hon uti glas-retort ad ficcitatem. Förft

ofvergir uti recipienten vatten, och derpå föl-

jer Fiuls-(pat-f)Tan, fom öf\erdrager retorten

och recipienten inuti famt vatten-ytan, m.ed

en tjock kifcl-fkorpa. Denna fdledés reclitice-

rade fyra, kan hvarken pr.^cipitera Silfver-fo-

lutionen, eiler vifa ringalle fpår pä Salt-f>Ta.

Oin nu Herr Boullanglrs fats vore riktig,

borde denna laledes renade fyra ju åter praeci-

pitcra Silfvcr-foluticnen, emedan han tror, at,

cm
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om den terreltrifl^a fubflancen kunde fkiljas

ifrän henne, den då ej annat vore, ån ren Sait-

fyra (*). Nu vete vi, at denna terreftrifka fub-

ftancen år Kifel - pulver : kan Herr Boullan-
ger af detta pulvret eller annan Kifel och Salt-

fyra, göra Flufs-fpat-fyra 5 fä v il jag genaft bi*

falla hans mening, men ej forr. Hvarfore 16-*

fer dä Flufs-fpat-fyra, blandad med Salpeter-

fyra, ej guld? Hvarföre fäs ingen Mercurius
corrofivus, när Flufs-fpat delUlleras med Qyiokr
fiifver-vitriol ? Hvarföre fäs intet Plumbum
cornuum, når denna fyra drypes uti en med
Salpeter-fyra tilredd Bly-folution ? m. m. Bor-
de icke alt detta fäs, om ren Flufs-fpat-fyra in«

nehöll Salt-fyra? At en flark concentrerad

Salpeter- och Sal t-fyra ej utdrifvit fyran utur

Flufs-fpaten for Herr Boullanger , vill jag alt

för vål tro. Hade han brukat något mindre
concentrerade fyror, eller ock vanliga diluera*

de Salpeter- och Salt-fyror, få hade Flufs-fpa-

ten helt fåkert fä vål blifvit decomponerad för

honom, fom for mig, ty fom deffa fyror ej

hafva fä ftark attradion til kalk, fom Vitriol*

fyran, bor litet vatten vara med i fpelet, och
fåledes blir Flufs-fpaten decomponerad , i kraft

af dubbel affinitet.

(*) Expériences & Obferv. dcc. par M. Boullanger , p.

29» — - Nous voyons inéme , qu'on peut ramener l'a«

cide fpatiqiic a l'efprit de fel piir, & qu'ii n'eft que
l*acide du fel , corabiné avec une fubftance terreuie

,

dont il eft tres difEcile de Ic degager. Pag. 51, fedan

hanbevift Salt-fyrans närvaro i FUifs-fpat-fyran, fager han:

Ne refiilte-t-il pas de ces expériences, que 1'acide fpatique

n'eft au fond qu'un efprit de fel, qui, a notre avis, ne

differe de l'elprit de fel ordinaire &. pur, que parce qu'il eft

combinéavccuiiematicre, quejc rcgarvic commc tcrreitfe - -
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§. 4. Nu kommer jag til Herr Monnet,
fom päftår, tvårt bäde mot mina och Herr
BouLLANGERs forfok , at Flufs-fpaten hvarken
innehåller nägon fyra eller kalk , utan at den-

na ften-arten , i förening m^ed en tilråckelig

qvantitet Vitrio!-fyra, bliV volatiliferad, hvilket

dä utgår den fä kallade Flufs-fpat-f/ran: at re-

fiduum uti retorten eller det cryjialiirerade fältet,

fom. jag och Herr BoullangePv kallat felenit,

ingen ting miindre (kali vara än felenit, at det-

ta i -lter, fåfom ock den fublim.erade crulla, at-

lenaft behöfver m.era Vicriol-fyra, for at blif-

va törvandladt til Flufs-fpat-fyra. Sä raifonné-

rar Herr Monnet. Vi hafve faledes en ny
jord-art, fom for Chemiillerne hårtils varit

okänd, men ock förmodeligen lär blifva okänd.

Pet mälle vara en underlig jord-art, fom for

fig fjelr år fix, men, jämväl utan eldens til-

hjclp, fä kan volatilifera Vitriol-lyran , at de

bå>7ge förenade utgöra en hift, fom ock uti

kölden behåller lin fpaiiltighet. An om jag

tror, at Flufs-fpat-fyran ej innehåller det rin-

gafte fpär af Vitriol-fyra , och at all min Vi-

trfot-fyra, fom jag nyttjat vid fädan deftilia-

tiöh, ånnu fins q\ ar uti retorten, och däritä-

des' förenat fig med Flufs-fpatcns bafis, famit

at denna bafis är kalk? Kan jag hexifa detta,

fa mäfte ju Herr Monnets Flufs-fpats-theo-

rie ramla ofvcr ända.

5. Pä ct uns ganH^a ren och til Alco-

horriiven Flufs-lpat\ flögs 3 uns, noga af-

vägd, concentrcrad \'itriol-fyra : denna bland-

ning delUUeradcs i fand-arpcll, och uti reci-

pienten flogos 12. uns deftilleradt vatten. Der-

pi
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pä afvågdes ockfå ganflQ noga 3 uns af fam-

ma Vitriol-fyra, fom utfpåddes med 24 uns
vatten , hvartii fedan flögs få mycket Lixiviiiin

tartari, fom likaledes förut var afvägdt,; tils

punclum faturationis ganika accurat var tråf-

fadtj hvarpä det qvarblefne iixivium Tartari

ater vägdes. Då nu deftillationen yar til ån-

da, fom fortfettes 8 timmar, med fädan hettaj

at ej något af Vitriol-fyran kunde med ofver-

drifvas, fönderfl_ogs retorten ganflia varfamt^

inaffan uttogs, fom uti glas-mortel fonderrefs

och utblandades med 24 uns vatten, derpS håll-

des aitfammäns uti en kolf, och fedan denna
blandning hade kokat några minuter, tllflo g

s

juli famma mängd iixivium Tartari , fom för-

ut til 3 uns Vitriol-fyras faturation ätgättj med
kokningen fortfors ånnu några minuter til,

ånteligen förfoktes folutionen , och befans

vara fullkomligen neutraliferad
,

ty den hade

hvarken öfverikott pä fyra eller alkali, et ai^

kali vegetabile vitriolatum, och följaktligen

hade icke en droppa Vitriol-fyra öfyergått. Se-

dermera utlakades med hett vatten all fåkan,

och kalken torkades, fom dä vågde:9| drach-

mer. Af denna kalk fplverades.2 draejirner^uti

diluerad falt-fyra, då något äterifod, ,fom ej

ville löfas , fom tycktes vara odecomponerad
Flufs-fpat, och vägde efter torkningen 9 gran.

Til en del af denna folution flögs fåcker-fyra,

fom fälde genafl: calx faccharata. Uti en an-

nan del flögs Vitriol-fyra, dä flrax föllo fmä
cryftaller, fom voro gips, och 3:dje delen af

uplösningen evaporerades ad ficcitatem, fom
gaf et uti luften deliquefcent falt. Öfriga de-

len af calx aerata, lades uti betäckt digei och
B 4 brån-
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bråndes i ftark eld; hvaraf erhölls riktig ofläckt

kalk, fom gaf kalk-vatten, cch med kokning
uplofte fvafveL At antcra flera fkåi, det ba-

fis uti Fiufs-fpaten år kalk, lårer förmodeligen
vara onödigt. Som jag nu ock bevift, at he-

la qvantiteten af Vitriols-fyran af denna kalk

qvarhälles, vore ock aldeles onödigt at anföra

de förfök jag anftålt, för at fe, om Flufs-fpat-

fyran verkeligen innehåller Vitriol-fyra, men
at ock kullkafta Herr Moxxets päftäende hår-

utinnan, vill jag allenall anföra några, i) Ren
Flufs-fpat-fyra pr^cipiterar ej tung-f|:at-jOidens

uplösning. 2) Bly-folution i Salpeter -fyra,

prgecipiteras ej heller. 3) Flufs-fpat-fyra, med
alcali tartari faturerad och ad ficcicatem evapo-
rerad, famt med kol-ftybbe blandad och fnnalt,

ger ingen hepar fulphuris. At förtiga , det fle-

ra fyror åro i ftånd at utdrif\ a fyran ur Flufs-

fpaten. Dock torde Herr Monnet fnart fin-

na fig hårutinnan; han behöfver allenaft fäga,

at Flufs-fpaten har den egcnfl-:apen at vclatili-

feras af alla fyror, til ock med den fixa phos-
phori-och arfenic- fyran. At den uti retort-

halfen och recipienten varande fublimerade cru-

fta, fäfom ock den uti retorten qvarliggande

felenitill^a malTan, med Vitriol-fyra å nyo de-

ilillerad, helt och hållet til Flufs-fpat-fyra för-

vandlas, kan en god Chemift omöjligen med-
gifva.

§. 6. At ån mera beftyrka, det Flufs-fpatea

ej hos fig förer kalk, anförer Herr Monnet
följande förfök: Han fmaltcr tilfammans Alka-
li och Flufs-fpat, lika mycket ai hvardera, och
fer, at denna ilcncn derigenom föga eller in-

gen ändring undergått j ty fedan han äter ut-

lutat
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lutat alkalinifka delen, har han folverat den uti

filtro qvarblefne Flufs-fpaten i Salpeter-fyra,

uti hvilken folution han fedan hält Vitrioi-fy-

ra> men fom han då icke bekommit något prse-

cipitat, vill han dermed bevifa, at Flufs«fpat

ej hos fig förer kalk. Jag påftär deremot, at

alla Flufs-fpat-folutioner fåtta gips, når Vi-

triol-fyra tilkommere Vil jag forfvara Herr
MoNNETS förfök någorlunda billigt, fä torde

han hafva utfpädt fm folution med for mycket
vatten. Men hvarföre tager Herr Monnet li-

ka mycket Alcali mot Flufs-fpaten , dä jag uti

min Afhandling om Flufs-fpaten nåmner om 4
delar Alcali mot en del Flufs-fpat? Jag har ock
pä famma llälle nåmnt, at om Flufs-fpat fmål-

tes med cauftikt Alcali, den förra dä ej un-
dergår någon ändring. Nu mätte det tvifvels-

utan vara Herr Monnet bekant, at när Alca-
li uti ftark eld hindras frän fmåltning, det dä
blir cauftikt, och juft det fker uti Herr Mon-
net s forfök. Helt annorlunda förhåller det
fig med 4 delar vanligt Alcali

,
ty dä decom-

poneras Flufs-fpaten, i kraft af dubbel affinieet,

och då behåller Herr Monnet ren kalk i fil-

tro qvar. Herr Monnet tror ock, at Flufs-

fpaten af phlogifticerad Alcali kan prsecipite-

ras, emedan han af defs folution bekommit
iångt mera, faftån blekt, berliner-blStt, ån af det
lilla järnet, fom Flufs-fpaten innehäller, kun-
de fömodas. Således hafve vi nu närmare
underrättelfe, hvad Flufs-fpat egenteligen år,
nemligen en ny metallifi; jord-art; emedan man
vet, at ej nägon annan jord-art, ån den a£

metaller, med phlogifticerad Alcali kan prasci-

piteras. Når en Chemift talar om Blod-lut ei-

B 5 ler
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!er phlogifticerad Alcali, fä förMr han altid

fådan lut, uti hviiken ingen Alcali pr^edomine-

rar, och fäledes fulikomligen neutraliferad

;

men fådan lut lär Herr Monnet förmodeligen
cj hår nyttjat, ty jag kan berätta, at phiogi-

fticerad Alcali ej proecipiterar Flufs-lpaten. Slu-

teligen fåger Herr Monxet, tvärt mot alla

dem, fom deftillerat Fiufs-fpat-fyran, at han ej

har fett, at glafet af denna fyra blifvit angri-

pet. Hvar och en, fom af denna fyra har nå-

got flående i enflafka, kan ogonfkenligen hår-

utinnan vederlägga Herr Monnets mening. Så-

ledes hoppas jag mig hafva bevift, at Flufs-

fpat-fyran år och blir en egen fårfKild mine-

raUIk fyra.

FÖRSÖK
ipa några Trä -farters krijmjjuing uti

kolnhgs 'hetta;

af

PETER JACOB HJELxM.

TJtvidgning och krympning äro tvånne til-

fälligheter, fom hafva belländig, falUn

fldl jäktig, verkan på alla kroppar. Den förra

vifar (ig pä det fättet, at en kropp, af gifven

florlck, vid vifla tilfiJlcn, bUr til alla lina fi-

dor llorre, och intager fåiedes llorre rum, åa
furut, Den fenare :i(lngalägges åter derigenom,

'at famma kropp, vid andra omlländigheter

,

drager lig pä alla lidor tiliåmmans, och blir

på det fättet mindre til fin rymd , än han torr

ut
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ut A^ar, Deffe omvåxiingar, fä långe de halla

fig inom vifs grans, kunna de flålle kroppar

undergå, "utan at på annat fått förändras, ån
hvad ftorleken vidkommer. Men få fnart de

fåttas pä flörre prof i denna våg, upkomma
både mårkeligare och fkiljaktigare verkningar.

Orfaken til flika förändringar år vål ingen
annan, ån värmen 5 ty når den ökas, utvidgas

kropparne, når den minfl^as, krympa de iiU

hopa. Hvad värmen egenteligen är, och huru
den famima verkar på kropparne, har man in»

til fenaite tider icke haft fynnerlig reda uppå.

Men uti A i handlingen om Eld och Luft^ har

HerrScHEELE lemnat de fannoiikafte upiysnin-

gar, fa vål om varmens beilånds- delar, fom
defs fårhällande med andra kroppar. : 1 anled»

ning håraf, tros värmen inga i alla kroppar,

hviika tyckas behöfva en afmått och egente-

1ig del deraf, för at altid vara (ig like. De
kunna ock défsutom. antaga fä olika mångd a£

värme, at de derigenom vinna fårndlda och
likfoni nya egenfkaper. Värmen år dock icke

på lika fått ^^tilftådes hos alla kroppar : af nå-
gra utgör, han en verk elig beftånds-del : uti an-

dra intager han mellän-rym,derna: fomhge äter

hyfa honom , til jftorfta delen, på et ofullkom-
ligt fått eller Ukfom^ til hälften, och deffe krop-
par , hvarunder de eldfångde och brinnande
egentligen begripas, röja icke fynnerlig värme,
förr än han utifrån undfått, hvad i defs fam-
manfåttning ännu felan

De förändringar af värme, fom uti luft-

kretfen dageligen förefalla, äro redan i ftänd

atj i anfeende til utvidgning och krympning,
mår-
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mårkeligen verka pä kropparna , ehvad de äro

uti deras naturliga tilftånd lemnade, eller på
hvarjehanda fått, genom männifklig åtgård, i

annan belägenhet författe. I det förra tilftån-

det hörer ej hit at betrakta dem, och i anfeen-

de til det fenare, tillåter ej heller affigten, at

denna gången vara vidlyftig. Det är vifst, at

öfverflöd af värme utvidgar kropparnas Ytor,

men brift pä nödig värme, fom kallas köld,
drager dem närmare tilhopa. Metallerne gifva

hjruppä de tydeligalte bevis, vid alla grader af

värme, för hvilka de kunna utfättas , och hvar-

vid de altid, antingen af iig fjelfva eller med
konftens tilhjelp, återtaga fm förra (kepelfe.

Våxt-rikets tilhörigheter , hvaribland trå-for-

terne nu i fvnnerhet uptaga vår upmårkfam-
het, lida ockfä tydeliga förändringar af var-

mens olika ftyrka.

Den förfta åtgärd, fom luftens värme har

jpl trå-forterne, vifar fig väl igenom krymp-
ning eller pä famma fått , fom vore det en ver-

kan af kölden. Men värmen är verkeligen or-

faken dertil, i det han utdrifver de flvgtigafte

luft- och vattenaktiga delarna, hvarigenom de

qvarblifne faftare mälle draga fig närmare til-

fammans, och trädet fålcdes, i män derefter,

krvmpa. Denna fammandragning fl^er dock
allenafl til vifs högd, hvarefter varm eller kall

luft föga är i ftånd at något uträtta medelll: ök-
ning eller minfkning af trä-flagens volume. För
famma orfak har man ockfå vetat, at vid an-

p:elägna mätningar betjäna lig af torra trä-ftån-

ger, hvilka pä långdcrne befunnits lida minfta

förändringen af värme och köld.

Ut-
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Utftålles äter trå får ftarkare värme i fria

luften, fä fvåller det verkeligen ut^ faftån det

fter för et ögnablick allenaft, ty det förlorar

genaft fitt fammaiihang, fedan det fattat eld

och brunnit upp. Et fådant förhållande pä
elds^vågen, caraderiferar i fynnerhet Djur-och
Växt-riket, hvars åmnen fäledes egentligen få

namn af forbrånneliga , eldfångda och eldnå-

rande. Deremot, och dä luftens tilgäng, un-
der flikt uphettande, antingen aldeles eller til

ftorre delen uteftånges, bara de fig något an-
norlunda åt, och trå-flagen frambringa, i fyn«

nerhet i fenare håndelfen, hvad fom i allmSn-
het får namn utaf koL

Under fådant kolnings-arbete är väl altid

befunnet, at veden krymper 5 m.en fä vida veter*

ligt år, har vidare underfökning derom icke

blifvit anftåld. Det tycktes derföre vara nöj*

famt och gagnande, at lä närmare uplysning
om krympnings-lagarne under kolningar, til

hvilken ända följande förfök anftålltes , uti

Herr Affefforen och Riddaren Rinmans Pro-

ber-kammcire.

Uti en Järn-retort inpackades, fä tått fom
möjligt var, 4 flags trå, både rå och torra,

alla uptåljde och hyftade i lika ftora ftycken,

af 10 tums längd, i tums bredd och 5 tums
tjocklek, nemligen:

1) 2 Stycken af torr Ek) vägde hvartera 5 1 1 afs,

2) 2 Stycken af rä Ek • • * * 408
3) 2 Stycken af torr Björk - * « 511 -

4) 2 Stycken af rä Björk • - * 505 ->

5) 2 Stycken af torr Tall i. ^ 436 -

6) 2 Stycken af rä Tall - * - - 345 -
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7) 2 Stycken af torr Gran - - - 363 afs.

8) 2 Stycken af rä Gran - - » 361 -

Retorten lades derefter in uti vindt-ugn,

och forfägs med behörig anftofs af tackjärn,

niellanglas och recipient. Sedan eldning med
kol varfamt blifvit börjad, och retorten kån-

des få varm, at den inneflutne luften kunnat

gä ut, hölls denne anflalt få tåt, fom den
fpånltiga röken ville tillåta. Under fmånin-

gom tiltagande hetta, fom i 4 timmar påliod,

fyntes Retorten fom knappaft glödga, och
lemnades derefter at tillika med ugnen aifvalna.

At närmare beflaifva, hvad hår\id i recipien-

ten öivergått, eller huru det lig i öfrigt för-

hållit, år både utom närvarande ändamål, och
derjåm.tc mindre uplyiaude, efterfom det ut-

gjorde en blandning af flera trå-fiags vatten,

tjära, trå-ättika, m. m. och vidare dcrom kan
iäfas den at Herr Eergs-Rådet Baron Fu nck år

1748 utgiine Eeflaifning om Tjaru-och Kol-

ugnars inrättande.

I det lUllet förtjänar det nännare granfkas,

at de raa trå-llycken alla varit under lika ryni-

der låtrare, än de torra at' famma nag. Detta

f/nes vid iörita pålcendet ilrida eniot all tor-

farenhct, fom nogfamt intygar, at rå ved är

tyngre ån lika mycket torr. Härvid bor fidll-

nad göras på ladan ved , fom nyfs blit\ it täHd

,

i hvilken den tunga v:ixt-f:dten ännu innefiu-

tes, och pä den ved, fom efter fällningen be-

hörigcii varit någon tid uphgd , men ännu ic-

ke hunnit fullkomligea torka. Den förra är

otvifyeiaktigt tyngre än den torra, och n^ii

til ätnulnad kallas^ i/irjk ved. Det fcnarc fla-

get,
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get, fom kan f§ namn af Seg-ra^ mSfte, i mia
efter torknings-graaerne blifva ait lättare och
lättare, ända til defs det intet vidare krymper
eller förlorar i vigten, af den värme, fom luf-

ten kan hyfa och meddela. Således är väl et

llYcke feg-ratt trä ofelbart tyngre, an et lika

flört ftycke tort trä af famma flag, j(iär de up«
täljas och genaft vägas. Men om någon tid

fedan gar förbi, torkar det feg-rä flycket och
bcfinnes mer och mer lättna^ ända til defs det

biifver väl tort.

Sådan var ockfä håndelfen vid denna väg«
riing : ty fedan trä-ftyckena den ena dagen blif-

vit foriårdigade, iågo de i varmt rum til dea
andra, då de vägdes och kolades. Men f!.:ill-

naden i vigten imellan Eken N:o i och 2,
famt imellan Tallen N:o 5 och 6, tyckes vara
för ftor, at enfamt (Ifylla på denna orfak, i

följe hvaraf man eljeft itu lie fåga, at N:o 2 och
6 varit mera rå, än N:o 4 och 8? och följ-

aktligen mer utdunftat. Men utom det, at

Snickaren icke kunnat bringa alla llycken til

högfia likhet, få beror vedens tyngd på män-
ga andra omitändigheter , fom nedanföre om-
talas, och hvaribiand fjelfva torknings-graden

och fåttet göra ganfl^a mycket til faken. All
ved hyier mycken luft uti lig, och når den
borttages, få fjunker den torralie ved fom bly

til bottnen, om den legat i et vatten-glas un-
der luft-pumpen. I3en ved, fom biifvit liarkt

och våldfamt torkad^ måfce fåledes innehålla

mer materia under fanima ..rymd , och följakt-

ligen vara tyngre ån dea rå.

Til bevis at föregående anmärkningar äro

grun-
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grundade, hafva följande helt färfta Trå-for-

ter, tagne i Junii månad, detta är 1779, blif-

vit hydroftatice vågde, nemligen:

Gr. Spec» Vigten af I

cub» fot.

1) Rä Ek, af tjock telning, 0,988 - 6c j% få.

2) Rä Björk af ordinairt trä
, 0,828 - 51 —

3) a) Rå Tall, nårmafi: kärnan, 0,934 - Sl\ —
b) dito, nårmafi; detta års

faf-ring på famma Tall
, 1,0 1 8 -

4) Rå Gran, af ordinairt trå, 0,859 " 5^1 —
Vid denna förrättning märkes, at Ek-pin-

nen fönk til bottnen i giafet, fä fnart han flåp-

tes uti vattnet, men foli icke horizontelt ned,

utan ftod perpendiculairt, med ena andan emot
glasbottnen. Dercmot fönk Tall-pinnen 3) b)

jämnt ned til bottnen.

Sedan famma Trä-ftvcken legat 2 dvgn i

fvalt rum, där Solen icke kom ät dem, väg-
des de ä nyo em.ot vatten, oeh betans:

Gr. Spec. Vigten af 1

cub. for.

1) RS Eken, 0,852 - 5-1

2) Rä Björken, - - . - 0,759 - 46I
—

3) a) Rä Tallen vid kärnan, 0,575 * 35i
—

b) - - - - ytan, - 0,523 - 32^ —
4) Rä Granen, - - - - 0,594 - 36 V —

Alla hade nu märkeligen krympt och flö-

to på vattnet. Men til vidare uplysning blef-

vo de, etter 3 andra dagars förlopp, återigen

vägde, dä räkningen få utföll:

O Ra



1780. ^m. Febr. Mart 33

Gr* Spec. Vigten af i

cub. fot,

1) RäEken, 0,824-50!®.
2) Rå Björken, - - - - 0,690 - 42I —
3) a) Rå Tallen vid kärnan, 0,510 - 3 1| —

b) - - - vid Ytan, - 0,505 - 3t| —
4) Rä Granen, - - - - 0,586 - 36| —

Pä detta fåttet minlkas egenteliga tvngden
efter hand, til defs den omfider inträffar med
den , fom för torra trå-forter år befunnen , och
hår tii jämförelfe införes

:

Gr. SpeCt Vigten af i

cub. fot.

1) Gammal Ek, torr - - - 0,724 - 44! ffi.

2) Torr Björk, 20 är gammal, 0,552 - 34 —
3; a) Torr Furu, utur 100 års

gammalt panel, - - - 0,543 - 33| —
b) Torr Tall, helt hvit, - 0,404 - 25 —

4) Torr Gran, -. - - - - 0,518-31! —
Hos Herrar MuscHENBROEK,TRfEvv^ALD, m.

fl. fom lemnat ofs liftor pä egenteliga tyngden
af flera flags trä, finnes efomoftaft mycken
olikhet i defs beflåmmande för et och famma
flag. Det kan ock icke annars vara, emedan
denne tyngd beror af fä mänga tilfälliga om-
ftändigheter. Trädets älder, årstiden, når det

tages j olika fiållen pä et och famma trädj

jordmånen, där det våxt? beiiänds-delarnas pro-
portion^ torknings-grad, och fåttet at torka

trädet, m. m. bidraga hvar pä fit fått til den-
na åtndlnad, At vidare gä in uti underfök-
ning om alt detta och de flera anmärkningar,
hvartil i det föregående gifves anledning , men \

fom föga ännu varit påtänkte, fä vida mig be-

kant år, blefve för vidlyftigt och för vida

C fluldt
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fkildt ifrån min forefats, den jag redan neg
långt öfverfkridit.

Det torde likväl ånnu få nämnas , at dä ved
får långe ligga i vatten, bulnar han ut och blir

omilicer fä tung, at han fjunker. En torr

fvamp flyter pä vattnet, men dä han infupit

vatten, fom utkört luften, fjunker han til bott-

nen. Tort trl fordrar längre tid at ligga i

vatten , innan det bulnar och blir furt , ån et

rätt eller fåriT^t. Det år ock befunnet, at hah-
tort trå, fom lägges i vatten någon tid, tor-

kar långt fortare och fullkom.ligaie , når det

fedan uptages, än om det Itåndigt legat til tork-

nings i luften. Når fädant i aAt tages , bicira*

ger det ofelbart til trå-varors lorblttring och
tullkomlighct. Deraf läres jåmvål, at det ej

är föriigtigt at i vatten upblöta giftnade hjul

och dylikt, fom deraf federmera i lutten Itar-

kare fammandraga iig. Men jag måile begif-

va mig til koliungs-torfoket, ledan kolen haft

fä god tid at fläckas.

De inlagde tr:t-ftycken bcfunnos nu alt ige-

nom kolade, men hade flagit lig något vinda,

i fvnnerhct de rå. Dock mSrktes ingen ik.ll-

nad i kolens täthet och deraf beroende god-

het, imellan den rä eller torra veden. Men
imellan trä-forterne var den få mycket mår-
keUgare. Där hettan varit Aark, hade gran-

kolen fvållt ut, få at de intogo famma, om
icke Itörre rymd, ån förut; m.en pä ena än-

dan, fom varit längll ifrån elden, voro de tå-

ta o^li jåmna. De hade ockfä därftädes krvmpt,

Hka Ibm de andra kolen. Häraf finnes, at fä

fnart granvcdci^ får Ihrkare hetta, ån til defs

kol-
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kolning behofs, gifvér han löfa och fladdriga

kol, hvairföré man^vid defs inresning i milof

ibland annan ved^bör Vara forfigtig^ ont goda
kol ilola erhällas. Ék-kolen voro dårnåft inYc-

ket löfa och pipiga^ och ankommer pä vidare

förfok, om Ék kan gifva bättre kol^ hvilket

fvnes tröligtj om eid-gräden dereftér lämpas.

Det famma galler öck om gran^-kolen^ dä de
kolas enfame, I ftarkare hetta hade Tall^kolen

knapt kunnat bärga fig* Men deremot voro
Bjork-kolen val behållna och ganfkä täta. Bjork-^

trädet vifar fig hårmedelft vara et faft trä^fom
innehåller mindre flygtigä och tjåraktiga de«

lar ån Tall och Gran.

For famm.anhanget fkull med det föregåen*

de ^ och for at gifva anledning til vidare granft^

ning, åro deffa kol vägde i vatten ^ tillika med
flera allmänna flag^ forn tagits i köl-bödarnej

hvarofver följande lilla torde fä anföras.*

Gr. Sp. Vigfért af
émot vatten, i cilb. fot,

j) Ek-kol efter pröf-kolningen, 0,256 - 151
ö.^) ä)Bj6rk-koi af aldrabåftaflagj 0,573 35I

—
b) dito af vanlig godhet

^ 0,453 - 27I
—

*

c) dito efter prof-kolningen^ 0,507 ^ 3l| —
3) a) Goda Tall-kol 5 vid ytan

^pä trädet^ - - öj^64 - i6| —
b) dito vid kårnan af fam*
ma träd, - - - Ö3515 ^ igf —

c) dito efter prof^kölningen, 0^277 ^ i^yö"^

4) a) Goda Gran-kol 5 • ^ 0,27^ * l6| —
b) dito efter prof-kolningen

, 0,294 18|
c) dito dito af de fladdriga^ o^ 218 ^

13 1
"

Utan at längre uppehålla mig hårvid^ g§r
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jag tilbaka til kolnings-förfoket, och anmär-
ker förft den fkillnaci i vigten, fom efter kol-

ningeii fans imeliaa rå och torr, famt iiTiellari

hvardera Itycket af famma flags ved. Men
forrån något vifst forhållande kan håruci up-
gifvas , målle flera forfök i denna väg göras.

Imedlertid är, genom ec medeltal af de tvånne
kolade Itycken, vigten utfått för rå och torr

ved, uti följande tafla, fom tillika utvifar fä

val fkillnaderna i vigterna, fom mängden af er-

hållne kol, jåmxte vedens torlufi under kolnin-

gen, de tvånne fiftnåmnde omflåndigheter ef-

ter proCent uträknade:

Medeltal Skillnnd Procent

af2lt:svigt. iintl.2li', af erhåll- af vedens

1 ) Torr Ek 157 afs

2) Rå Ek - 121 -

3) Torr Bj6i*k
131

J

-

4) Rå Björk ii8|-

5) Torr Tall 106 -

6) Rå Tall, 92 -

7) Torr Gran 953--

8) Rå Gran, 100 -

Här af kan val inhämtas, huru mvcket kol

hvart och et trä-flag gifver, lamt hvad fom
deraf bortgår under kolningen. Men huru ofä-

kert det är, at at et enda iorfok fluta til något

vifst, angående kol-mängden efter vigt, halva

andra prof ådagalagt. Ty torr Björk-ved gaf

några och 30 proCent kol, och torr Tallved

allenall 21 proCent, bägge ilagen färfldlt ko-

lade. Denne Gsiljaktighet beror både på ve-

dens olika beOuifcnhet och p3 eld-graden, til

hvU-

ic afs 30I:
-

29I -

6a4 -

8 - -

74-1 -

I -
23I

- 76^-
75d

-4 - -

2 - 26f
- 73j "

I - 26 - 74
8 -

,27f
-
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hviiken kolningen cirifves. Samina omflåndig-

heter, fom kunna bidraga til foräadring uti

trä-forters egenteliga tyngd, mätte ock forcr-

faka, at veden kan gifva mer eller mindre kol,

faftän kolnings-hettan altid medgifves den fam-

ma. Således år det ej underligtj at famma llags

ved ej altid ger lika mycket kol.

Af foregående förfök kan val icke med
vifshet dömas , om ra ved, fådan fom under
det namnet ofvanfore begripes , år lika tjänlig

til koining, fom den torra. Men i allmänhet

kan med lakerhet päftäs, at rå ved ger fåmre
kol, ånfkönt den icke fkulle brifta i mycken-
heten, i jåmforelfe emot den torra. Torr ved
år ofelbart den bälla til koining; den ra kan
i nodfall och med forfigtighet brukas; men
farjk^ och ännu mera fur ved borde aldrig,

utan fåriliildt ftraff, fä inrefas i mila, utom den
fkada, fom en fådan vårdslos egare lider af

dåliga kol.

Den i taflan upgifne kol-procenten förmo-
das vara tåmmeligen fåker at i allmänhet hål-

la fig vid, då ej annat åndamäl fökes, än at

fä någorlunda kunitap häruti. Och fom det-

ta uträknings-fått, at af vigten pä veden doma
til kolens mångd, hvilka ockfå böra vågas, i

daglig utöfning icke kan nyttjas , fä målle an-

dra utvägar förfökas,at komma denna fanning
närmare.

At trä krymper under torkningen, famt åf-

ven under kolningen, år redan omtalt. I det

fenare inflämma alle Kolare , och kan med
ogonmåttet fluHijas, dä vidden af en nyfs in-

reit mila jåmföres med defs ftorlck efter kol-

C 3 Iiin-
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ningen. Men ånnu år icke utrönt, få vida

jag vet, om denna krympning n%er lika §t al-

la leder af trådet, eller huru flor den i alla

händeifer och hos hvarje träfiag år. Af kol-

milors fammandragning kan iugen ting viisC

häruti jåras, emedan de fä gled inrelas, ocli

flera fvarigheter fig dervid yppa, At deriore

komma til någon vifshet, voro alla trä-fiyc-

ken, fom til kolning ämnades, tagne til \ ifs

upgifven ftorlek, hvilken för jåmnhetens ikuU

år uträknad i fextonde-dclar af en Svenfk verk-

tum, Längden af hvardera Itycket blir fålede$

i6q, bredden i6, och tjockleken Y^:dels tiim,

hvadan innehållet eller folidi teten af hvr.r trä-

pinne utgör 10,240 fextondcls cqbic-tum , in^

nan kolning derä börjades. Ai jåmiorelfe der-

Smellan och det cubic inrymime, fom eiter

fulländad kolning år i behäll, förmodas nägou
fåker utväg, eller ätminllone fåkrare ån hitrils

varit nyttjad, kunna hlrledas, at af vedens
jnångd fluta til den myckenhet goda kol, fom
deraf bör väntas.

Det medgifves gerna, och det lårer fnart

vJfa fig, at denna upgift åfven, vid utönun«
gen, har lina ofullkomligheter. Men derat Ii-,

der den ej. nägon ovifshet, i anfeende til den
grund hyarpä den år bygd, och genom flitiga

VÖn kan all erforderlig läkcrhet båruti vinnas.

Jmedlertid intages hår följande fammandrag af

de koJade tia-liyekens förhållande, i anfeende

til krympning och den qvarlemnade kolade

maflan, fom hos aUa var i helt och oafbrutet

flyeke;

i) Torr
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Efter kolningen. Procent af forluften,

långd, bredd, rjocM. vymd, långd, bredd, rjockl.

i) Torr Ek 156 12 3 489^ 15 25 25
2) Rå Ek - 140 3 5880 I2|: , ^5

3) Torr Björk 138 X2 3 4968 25 25.

4) Rå Björk 132 IZ 3 4752 I7i 25 15,

5) Torr Tall 13Q 12 3 4680 1 8-1 25 25
6) Rå Tall 130 12 3 184 25
7) Tc rr Gran 12 3 4S9^ ^5 25

I2é
25

8; Rå Gran 138 14 4 7iz^ *34

Genom detta forfok år fåledes ädagalagdt,

at trå under koiningen krymper i allä dimen-
fioner, ehurir icke lika i dem alla. I längden'

har nåftan livart tråilag lidit fm färfl^ilda för-

minfl^ning, och är troligt, at den altid blifver

oiika, efter hy arje tri-forts art och fammanfått-

ning 5 utom den fkilj^ktighet , fom olika eld-

grad pä fainma flags trä kan äftadkomma. For-

luften i bredd och tjocklek år hos dem alla li-

ka Itor, nemligen | i hvardera, ty hvad un-
dantag rä Eken och rä Granen deruti gora,'

kommer af deras utfvållning, för hvilken oart

Gran-kolen altid varit kånde och mindre vår-,

derade.

Denne omftåndlghet^ jam.te långdernes olik-

het , fororfak^r val någon flnljaktighet i de er-

häline kolens rymd. Men ingendera delen

hindrar, at icke defs förminfkning efter kol-

ning hos alla tråflag , kan anfes för något min-
dre §n halfya cubic-inneh§llet af veden. Det
torde val vara Odllnad pä den ved, fom kolas

i. flutna kärl, där hettan enfam agerar, och pä
den ved, fom kolas med drag, dar luften

omedelbart inftrömmar at ujixäc^ä hettan, hvil-

ken af kol-veden, Itminfloh^^.til nägon del, mä-
tte underhällas j hvaremot annat bränfle i for-
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ra fallet dertil användes. ?vien vid kol -hand-
teringen i ftort, vil man dock antaga, at ko-
len böra utgöra hälften af Vedens rymd, hvar-

med Herr Diredleuren von S töckens trom
,

uti fm beråttelfe om kolningarna i Neder-Ui>
gern, fullkomligcn inftåmmer. Ty då arbetet

därute går vål och om fommar-tiden anilåUes,

forhålier lig kolens rymd til den inrelie vedens,

fem I til 2 , men om vinter-tiden , fom 7 til

16. Håraf låres, at vinter-kolningar åro iäm-
le, ån de, fom göras om fommaren, och böra

de förra derföre afiåggas. Men orfaken til få-

dan olikhet år, ibland flera tilfåiliga, hufvud-
fakligen den, at kall luft ger ftarkare drag och
frifKare eld, ån varmi luft, hvarfcre det altid

gar båttre i Hyttor och andra blåfter- ugnar
om vintren, ån om fommaren. Vid kodnin-

gar äter, fom (kola gifva goda kol, afiundas

deremot längfam och iåmn hetta, hvilken om
fommaren bäll erhålles.

Hvad fldllnad fom ra ved undergår i fam-

mandragning under kolningen, i iåmförelfe

emot den torra af famma fng, inhåm.tas båll:

af fjelfva tabellen, och förtjänar ej at vidlyfti-

gare förklaras, emedan deraf icke nägot vifst

iörhäilande ännu kan utletas.

Af det, fom hittils blifvit anfördt,kan den
otvungna iölgd dragas, at om det vore möj-
ligt inråtta en Mila, t. ex. om 16 cubic-fam.-

nars innehåll, af et enda ftycke trä, och det

famma til alla delar väl och jåmnt igenomko-
la, fä borde deraf erhållas 8 cubic-faronar kol

uti et ftycke. Etter närvarande tiders författ-

ningar om kol-mättet, bör en kol-tunna inne-

hal-
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hälla 63CO cubifka decimai-tum, i följe hvar-

af, 8 ciibic-famnar kol fvara emot 274I tunnor
eller inemot 12 ftor-ftigar om 24 tunnor livar-

dera. Således har, efter detta raknings-fått, en
cubic-fam.n ved gifvit i det nårmafte 18 tun-

nor kol, eller ]ui\ få mycket, fom Kongl. For-

ordningen om Allmänningars taxering utfåtter

för et Stafrum ved, af 27 cubifka alnars in-

nebäll

Men ehuru detta tyckes ftåmma mycket väi

ofverens, fä möter genail den fvärigheten, at

det år omöjligt framfkaffa och kola en folid

Mila, famt bekomma hela ko!-ftyeken , lika flo-

ra med en tunna eller annat mått, hvaraf vil

följa, at detta mätning s-förflag, fåfom ofåkert,

åfven ogillas. Det år vifst, at en Mila inre-

fes af många ftockar, fom flållas få gleft, at

det intet gär an af defs cubiflca innehåll fluta

til den kol-mångd, fom deraf bör erhållas, fa

framt ej afråkning göres för niellan-rum.men

,

hvilken dock ej annat kan, ån blifva ofåker.

Mil-veden mäfte derföre altid upläggas i Staf-

rum, innan den inrefes, när man vill anftål-

la dyUka jåmnförelfe-förfök , och vid fådan up-
måtning bäde kan och bör fä mycken aktfam-

het brukas , medelfi; fmä veds inläggning imel-

lan den grofva , at foliditetea af vedfamnen kan
anfes för fullkomlig.

Sedan äter Milan år koiad och fläckt, bö-
ra de kolade tråden, om alt gått väl, finnas ftä-

ende tått utmed hvarandra, i famma ordning
och lika hela, fom de inreiles. Det kan der^

före icke blifva fvårt at inåta och uträkna in-

nehållet af en fådan Mila, och det famma med
C 5 ve-
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vedens rymd jåmfora. Det år fant, at man i

de flåite Bergslager utrifver Milorna, (amt at

de fällan gä få vållat de behålla en jämn och
ordentelig fkapnad. Men i förra håndelfen, bör
mätningen fke, innan iitrifning gär för fig,

och behörig afräkning göras för jord och flyb-

be, fom betåcker Milan \ och i fenare fallet, må-
Ite man lägga mera flit vid kolnings- arbetet,

om ändamålet fkall vinnas.

När den konften blir miera allmin och ve-

dertagen, at medelft dåmning fläcka Milor,
hvaruppä, jämte Kolare-konftens förbättrande,

i åtfkiliige Bergslager under Nora Bergmåilare-

döme, med flit arbetas, blir det icke allenall

lättare och fäkrare at mäta Milorna, emedan
^tybbet dä kan utan fara aldeles bortrenias,

utan kolen blifva ock mera hela och oll^adde.

Huru vida det är fant , fom forfarne Bergsmän
päftä, at kol efter dämda Milor, fom blifvit

forgfåHigt aktade for all- våta, icke äro fä go-
da eller kunna draga fä mycket malm pä Mas-
ugnen , fom kol efter utrifna milor, där vatten

ymnigt och omedel barligen gjutes pä dem

,

medan de ännu äro heta, det lemnas för den-

na gängen derhån, fafom en fak, hvilken bör

närmare underfökas, innan man tager fig fö-

re at utreda orfakerna dcrtil , hvilka dock ic-

ke tyckas vara ISngt borta.

Imedlertid och för at komma tilbaka fil

Kol-milornas mätning, tyckes ingen ting hin-

dra, at ju de ockta, etter kolninj, för full-

komligcn folida kunna anfes, hvadaa ockfå

jämförelfen imellan kolen och veden mälle

blifva bäde möjlig och pähtlig, famt intrafla

med
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ined den upgifne krympnings-lagen. Någor>

olikhet kan väl härvid upkomma, och infin-

ner iig ätven verkeligen, formedelft den ivåll-

ning, iom kolen uti Milorna undergå 5 och
hvaraf Herr Affefforen och Riddaren Rinman
funnit hånda, at en tunna kol, i fynnerhet af

Gran, fvarat einot en cubic-aln mil-ved. iMen

alt detta bevifar ej annat, ån at kolningar i

llort, icke i allmänhet frambringa fä goda och
fullkomliga kol, fom prof-kolningen uptedt,

hvilket den anförde lillan pä kols egenteliga

tyngder nogfamt ådagalägger, hvaräft åfven in-

hämtas, at ftora kolningar kunna gifva kol,

fom åro lä concentrerade , at de i vigten lik-

na, och liuadom öfverträffa fjelfva trädet,

hvaraf de åro kolade. Och om fädana Miior

blifvit noga upmåtte, tvifiar jag icke, at ju det

iipgifne måtnings-flttet blifvit ftadfåiladt.

När utrifna Kol-milor mätas med Tiinnor,

Skrindor eller Stigar, k^n ej annat hånda, ån
at mycket mer kol, ännu utfått är, erhalles.

Ty ju mer kolen fönderdelas, ju IIoitc rum
intaga de^ och kan denna olägenhet icke al-

deles förekommas, faftän Milorna fläckas ge-

nom dämning, Hårat, jämte kolens utfväll-

ning, kommer det, at alla upgifter, fom inne-

hålla uträkningar öfverkols och veds mycken-
het, fa m.ycket öfverftiga^ halfva innehållet af

den kolade veden. I allmänhet anfer man det

for vinning, at fä ftort Stig-tal kol utur en
Mila: men det tyiflas mycket, om kolens god-
het dervid altid bibehålies. Tvärtom, tyckas

de böra förlora få mycket af fm naturliga ftyr-

ka? fom de gfverltiga hälften af den kolade

ve-
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vedens rymd, ehuru det tillika medgifves, at

få ftarka koi til alla behof i Eergs-rörelfen ic-

ke behöfvas.

För ofrigt och om kol fkulle med måt-
kårl Jämföras emot veden , kan genom upmårk-
famhet utrönas , huru mycket för fvållning och
meilanrymd bör afräknas i cubic-innehället af

hvarje tunna eller annat mätt. Och når kol-

ningar i Itort federmera blifvic med tilbörlig

aktfamhet anftållde, hvilket i anfeende til mil-

vedens och kolens tiu^örlåtiiga upmåtning ic-

ke ånnu kan fågas vara upgifvet, fä förmo-
das, at den anförde krympnings-lagen, under
värdfam kolning, fåfom grund til jämförelfe

imellan ved och kol, äfven hos ofs Il-all biif-

va lladfäftad, och fanningen derigenom fä nä-

ra träffas, fom möjligt år och behöfvas kan.

—
Om en fardelcs Mctfli^ fom liknar fpyutoi\

och gbr Hijdatidcs eller Vattii-hhlfor

i Norfens hiMfvor ;

af

ANTON MARTIN Rolaxdsson.

Ar 1771 om höllen, ländes til Kongl. Acade-

mien nägre i glas förvarade Vermes, tig-

ne utur Lakens (GaJur hta) inålfvcr, dem jag

ock året förut funnit hos Norfen (Ofmcrus)'^

ty utom de tradiike Mafkarne i väder-bläfan

,

ja i fjelfva hufvudct, har han deffa, fom fitta

in i tarmarnc fart med en liten utrtråckt näbb

(rofiälum) pä ändan. De blefvo fände til falii^

Herr



1780. ^an. Febr, Mart 45

Herr Archiatern och Riddaren von LiNNe,
fom om dem få utlåt fig: Majkens fa kaiiad^

Sipunculi dro befj/nnerliga ^ fom hänga faft ^ och tor^

de han vara et nytt gentts.

Jag vet icke, om deffe Mafkar fedan blifvit

uptagne eller nämnde uti Syftemat. Natur^^,

Editrxnio nien d. 8 Maji 1777, fann jag dem,
efter närmare granilcning, all upmårklamhet
varde, ty de göra Hydatides eller vattu-hol-

for i fill^ens inälivor, och tilhka fäibm vattu-

fot i buken 5 ty på fådana nyfs fångade Nor-
far, kännes magen blöt och flak 5 men på fri(k

fifi^ kändes magen härd. Mafken äftadkommer
vattu-blåforne fäledes, at fingerformige eller

lancett-iike utfkott fes pä inteftina craffa, dä

inom Lamina Feritonei eller in Cellulis afTe-
la ceilulofa, mårkas, helt fmå oval-formige kräk,

af 2 a 3 liniers längd , hvilka på den öfra run^

da ändan ega 2 röda eller roftfårgade punfter,

fåftade til et roftellum, eller en liten nåbb.

Blåforna åro hvita och genomfkinliga , fä

at deffa kråk utanpå dem kunna fes 5 huru de

ligga inlindade. Dä blåforna uplkåras, förlän-

gas deras kroppar, få at de fe förft platta ut,

fåfom T^snig^ och band-m.afkar (FafcioU) äfven
articulat'^5 men ringarne blifva fedan ofynliga-

re, då kräken antaga en cylinder-form. Dä
man flår Sprit pä dem, blifver kroppen ockfä
af famma form i en haft , dock altid med näb-
ben i tarm-hinnan fåftad.

De blifva, fom fagt år, runde eller cylin-

drifl^e, fåfom Lumbrici eller Afcarides, med
något tecken til ringar, faft omärkelige. Dock
at de åro dår, fynes af hans invårtes ftrudur,

hvar-
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hvärigenom han kan indraga eller förkorta

kroppen, få at han på de ftorre väl kan gå
utftråckt til en tums långd. Han måfie hafva

den ftållningen 5 om han llaiHe få rum i fä

fmä tarmar^ fom Norfens. De ftorre Mafkar-

ne fes Idngs efter, dår inteftina fkåras, faft*

härCade, få många fom dår kunna rymmas
^

med et Roftrum eller en nedbogd nåbb, lik-

fom pä Infeclet Curculio. Affcndrade från

tarmen j beftår deras hela rorelfe icke i mo-
tus loGalis 5 ät han nemligen fkjuter fram
kroppen eller flyttar rum, fafom Lumbrici,
Afcarides och Fafciolte, m. fl. utan på ftållet

dår han ligger, indrager eller utftråcker han
honom. Andre Mafkar qvickna vid, af påfla-

get varmt vatten, och dofvas af kalt, men
denne är lika nogd^ och vill håldre rora hg
i kalt, vatten. Blåforna åro ock altid med flem

omgifna.

Näbben kan han uti kroppen ingomma el-

ler utilråcka, hvilken til fitt tålle innanföre,

liyfer tvånne r(3da tubercula, fom åro de fam-

ma, hvilka man hos ungarne redan anmårkt.

Hela formen, (fe Fig* I. Täb. II.) kan an-

fes för en fpruta, med en pip på ofre andan:

den nedre år atO^uren, öppen. Kroppen han-

terad, kännes blot, år irån extremitate pofte-

riori vidare, och ftorif \ id näbben, famt lik-

fom upblåll, fa at det fyncs lom vore näbben
hans pipa, hvarmed han både Ificker och fe-

dan upl^lafcr tarmarne.

Man<cn år nog allmån både hos Laken och
Norfcn, men dock icke alla årstider fynlig, ty

d. 27 April 177B, då efter ifens afgång Nors
lan-
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fångades^ fom ock den tiden plägar åtas af

Allmogen ^ emedan han dä har mindre vidrig

luckt, ypfkuros ätH^ilUge^ hvilkas tarmar ha-

de dylika fingerformiga utfliott, men fagos i

foritone inga Mafkar^ ej helier kunde de röda
nämnde piinéterne vid näbben uptäcka dem*
Några voro dår likväl ^ men emedan de fågo

helt hvita ut) lika med tarmen ^ kunde de ej^

forr ån efteråt, igenfinnas 5 dä något Spiritus

vini flögs på dem»

Mot fommar-tiden, dä Norfen luktar vårft^

åfven fom Laken, når tarmarne fe faffransfär-

gade ut, finner man dem båfl, och troligt år^

at de jämte vattu-foten^ fom de hos fifl^en

Sftadkomma, äro örfaken til den vidriga lukt,

fom både Norfen och Laken har om fomma-
ren och höften, da de ej garna förtäras, men
häldre om vintren eller toril om våren ^ då
luckten är mindre fträng.

Nägre Aiiöorer hafva hos andra djur fun-

nit dylika Hydatides och Mafkar , fom dock
tyckas vara af ätfkiiliga flag. Den fom förft

gjordt fädaiit bekant, fynes hafva varit Ed-
vard Tyson, i Philof. framaä. N. 193, p. 506»

Han kallar dem Lumhrici Hydrofici^ och har

funnit fådane uti inålfvor pä vattufiktiga Får.

Herr Profeffor Pallas, i Mifcellan. Zoo-
log, förer Hydra Hj/datula til Genus Teeni^,

fom fkal finnas i Svin och Far: jämvåi et flag,

fom han fett uti lefren på Mofs ^ hvilka där

ock göra fådane Hydatides. Uti Stralfundi-

fches Magazin, i. Styck, for är 1767, omtalas

ock någre fådane Mafkar, fom med Microfcop
fed-
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fedde, fkola hafva en krans af tentacula om-
kring munnen , hvarmed de futtit taft vid vat-»

tu-blåforna.

Man finner hos Herr Dohadsch, de hife"

Elis marinis, n§gra befkrefne, dem han kallar

Sjrinx^ af den likhet de hafva med fprutor;

och hos Herr von Linnc, en ^accatuy, qua
animal includitur. Men min m.afk tyckes va-

ra annorledes. Bedmining pä Latin torde gö-
ra honom tydeligare.

DESCRIPTIO.
CORPUS m.oUufcum, albo flavefcens, vel

album, teres, ab extremitate portera fenfim la-

tins, obfoiete articulatum, hinc totum in &
retraélile. Cmiäa truncata, Venice gibbum, iub-

tus velut inflarum, quo 0/ vel Rojldlum paiilo

inflexum e vagina exferit, inträ cutem retra-

äile, fubtus papillis rubris ad latera fulcitum;

a duarum vel trium linearum, ad poliicis lati-

tudincm fe pandit, nulio alio motu locaii do-

natur. Ore affixum intellinis adh.^ret. Tan-
quam Afcidia Linnei, e liphone aquam Ipar-

gere videtur.

FOETUS, ovali piano corpore, in lamel-

lis Peritonei nidulantur vel in lacculis, ubi

in parte obtula vel antica Os vel Rollellum,

papillis rubris inlhudum, Ime oculo armato
per iacculos transparet: in junioribus papilli

albefcunt.

Spiritu illis fupcrfufo, mox corpore cylin-

drico videntur, Icmpcr tamen ore attixi ac jjen-

duli, adultiorum more, qui fenelcendo licut

emoritun loca hitclUnis libera occupant, ni-

dos-
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dosque feu facculos, ut mihi videtur, fobo-

lis eaulTa quali conftruéluri.

ANMÄRKNINGAR
vid

Berr Martins R5n^ rSrande en befyn-

nerlig Ma/k hos Norfen;

af

ERIK ACHARIUS,
Med. Candidat, Kongl. Vet. Acad. Ämne-Sven*

T^S jag, pä Kongl. Academiens anmodan,
Ikuile gifva ritning pä den befynnerliga

Mall<5 fom Herr Martin hos Nors och Lake
uptåckt och befkrifvit, mötte mig ej allena/I

nägon fkiljaktighet hos detta
, förmodeligen

famma kräk 5 utan jag har ock funnit några
andra Mafkar hos Nors, fom förtjena en no-
gare upmårkfamhet, och har derfore trott mig
bora med fårfkilda anmärkningar for KongL
Academien redogöra»

Den fldljaktighet, fom jag nämnt^ frän Hr
Martins Mafi^^ beftår dels och fornåmligaft i

en hop taggar, hvarmed defs få kallade Rb-
ftrum ofver alt år beväpnadt^ och fom ganil^a

tydeUgen kunna fes Tab, II, Fig. 2. dår djuret

finnes aftaget genom Microfcop s dels i fåttet,

huru detta Roltrum kan af Maflcen röras.

Kroppen har annars, fom Herr Martin
behagat fåga, en fprut-lik form, dock fä, aC

framdden vid bafis roftri*är något tjockare,

D aita-
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aftager fmäningom emot andan , och liknar få-

kdes närmare en tapp (fnftforme). Den ofre

delen af Mafl^en , eller defs roftrum , år af en
rått befynnerlig art, forft, i anfeende dertil,

at det famma ifrån fin fpets , fom dock är nå-

got trubbig, kan indragas inom l\g ijelft, ic-

ke annorlunda ån fom fker med Tentacula hos
några af Blot-mafkarna (Mollufca)^ fåfom Lima?:

&c. 5 fedan för defs fmä nedböjda taggar,

hvarmed det öfver alt i en fned ordning år

befatt. Med deffa taggar håller MaH-en fig faft,

åfven vid allahanda andra ting, fom komma
åt honom , då han år utom fiOcen , och hvar-

ifrån han fåledes fvarligen k?.n fkiljas. Liirer

icke heller kunna göra lig fjelf los pä annat

fått, ån genom Snablens {P^oftrij indragande,

hvilket deffe fmä krokar eller taggar icke liin-

dra. Ej heller kunna de då fororfaka djuret

något men, emedan fn-iblen endait ifrån än-

dan, men ej vid defs bafis, indrage?. Vid
fnablcns utgång fes väl tvånne mörka pun»
öer, hvilket ätven Herr M/rtix anmårkt,
men jag fann dem nog för fmå och otilråck-

liga at kunna gif\ a någon iLidga tör den fam-

ma. På fjtlfva kroppen fes ej tecken til nå-

got hål, utan linnes det famma vid defs anda.

Af hvad anfördt är, lårer kunna flutas, at

denne Maflx icke kan föras under något förr

bekant flågte (Gams) af 7"arm-man\ar (IfireJ}i?iaJ

utan utgör et eget, fom torde fä kallas:

ACANTHR U?.

Hvars kännetecken år:

Corptis fuliformc, lx\ c
,
fubrugofum: pone

attcnuvitum, obtuiiufculum , pervium.

Ro-
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Roftrum cyiindricum 5 ab apice retraöile:

hamulis per feries alternatim digeftis^ re-

curvis, obdtiim.

Hvad luckten hos Nors beträffar, har jag

fått mindre anledning, at med Herr Martin,
tro defla Mail-ar vara dertil orfaken, och det

derföre, at luckten är beftåndig hos Nors, men
jag har bäde i Maj, til och med September och
Oélober månader, oagtadt nogafte underfök-
ningar hos ganfl^a ftort antal Norfar, fållan

funnit deiTe Mafkar, och aldrig deras förmente
foetus. Troligare år, at Norfens lukt, fojT;i

hår är jftarkaft om våren , hårrorer af juli dä
infallande och varande lek-tid, på fått, fom
hos viffa djur, under deras brunft j och at man
i fjelfva fillens natur får foka orfaken til den-

na luckt, befynnerligen, fom efter denna tid,

iuckten år i beftåndigt aftagande, ja fä, at den
om vintren kännes ganfl^a ringa hos fomliga

fiflcar. At tiden, pä hvilken Norfen leker, famt
då han följaktligen har lin fträngafte luckt,

infaller något olika, i anfeende til flället, el-

ler i Finland, där Herr Martin gjort fina

obfervationer, och hår i Mälaren, tycker jag

mig hafva någon anledning at tro. Den
nu omtalte Maiken tyckes åfven i mycket
ftörre ymnoghet infinna fig hos Norfen i Fin-
land, enligt Herr Martins upgift, ån hår,
hvaråfl han verkeligen år rar.

-. Vattubläfor {Hydatider) hos Norfen, har jag

icke fett, och intet annat finger-formigt, ån
de naturliga utG^otten eller inteftinula cceca,

fom omgifva Pylorus vid inteftini början, el-

ler åro defs appendices, och fom finnas hos
D 2 he-
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hela Lax-flågtet (Salmo), men i ån ftorre ym-
noghet hos Scomber, Gadus, Xiphias &c. ehu-

ru de dock hos viffa fiågten aldeles faknas,

fäfom hos Cyprinus, Labrus m. fl. Uti def-

fa utfkott har jag val funnit ganfta fmä, helt

hvita, äggformiga, något platta kroppar, dock
ftrödde, men icke faftfittande ^ åfvenfå i bör-

jan af inteftinum , hvilka delar nåRan altid åro

fyllde med en klar flemmi, men jag tyckte dem
fnarare likna Fafciola^ , ehuru de för iin finhet

icke fä noga kunde underfökas.

Biand de andra Mafkar, fom Norfen hos fig

herbergerar och jag funnit, tär jag lörll näm-
na den, fom tr ffas uti våder-biafan (Vcfica

aérea) och fom pä defs inre yta på åtflN"illigt

fått, medelit hvarjehanda krokar och buster,

kryper från det ena Itållet til et annat. DelTe

mafl^ar åro, från 4 til 6 linier länge, ganfl\a

fmale, mot åndarne ånnu fmalare, genomll.in-

lige, hvite, hårde, fiåte, utan mårkclige flxryn-

kor, åro viga och röra hg lått, men förmå
åfven göra hg Ityfva, lefva dock icke långe,

fedan de åro tagne ur fl^^en, och torde vara

Åjcaris vermiciilaris. lajciola inteftinalis , fom
til mera öfverliöd tråffas hos Norfen, har jag

ofta funnit, tillika med den JMa^^en, fom Tab.
II. Fig. 8. 9. finnes aftagen, inlindad inom pe-

ritonxum, antingen mellan intellini ötre anda

och ventriculi yttre böjning, eller pä några

andra ilållen i buk-caviteten, men detta liar

jag ej blifvit varle at Acdnihru^ gör, utan en-

dali funnits fallhfingande helt lös och ledig in-

om iiitelhnum. Denna Fafciola år ifrån 4 å

5 lin. til en tums låugd, ibland derutöfver, har

Aör-
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ftörfta likhet med en Binnike-mafk (Tania)^ i

anfeende til defs mänga leder, år äfven något
platt, men defs främre anda eller hufvud fyns

tydeligt, och inga ofcula pa lederne formar-
kas. Rorelfen, fom denna Mafk har, år åfven
fkild ifrån Binnike-mafkens

,
ty här fker den

pä famma fått fom hos Lumbrici, eller me»
delft ledernas ymfe-vis päftjutande och utvid-

gande, dä deremot de efterföljande blifva fma-

lare. Häraf kommer åfven, at mafken näftari

aldrig har nSgon jåmn bredd. Den främre ån«

dan år något bred, men förlänger fig ibland,

då den liknar et fnyte, pä hvars ända jag med
Microfcop blifvit varfe tvenne häl (Ofcula)^

med hvilka Mafken förmodeligen fuger fm fö-

da, och med det famma pinar fidien in vårtes.

Sidorne af denna fråmfta led åro altid likafom

infugne, och göra den derfore nåltan fyrkan-

tig. Denne Mafk år mycket feglifvad,

I fållfl<ap med denna, har jag funnit ea
Mafk af annat flag, fom til kropps-ftållningen

fuUkomligen Uknar Igel-flågtet (Hirudo), år hvit,

af 3 til 5 ä 6 liniers längd. Bredden midtpl

I lin. aftagande mot bägge ändar, men måft

emot den efterfta. Kroppen år flat, något

platt, med ganfka fina, nåitan omärkeliga fl^ryn-

kor, och rorer fig ganfka lått, men lefver ic-

ke långe. Framtil, inunder, fes en oval-for-

mig öpning, hvarmed Mafken utan tVifvel fu-

ger fig faft, och faledes fokcr fm föda.

Figurernas Förklaring.

Tab. II. Fig. i. Acanthrus Sipuuculoides i na-
turlig ftorlek.

D 3 Fig.
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Fig. 2. Den famma fedd genom Microfcop.
a. Defs Snyte {Rojh-nmj

^
något lu-

tande.

b. b. De fmä krokarne eller taijgar-

ne, fatte om hvarandra i iiieda

linier, omgifvaiide Rofiruni.

c. c. Snytets bads, hvarvid fynas

de tvenne mörka piincterne.

d. d. Knapt märkelige ikrynkor på
fjeliva kroppen.

Fig. 3. Våder-bläfan (Vefica nevea)^ hvUken
med Mafl^ar pä fin inre yta år lulHatt.

Fig. 4. Vifar tvenne af de nyfsnåmnde Ma-
fkar i naturlig ftorlek.

Fig. 5» Foreltåller vid

a. Norfens mage (VemriculusJ pä hvil-

ken i akt tages

b. Defs början eller Oefophagi fiut,

famt
c. Pylorus, omgifvcn med
d. d. d. d. Inteltini iingerlormJge ut-

fkott eller inteftina cieca.

e. e. Det ofriga af tarmen, gående i

råt linea til anum.
f. Kylfevis liggande, och med hinnor

omgifne Mafluir, af hvilka

Fig. 6. Vifar en af de florlfa, fem genom
Microfcop til fin främre del fedd,

Fig. 7. Röjer vid

a. a. Tvenne fug-munnar (OfcuJj) qq\\

b. Den ena af framila ledens lidor lik-

fom indragen.

Fig. 8- Fn annan liten Mafl;, fcnn trålTas

med den föregående.

Fig.
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Fig. 9. Sedd genom Microfcop.

a. En oval öpning, pä defs främre

ända och undre lida, hvars
b. Spets vetter nederät.

ANMÄRKNINGAR
vid

Canelen;
gjorde pa CcyloUy

•

. af

CARL PETER THUNBERa

/^anelen har i alla tider varit räknad for den
läckrafte af alla Specerier, fom Oft-Indifke

Öarne gifvit ofs , och tillika et det aldraför-

nämfta hjertftyrkande medel , fom ifrån åldre

tider varit, och ännu år HoUåndlka Nationens

monopolium.

Den aldramåfta och förnåmfta Canel fram-

bringar Öen Ceilon, hvilken man trott vara

den enda ort, fom kunde fortbringa denna bar-

kens träd, men det har i fenare tider blifvit

funnet åfven pä andra ftållen, fäfom af Pro-

feffor Jacqvin pä Martiniqve, af mig pä Öen
Java, och af Franfoferne pä andra ftållen. Det
förtjenar dock at anmärkas, det Canel-barken
aldrig eger den finhet och behaglighet pä an-

dra Hållen, fom pä Ceilon, utan blir grofre
och i fmaken mera bitande ocli hettande.

Dä jag, ären 1777 och i början af 17785 vi-

ftades pä Ou Ceilon, hade jag tilfålle, under
D 4 mi-
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mina refor därfiädes, at befe de måfta både vil-

da och planterade Canei-lli;ogar, ur hvilka den
Canel hämtas, fom århgen hit til Europa ut-
fkeppas; och fom jag då tillika fick låra och
obfervera dervid flere faker, ån Refe-befkrif-
vare for mig anmärkt, har jag trott det icke
fl^ola vara obehagligt eller aldeles onyttigt, at

til Kongl. Vetenfkaps Academien deffa mina
härvid gjorda anmärkningar inlemna.

Åkta Canelen tages utaf Laurus cinn?mo-
mum, et tråd, utaf medelmåttig högd och iror-

lek. Den fkiljes med bredare och mindre fpit-

liga blad ifrån Laurus caflia, fom gifver den
gröfre Canelen, och tyckes endaft vara en va-
rietet af den förra. Det är fä mycket troli-

gare, at den grofre och finare Canelen, eller

Laurus cinnamomum och Calha^äro endaft va-

rieteter, härrörande af climatet och i fynner-
hct jordmonen, fom Ceilon framför alla an-

dra länder frambringar den båfta, och det fam-
ma fker icke allmänt öfver heia On, pä alla

defs trakter lika, utan endaft på några få, där

jordmonen dcrtil är tjänlig, fom man länge

lörut \ etat af den vildt växande Canelen, och
nu i fenare åren äfven befunnit vid den plan-

terade.

SydvåHra hörnet af Ceilon är det, fom
ger ofs denna behagcliga krydda, och de or-

ter, hvaritrån den mält häm.tas, äro vid Nc-
gumbo, Columbo, Caltere, Barbary , Gale och
Mature, alle liggande längs efter och nära in

til f]ö-kuften. Den Canel, fom detta hörn af

Ceilon frambringar djupare inåt landet, blir,

ju längre in, dello mera grof, mera fkarp ocli
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bitande på tungan. Hela denna ftråcka af Öns
k Lifter är bevåxt med tätare och glefare Co-
cos-trån, och jordmonen beftär af fand-hedar

och dunor. Deffa dunor kallas pä Ceilonlka

fpräket Marendan^ och år det dar en allmänt

bekant fak, at Canel, fom vuxit uti Maren-
dan, år den finafte och bäfta. Den fina Ca-
neien har följande egenfkaper:

1) År den något bojelig och tunn, ofta ej

tjockare, ån Regal - papper, eller något
mera.

2) År den något ljus och gulaktig til fär^

gen, ibland ftotände pä brunt.

3) Har den pä tungan en fötaktig fmak , fom
ej år ftarkare, ån at den utan fveda kan
täl^s, utan någon efterfmak.

Ju mera Canelen afviker ifrån deffa känne-

märken, defto grofvare eller odugeligare räk-

nas den dä före at vara, fåfom:

i) Om den år härd och tjock , fom en Svenfk

ftyfvers flant. 2) Om den år mycket
brun och mörkfårgad. 3) Om den år ftarkt

flickande och brännande pä tungan, med
en fmak, fom ftoter pä Krydd-neglikor,

fä at man ej utan fveda kan täla den, och
mifter åfven hudens fiem, dä den flere

gånger profvas. 4) Om den har någon
, efterfmak , fåfom at vara ftråf , betfk eller

fiemmig.

Sädane åro forterne af Canel, dä de utur
Forräds-hufen väljas och forteras til utförfel

,

vid hvilken Commiflion jag, under mitt viftan-

de pä Cellon 5 flere gånger och på flera ftålien,

D 5 var
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var pa Hollåndfka Compagniets vagnar, ibland

andra dertil fårordnade, när\^arande> men de,

fom uti (kogarne upföka Canel-tråden och af-

ftala barken, omtala fiera och andra forter Ca-
nel, hvilkas blad til fit yttre anfeende ega nå-

gon likhet med hvarandra, och nyttjas ej al-

le til fkalning, utan foljakthgen af kånnare ut-

väljas. Deffe Canel-fkalare kallas pä Cingale-

lifka fpräket Schjalias ^ och Canelen i aihnån-

het CurimdiL

Sorterne, fom Schjalias råkna, åro följan-

de tio:

O ^^JT^ Curnndu eller Penni -curwidu, det år

fot eller Honing-canel: denna år den hä-

fta och angenämafte, har ftora, breda och
tjocka blad.

2) Nai'Curundu^ d. å. Orm-canel (Slange-ca-

nel), fom kommer nårmall in til den tor-

ra , eliuru ej aldeles i famma grad , uti läc-

kerhet, och har äfven ftora blad.

3) Capuru-Curundu^ d. å. Campher-canel. Den-
na fort fins endaft uti Konungens länder.

Af roten deftilleras Camphert.

^) Cahatte- Curnndu, d. å. fammandragande, ^

ftråf Canel: den har något fmårre blad,

än de förre forter.

Defle fyra forter, fom allefammans åro af

et och famma fpccies af Laurus cinnamoirium,

åro icke annat, ån nära hvarandra liknande

varieteter, fom fluljas af Schjalias blott ige-

nom fmaken , och aro de endalie , fom for

god Caacl böra och kunna Ikalas.

Föl-
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Följande forter fkalas aldeles icke:

5) S^vcl-Curundu^ d. å. flemmig Canel, hvars

bark, tuggad, har en limmig efterfmak,

likfom af en Mucilago. Barken håraf år

vek, trädig eller vrefig, och ej få tåt eller

compaft, fom de andre: den år ock feg,

famt låter boja fig iätteligen, utan at den
ftrax fpringer. Denna år ock en varia-

tion af Laurus cinnamomum.

6) Da\vul-Ctiriindu ^ d. ä. platt eller Plank-ca-

nel , fä kallad , emedan barken under tork-

ningen icke rullar ihop fig, utan forblif-

ver platt. Denna år Laurus caffia.

^) Nica-Curundu^ d. ä. Canel med blad, fom
likna Nicacol eller Vitex negundo, nem-
ligen, at de åro lancet-like eller länge och
fmale. Denne tyckes vara en variefet af

Laurus camphora.

Utom deffe fju forter, råknas ånnu tre,

fom mårkeligen ftilja fig ifrån den äkta Cane-
len: man kan ockfä ftrax fe, at de ingalunda

med råtta kunna råknas under Canel -tråden.

Håraf har jag endaft fett en fort, nemligen
Törne-caneien, de ofrige forter åro ganfka ra-

re, och finnas alienall uti Konungens lånder.

8) Caturu-Curunduy d. å. Törne-canel (Dorn-
canel) : den är af en helt annan familie ån
Canel-trådet, och barken har icke den min-
fta fmak af Canel. Bladen likna icke Lau-
rus, och grenarne hafva (fpince) taggar

pä lig.

9) Mal-Curmdu], å, ä, Blom-caneL

10)
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ic) Tom-pat-Curimiiu, d. ä. Tre blads Canel,
hvars blad fågas emot fpijtfen dela fig i

tre delar.

Canel-tråden 5 fom fkaJas, hafva hårtils vu-
xit och våxa ånnu til ftörfta delen uti fkogar-

ne vilde, utan konftens åtgärd. Europeerne
hafva trott och Cingaleferne päliått, at god
Canel altid borde våxa vild, lemnad åt fig fjelf,

och at den planterad, livarken ^^u]le tritvas

eller blifva ågta. Tråden fortplantas pä det

fått, at Ceilonfka Skatorne åta mogna bår,

-(hviikas kärnar i deras mage ej fmålta), och
ledan utplantera dem här och dår i fkogarne.

Foglarne hafva derfore aldrig blifvit fkutne,

utan fridlyfte, och troddes, at detta planterings-

fått fornåmligaft bidroge til Canelens tilkom-

nrande godhet. Denne fordom rädde, til flu-

tet af detta Seculi Sextio-tal, dä nu varande

Gouverneuren, Herr Iman Wilhelm Falk,
började i fmått forfoka at med konlt odia up
Canel-tråden. Båren blefvo dä fädde, fom vål

och fnart upväxte, men hade det odet, at

plantorna efter någon tid bortvifsnade och ut-

gingo. När orfaken härtil noga efterfpanades,

•befans, at Ceilonefer, (fom draga lin profit af

Canel-fkalningen i fl^ogarne, och ogärna fägo

defs plantering , fom med tiden ll^ulle gora

famlandet deraf vigare och beqviimligare) nat-

tetid hcmligen hade begutit dem med varmt
vatten. Sedan detta bedrageri bhfvit uptåckt,

"lät Gouverneuren åter plantera, i början af fjut-

tio-talet, flera bär och pä flera rtällcn , både i

fmart och Itort, hvilka upvuxit, trifvas väl,

och hafva redan kallat af lig flera Cancl-lkörder.

Cane-
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Canelen i fkogarne fkalas pä tvånne fär-

fldlde tider i året. Den ena kallas Stora Skorn

^en^ fom varar ifrån April til Auguftus, och
den andra Ulla Skörden^ fom varar ifrån No-
vember til Januarii månad.

. Kufterne utaf Ön Ceilon äro, til vid pafs.

fex eller fiere mils bredd inåt landet, Holland-

fka OiUndiH^a Compagniet aldeies tiiborige^

och regeras af defs Gouverneur, faftån landet

bebos af Cingailer, fom efter flutade krigblif-

vit Compagniets Underfåtare. Det inre, med-
lerfta och bergaktiga af Ön^ tilhorer Ceilon-

fka Konungen, fom refiderar i Candia, och
år nu få innefluten pä alla kanter, at han ej

kan ut-lurendråga lin Canel til främmande Na-
tioner.

Uti fkogarne af Compagniets egna länder

år det, fom Schjalias föka och (l^ala Canelen,-

faftän det ilundom händer, at de Rjäia lig in i

Konungens ftogar, och gä ibland ända til Can-
dia, pä en halt mil nära, at fkala den. Mm.
blitva de dä någon gång uptåckte och fånga-

de, få aflkäras dem öron och näfa.

Hvarje diftriét eller By uti Compagniets
länder, år ilvylldig at ärligen fkala och lefve-

rera en vifs myckenhet Canel, hvaremot de

ega fritt et vifst ftycke land at nyttja och be-

bo, utom annat. Öfver et vifst antal Schja-

lias, äro Ceilonfke Öfver-Män fatte, fom haf-

va upiigt ofver dem och Canelen, famt åfven

rätt at för fmärre brott ftraffa dem.

Öfver allefammans äter år fatt en European,

fom kallas deras Hufvudman (Hoofd der Ma-
habad-
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habadde, eller ofta i allmänt tal Capityn Canel)

och emottager famt blir Compagniet anfvarig

for all Canel 5 han har ock rättighet at i de

fvärare brottmål ftraffa.

Caiiel-il:alningen tilgär pa följande fått

:

1) Utfökas, efter bladens och andra känne-
märken, goda Canei-tråd : de grenar, iom
åro tre är gamla, afilAåras med en vanlig

krokig Trågärdsmåftare-knif.

2) Få de aifkurne qviftar affkrapas barkens

ytterita fnas (cpidermis) med en annan
knif, fom på ena kanten år convex, och
på den andra concav, med hvafs fpits, ä

ymfe lidor fl^arp.

5) Efter afOn-apningen
,

upriftas qviftarne

långs efter med knifvens fpits , och bar-

ken loffas fmårungom ifrån , med knif-

vens convexa agg, tils den aldeles kan
afdrai^^as.

4) Ihopfamlas denna TÄalade barken, flera

fmårre pipor deraf (tickas in uti de Aor-
re, utbredes til torkning, då den af fig

fjelf ilioprullas, ihopbizides til knippor,

och änciteligen borttores.

Alla dcdii fyfslor torrårtas ej af en enda

Man, utan fordelas imellan fiere. Schjalias lef-

\'crera fcdan Canelen uti Compap;niets til dea
andan på flera ilållen anlagde Packhus, dit den
antingen båres, eller där äar finnas, föres med
båtar. Hvarje knippa år då ombundet med tre

tunna rotting-ror, och väger ungefärligen 30
^. I iVickbufcn uplaggas de i bogar, for hvarje

By färn^dde, och täckas med bail-mattor.

Emot
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Emot den tiden, fom Skeppen bora affegla

til Europa, fom gemenligen (l^er i November
och Januarii manad, gör den Hollåndfke Huf-
vudmannen en refa til alla deffa Packhus, at

afväga och emballera Canelen til utförfel. Hår
vid år antingen Doéloren eller Chirurgus pä
ftållet allena, eller tillika med honom Chirur-

gi pä Skeppen, närvarande, at pröfva hvarje

knippa, för hvars godhet de fedan jnäfte va*.

r<^anfvarige.

Hvarje knippa göres vid pafs två alnar lång,

och afvåges til 85 fö netto, ehuru den fedan

mårkes och raknäs för 80 fö, fä at 5 -g afgä
för intorkningen. Med tåg val och härdt

ombunden famt afvågen, infys Canel- knippan
uti tvånne fåckar, den ena utom den andra,

och mårkes til vigten och ftället, där den blif-

vit inballerad. Såckanie få ej vara fegelduk el-

ler linne, utan fådane, fom i Indien kallas

Gunjsfakken , hvilke ej fkada Canelen under
transporten.

Ifrån deffa Packhus afföras ' Canel -fåckar-

ne til Skeppen, och fedan de dar, jämte an-

dra varor, blitvit inlaftade, öfes los fvart-pep-

par deröfver, at fylla up alla mellangömmor.
Fepparen, fom år torr och het, fuper, under
refan, åt fig Canelens fuktighet, och liar be-

funnits derigenom icke allenalt hälla Canelen
god, utan åiven förbättra defs godhet.

Canel-pl antager hafva, i flutet pä 60 och
i början pä 70-talet af detta Seculo, igenom
Gouverneuren Falks vifa och förfigtiga anftal-

ter, blifvit anlagde pä flere ftällen, där fiere

tufen trän blifvit planterade i fand-grund, den



64 1780. ^cin. Febr. Mart.

for Canelen aldratjånligafte jordmon. Vid 9;-

TuXpaka^ fom ligger vid grånfen imeilan Konun-
gens i Candia och Compagniets land, år en
ganfka Hor Canel-Trågärd, hvaraf, år 1778 ?

Canel redan blifvit 3:ne gånger fkalad och fånd
til Europa. Vid Pa/s (icke mycket längt ifrån

Columbo, en Gouverneurens Lullplats), åt-

ven utanfore Columbo FåRning och Stad, vid
Caltere och Mature , har jag (jek' fatt beQ^åda

anfenhgen Hora Canei-plantager , fom 2, 3 ä

4 är furut blifvit anlagde.

Det blir for Hollåndfka Oil-Indirr:a Com-
pagniet otroligen beqvåmhgare, ar tå håmta
lin Canel utur en planterad Trägård, ån for

Schjalias, at vidt och bredt krypa ikring i

trånga flwgarne, til at utlöka och håmta cen.

Caneien har utom defs i ihogarne minll\ats

emot torra tider, dels för det, at Hyeken af

land, Ibm gäfvo bålla Canelen, til andra bruk
blifvit uptagne, dels derfore, at Canel-tråden-

i vilda flvogarne varit lemnade utan vård.

1775 blefvo af den planterade Canelen nå-

gra knippor, til prof, affånde til Europa ^nen
befunnos vid ditkomllen ej ec^^a den fmak, iom
fordras, ehuru den vid af]\eppningen på Cel-

lon, betans profvad fin och god. Fem knip-

por blefvo derfore återiande, fom til Ceilon

ankommo 1777, hvilka utaf mig och flere ä

ämbetes vagnar viliterades och pröfvades , lamt

funnos ega nog fin ocli angenäm luckt, men
ganfki ringa och fnart ingen Canel-fmak. In-

gen tvifvel år, at den famma under refan mifl

lin ima k , men orfaken dertil kan jag ej

med vifshet utllaka. Den belUr dock tormo-
de-



deligen deri, at oljan i den famma varit for

mycket flygtig och ej nog concentrcrad i de

unga grenarne 5 hviikas rot endaft var tre §t

gammaL Tre-åfiga grenar åro altid de^ föm
bora felas ^ men roten och ftammen böra der*-

fore vara flerärige. Vid fjelfva inpackningen

och transporten blef åfven fel begånget *j fom
torde mycket-, om. ej helt och hållet

5
bidragit

til defs imaks förlorande; ty deffa knippor em-
ballerades uti en enda fåck och lades uti Ca-
jutan^ få at de hvarken voro med tvänne fåc-

kar forfedde eller lagde ibland peppar^ pä det

annars \^anli ga fåttet. 1776 fåndes af famma
Canel 47 knippor til Europa 5 och följande åren

åfven fä 5 fom fl^ola utvifa^ huruvida Cane«
lens planterande pä Ceilon kan lyckas, lika

fom det ganilQ val lyckats med Mofchat^och
Krydd-neglike-trån pä Amboina och Banda»

Canel-oljaj den dyrafte och fornåmfta ibland

"alla oljor, deflilleras pa Ceilon af de ftycken

joch bitar Canel, fom vid inpackningen affalla

och afbrytas. Detta grus lågges uti ftora kar^

hvarpä ofes fä mycket vatten, at alt är vål

betåckt Det lemnas fälunda uti flera kar, fom
efter hand dageligen tillagas ^ hela 6 å 8 dyg*
nen, til at macereras. Et fädant kar haller ge-

menligen 100 canel-grus. Alt detta öfes

fedan efter hand uti Deltiilers-pannan af kop-
par, och vid en fackta eld afdrifves. Vattnet,

Aqua cinnamomi kalladt, går dä helt hvitt,

milan mjolkfårgadt, ofver, tillika med oljan,
^ fom i den underfatta opna glas-kulan flyter of-

vanpå. Et kar deflilleras inom dygnet. Un-=

der hela deftiliations-tiden åro 2:ne Commifl'a-

E rier
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rier eller Ledamöter af Juftitix-Rädet förord-

nade, at ymfom vara närvarande, ehuru det

icke ftierj utan komma de merändels dit, når
oljan fl^al fkiljas ifrån vattnet. Oljan öfes dä
i en flafka, fom Com.miffarierne förfegla och
bevara i en kifta, fom åfven af demi forfeg-

las. Således kan Apothekaren ej åtkomma at

ftjåla något, fä framt han ej utur rccipienten

förfer fig, innan Commiffarierne ankomma.

Huru mycken olja fäs af ico fö Canel-grus,

gjorde jag mig mycken moch at tå veta, men
altid förgåfves, ty det år emot Apothekarens
intereffe, at fädant blir kunnigt. Men det är

fåkert, at Canelen ger ganfka litet olja, i pro-

portion emot andra fpecerier, ocli at den der-

före häldre köpes dyr ifrån Ceilon , än af Ca-
nel deftilleras i Europa. Jag har liårom frå-

gat flere Apothekare bäde i Indien och Hol-
land, fom alle berättat mig, at det ej lönar

mödan köpa Canel, för at deraf utdraga oljaj

men at af köpte Krydd-neglikor fjelf deiiillera
'

Oleum Caryophyllorum, fkal ofta Ike m.ed vin-

ning. Holländika Compagniet fjeltt deRillerar

dertörc ej heller Cancl-olja af ren och god
Cancl , utan endalt af bitar och grus.

Oleum cinna momi 5j fäljes på Ceilon til

0)1 Holländfl^a Riksdaler, och i Europa kollar

det vid pafs 30 å 40 Florener Hollands eller

mera.

Sjelfva Canel-bladet har en ftark Krydd-neg-
like-luckt, och roten lucktar aldeles fom Sas-

fafras.

— ct:^

RÖN
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RÖN O
om den fa kallade

Angina Pe^oris;
af

Herr JOHAN J. de BERGER,
Kongl. Majeftets af Danmark Conference-Råd och

forfte Lif-Metliciis.

"KJagre Engelsmän hafva i fenare tider gifvit

en art af And-täppa namn af Angina PeSio-

ris^ och ibland dem iärer Doélor Heberden
vara den förfte , fom under detta namn befcif-

vit denna fjukdom, och fom påftår, at den
hittils icke varit beilrrifven. (Se Medical Trajis-

aSf. fublifhcd by the College Phj/Jicians in Lofi-

don^ Vol. n. pag. 59, feq.

, Han kallar den Angina Peéloris , i anfeen»

de til Hållet, där fjukdomen tyckes hafva fitt

fäte, och för den ftrypande ängeft, hvarmed
fjukdomen börjas. Vi vilje anföra beflaifnin-

gen pä denna fä kallade nya fjukdom, fom
den nämnde Auftoren lemnat ofs.

De fom förll angripas deraf, plägas, i fyn-

nerhet dä de gä ftrax efter maltiden , af en gan-

fl:a oangenäm kånfla och värk i bröftet, lik-

fom lifvet vore i fara, om det onda aldrig fä

litet fl^ulle tiltaga; men i famma ögnablick,
fä fnart de flå ftilla, förfvinna delta plågor^

och de känna fig aldeles frie frän And- täp-

pan, famt fynas må aldeles våL Sådan år fjuk-

domens början.

E 2 Ef»

C') Öfverfatt ifrån Latin.
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Efter nägra månaders förlopp , til tager fjuk-

domen fä, at den icke allenafl: upretas dä de

gä, utan äfven dä de rida, åka i vagn, dä de
fvålja, hofta eller gå til ftols, ja! de blifva fä

plågade om nätterna , at de mSRe fiiga up och
iemna fången* De anfall, fom öfverkom.ma
under det de fjuke gä, åro korta, men de fom
komma om nätterna, kunna räcka, en til tvä

timar. Doclor Heberden har kånt en fjuk,

fom drogs flere dagar med deffa plågor, och
med fvårighet at andas , och var i ftorfta lifs-

fara. De, fom plågas af denna fjukdom, dö
mäfladels häftigt, faftän deras farliga och tve-

tydiga tilftånd ibland kan vara flere år; åfven

är anmärkt, at denna fjukdom plågar mall: in-

finna fig efter det 50 ålders-året.

De fjuke fåga, at varken fitter uti bröfl:-

benet (Stcrmim)^ och det nu högre upp, nu
äter lågre ned, men m.er åt vänllra lidan, famt

klaga dä och dä öfver en vårk midt uti vän-
fira axel-benet.

Doåor Heberden dömmer, at denna f uk-

dom är krampaktig, af de otörmociade och
halliga anfallen, at de aldeles fria mellan-fl^of-

ven , och utaf den lifa, fom de Sjuke känna
af fpirituöfa läkem.edel &c. Åderlåtningar,

kräk-medel, och andra aftorande, hafva vi fa t

ingen nytta; allenafi: Opium, dä det gifvits

emot narren, liar älladkoinmit någon lindring.

Uti 3 Vol. af det anförda arbetet, finnes en

händelfe af Aiigina Pccloris, fom den fjuke

vid 52 års ålder befixrifvit, och hvilken 3 må-
nader dercfter halligt blef död. Han hade fnm-

ma fymptoiner af fjukdomen, fom Dod. He-
BEK-
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BERDEN anfört 5 neml. at han dermed aiafattes

under gäende, at han kånde en vårk uti vån-
ftra axei-benet, fom ftråckte fig frän armbogen
til broftet pä famma fida, at han var fullkom-
ligen fri pä mellanHiofven , och tilUka, at hjer-

tats rörelfe, under 3 eller 4 puls-flag, var af-'

ftadnad eller omårkelig, h vilket fymptom den
fjuke fjelf höll för et förebud til en hallig

död. Efter döden , fans intet ovanligt uti

hans kropp.

Uti den ganH^a vackra och nyttiga Samlin-

gen af Mcdical Obfervatiojis and hiquiries by a So-

ciety of Phyjtcians in London, VoL V. pag 233. har

Herr Fothergill låtit införa några håndelfer

af Angina Feétoris, fom fuUkomiigen öiver-

enskomma med Dodor Heberdens befkrif-

ning. Denne berömde Författare har blott

fett en enda händelfe, dä denna förfkråckeli--

ga fjukdom, hvars fäte han håller före vara

uti det fjette nerv-paret och defs talrika gre-

nar, fuUkomiigen kunnat häfvas. Botemedlen
beilodo uti tvål -piller, ilål- medel och varma
baden uti Bath. Herr Fothergill fann be-

ftändigt åfven den häftiga, pinfamma och fam-

manfnörpande varken, fom går genom broftetj

och ftråcker lig til axel-^benet.

Sådan ar denna efter Engelsmånnernas me-
ning nya fjukdom, hvilken ånnu ej ftall va-

ra beikrifven; men med hvad fkal de det pä-

ftå, och hvarföre de kalla den famma Anoina,
fom altid har feber och någon inflammation
med hg, lem.nar iag andra at dömma. Mig tyc-

kes d-n aldeles komma öfverens med Afihma

Convuljivum ^ fom vi långefedan känne af flere

E 3 Läka-
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Läkares Skrifter. Jag ir.å nåmna en, neir.ligen

W1LLIS5 en Engelfk Författare, fom ga^4^!^a

vål befKrifvit den uti defs Afliandling De Mor-
bis Con-^dlfivis ^ pag. 138. 5-Han fåger fig flere

3^gänger hafva fedt Afihrna Convuliivum håf-

jjtigt angripa de fjuka, och komma igen fkof-

,.,tals utan hofta eller tecken til något fel på
^/lungorna, och håiler före, at det hårrörer af

5,luft-rörets gängars fammandragning och nå-

jjllan totala hopfnörpning: ty alla luft -rörets

jjgrenar omgifvas ofver alt, och omlindas af

5,nerver och mänga nerveufa trådar; dä defle

55af fjukdomens åmne retas, upkomima fpas-

5,mer, fom fammandraga gångarne, och pä näg-
3,ra ftällen aldeles tilfluta dem. Derpä anför

„han en händelfe, fom Docftor Needham med-
„delat honom, om en Man, fom långe varit

,,plägad af en periodifk And-tåppa, hvilken må-
„itadels Sterkom inom 14 eller 20 dagar, och
^jhvaraf han ändteligen under fjelfva paroxyf-

„men blef död, dä lungorna befunnos helt tri-

jjfk , och eljelt intet ovanhgt uti broftet.

Samme Författare år af den meningen, at

denna fjukdom, likfom mänga andra nerveufa,

upkommer af en coUuvies ferofa, och lår jag

ej bedraga mig, dä jag p-iiVär , at en gicktak-

tig eller rheumatifk' blodets och vätlkornas fam-

manfåttning ganlka ofta, och efter en vifs tids

förlopp, äitadkommer den convulliviflxa And-
täppan, en fjukdom, fom vål år ganll^a fvär

at bota, men dock icke, fom de nämnde En-
gelsmånncr fynes påilä, måliadels obotelig, la

framt den icke upkommer af delarnas felaktiga

eller förvärrade byggnad och befliaffenhet.

Föl-
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Följande korta hånclelfer torde kunna gif-

va uplysning om fjukdomens lynne , och nå-

got bidraga til defs botande»

En Fru af Adelig hårkomfl: fick, uti defs

40 ålders år, en hetfig gickt-feber i början af

år 1777, fedan hon dock 2:ne år förut haft

känningar af ätll{iliiga rheumatiO^a plågor, hvil-

ka ej rått väl blifvit (Icötta. Genom den ky-

lande methoden, öfvervann hon med möda den
famma, men angreps dock då och dä, fom.-

maren derefter, af en krampaktig And-tåppa,
dä paroxysmerna i början voro korta, men
emot höften häftigare och längre; i öfrigt lik-

nade fjukdomen ganfi^a noga den, fom vi of-

vanföre fett befkrifven, under namn af Angi-
na peéloris. Det vore öfverflödigt at anföra

alla medel, fom emot denna fvåra fjukdom nyt-

tjades, emedan måfta affeendet gjordes pä gickt-

åmnet, fom lag derimder förborgadt. Deffa

oaktadt, kom denna pläga ofta igen
,
befynner-

ligen 1778 om fommaren, med den häftighet,

at den fjuka hela 36 timar kämpade imellan

lif och död, och dä omfider låt öfvertala fig,

at fåtta Fontaneller pä bådar benen nedom knå.

Icke defto mindre, återkom And-täppan, of-

ta nog, ehuru med mindre häftighet, til defs

hon, i början af våren 1779, begynte nyttja

Gummi Guajaci, uplöft i vatten, och det med
den verkan, at hon från den tiden ej allenaft

icke känt någon fvårare anftöt af And-täppan,
utan tillika varit aldeles fri frän gickt-plågor-
na, och mår nu mycket bättre. Dock måfte
hon dä och dä , faftän fållan, taga pulver, med
et eller annat gran Kermes mineralis, om af-

E 4 to-
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tonen, når tryckningen öfver broftet och var-

ken midt uti broft-benet fynas förebåda et nytt
anfall af And-täppan.

En Man, 60 är gammal, fom flera är flåp?-ts

med lindriga gickt-plägor, fkörbjuggs-kråmpor

,

och fvullna ben
,
faftnade, är 1777, i en dubbel

3;djedags-froiTa, och fick, dä den knapt ånnu
var dämpad, ioxW lindricrare, men fedan fiarka«

re anfall af denna convuifivxfka And-tappa.

Jag blef kallad, och forefkref åtfkilliga lä-

kemedel , i affeende på hans gickt och fl^or-

bjuggs-kråmpor , hvilka mindre nödigt är at

uprepa, emedan de ej gjorde någon verkan pä
den tidt och ofta återkommande And-tåppan.

I Augufti månad år 1778, flog Rofen til uti hö-
gra benet, fom hotade med Kallbrand, hvil-

ken dock forekoms med China-bark. Under
detta tiiftändet forfvann And-tåppan, men åter-

kom, fedan fåren voro llkta, oaktadt fontanel-

ler applicerades. Denne fjuke hade åfven fä

mycken förmon af Guajac-folution , hviikea

han hela året nyttjat, at han nu mär tåmme-
ligen väl, och år fri från häftigare anfall.

En annan, något ofver 60 Sr, fom ållT:a-

de et godt bord, och i fynnerhet det vackra

könet, var befvårad af gyilenåder och inflam-

inaton]1< colique, och hade f6r 2:ne år fe-

dan genomgått en rheumatifk feber, fom med
kylande medel rätteligen bhfvit ll^ött. Han
fick häftiga anlfotcr af krampaktig And -tap-

pa, och dylika hade han fordom haft lindri-

gare, men blef nällan helt och hSllct bctriad

frän denna grufveliga fjukdom, mcdelft den
nåmnde foliiiion, lediui han törfökt flera an-

dra lucdel föredfvcs.

Af
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Af deffa håndelfer kunna följande flutfatfer

dragas: i) At Afthma convuKivum ej år någon
oboteiig fjukdom, fom de anförde Engelfl^e Lå-

,

kare fynas påilå. 2) At tilfåliiga orfaken til den
famma merendels beftår uti et rheumatifkt eller

gickt-''mne.3) AtGuajac-folutioni vatten, läfvar

mycket uti denna fjukdoms botande. 4) At
fontaneller pä benen, uti de fläfta fådana åkom-
mor äro nyttiga, ja näftan nödvändiga.

Härtil kan låggas at denna nämn.de bland-

ning, eiter min egen och fiere Låkares årfa-

renhet här i Hufvud-Staden , är et det förmån-
ligafte af ånnu bekanta läkemedel uti lång-

variga rheumiatiflia eller gickt»plägor.

Tiirednings-fåttet af detta låkem.edel är föl-

jande: Et hälft uns Gummi eller rättare Refma
Guajaci riives v ål tilfammans med 2 qvintiu

Gummi Arabicum. Detta uplöfes fedan uti 9
uns Ifop eller nägot annat deftilleradt vatten,

hvartii lågges et lod fäcker. Håraf tagas mtor-

gon och afton en eller 2 martll^edar, famt of-

vanpä drickes et qvarter varm Perlgryns-fop-

pa eller Hafre-decoél, fom ingalunda bor för-

fummas. Detta lake-medel afförer vanligen 2
å 3 gånger inom dygnet, fom ock år nödvän-
digt, och i affeende derpS, lampas dofis. Ibland

upkommer deraf en lindrig fpottningj för öf-

rigt befordrar det den omårkeliga utdunlinin-
gen , eller drifver en måttelig fvett.

Denna Guajac-folution , hvars förefl<rift jag

fatt ifrån Berlin, år mycket fåkrare, ån dä nä-
-got fpiritueud uplösnings -medel nyttjas, få-

fom uti Baifam. Gvajaci, Tinélura Guajacina
^VolatiUsj Elixirium Guajaci Londin, & Edin-

E 5 burg^
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burg. och åfven uti den blandning, fom vi fStt

från Frankrike eller fnarare ifrån America, uti

hvilken Guajacum år uploft i Rum, (Spir. Sa-

chari) fom ehuru den i början tyckes vara nyt-

tig emot podagren, dock med tiden helt vifst

gör n^ada, förorfakar häftigare anfall af fjukdo-

men, och gör honom långt fvärare at beta, ehv3.d

medel man nyttjar, hvilket jag fiere gånger

med oro fått erfara.

FORTSÄTTNING,
om

De markvardigajle orters Geographifka be-

lägenhet^ vid Sjb-kujlen i ShaiiCj Bal-

land och Bohus-Lån; ("')

af

NILS SCHENMARK.

$. i6.

T^e Trianglars vinklar, (Tab. IH.) fom jag

med förr omtalte Inftrument afmatc ifrån

Lund til Cimbrishamn i SkSne, med deras

förbättringar, äro följande:

Xrzzz io8. if. 30 -V^/Zr: 121.48. 30
2'ZX 33. 1.40—o. I o iiXZ 36. II. 0—0.50
7XZ 38.4}. 50—0.50 XZa o

nZf

Se Kongl. Vcc. Acadcmiens Handlingar for är 1774 f

fid. 205.
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Zaf
Zfa

bXa

Xäb
Xba

bac

abc

acb

cbd

45. fl. o

60. 2f . 30— 0. 30

7^.44.30—0. 30

33.45. O Concl.

99- 44- o

45. 33. o '

4<^- ?U3^
70, . lO-j-O. 20

61. 32. 30+ o. 20

kmi

mhl

kim

kml

min

Irim

Imn

bed 70. 3. 0
väc 37. 30

dce 68, f 6» 40
cde 72. 3.40 ^

dec 38. fp. 40

fde— Ay TT AO

def 83. 37, 40—0» 20

dfe f4. I. 0

H 7f . 4T. 0

49. <5. 0

fg^ ff. 20—0. 20

foh 102. 13. 0

2f . 18. 2b+ 0. 10

f 2. 28. 30

g^j[ 127- 9' 30—1. 50
hgi 33. 12. 0
kig ip. 40. 0

¥bt 18. f6. 0
hki 1 12. 47. 4o-?-o. 20
kih 48, i6, 0

f I . Ip. 40—0. 10
nom
nmo

m&p
opm

omp

poq

m
qor

orq

oqr

rqs

qrs

rsq

rts

rst

trs

uts

tsu

tus

o ,

108. 5*

I

17. 23.

30

o concl.

28. f6. o

9(5. if. 30

f4. 48. 30 concl.

p8. ^p.

3 i . 1(5. 30

49. 44. o concl.

92. p. 30

fl. 8. 30
7^6, 41, o conqL

po. 20. o

46. 7. 40
43. 32. 20 concl.

32. 31. 20
loi. 32. lO-

4f, f(5.4o

•O.IO

49.47. o

f 2. f8. 20+0.10
77. 14. 30

40.47. 0—0.30
P7, 28. 30—0. 30

41.46. 0—0.30

48. f 5. o

po. 3f. o

40. 32. 30—0.30

Pj. j-8. o

30. fo. 30

ff. II. 30 concl.
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Jag h ir hår på några (lållen ej haft tiUålle

at omedelbarligen mätn alla tre vinklarna uti nå-

gra Trianglar, utan n^ail (luta ni den tredje

vinkelens ftorlek af de tvånne ofriga. Uti b

fyntes, for mellanliggande hogders fkull, endad
fpetfen af Malmö Kyrko-tornj uti Yfrads Kyr-
ko-torn var ej tiliickligt rum at nyttja Grad-
inftrumentet j hvarfore alla de vinklar, fnm dår

fammanftota, genom rakning mafte finnas: och

pä lika fatt uti Cimbnshamns Kyrko-torn.

§. 17. Förutan omnämnde vinklar, åro ock
följande afmåtte. for at deraf finna belägenhe-

ten af några märkvärdiga orter utom Triangel-

fviten, nemiigen:

For Skanör - Xhaii
0

184. 37-
bd(T fO. f^- 0

Faljlerbo Xbr 10. 20
bdr 0

Trelleborg dbv 2.0. if. 40
bdu lop. f7. 0

Lynxberg pqy 49. 0
rsy 71- 20. 0

Emot Moen - rb1) 29. 29. 0

Stnffeen dl^ Sf. 0

Norra iwdan af Bornholm,

21, 0

^7. 16. 0
tscC 114. t/ • 0

Sådra åridun af Bornholm

109. 2. 0

§. 18.

pq^ 6f. 17. O

1 3S. f 2. O

Af didanccn imcUan Stromlhids Klack-
Ila-
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ftapel^ fom är I7f8 (lod på et berg i Staden,

WNW ifrån Kyrkan, och Signalen pä Nord-
Koller, antagen for 1000O5 årdiftancen Xrimel-
lan Malmö Stads Kyrko-Torn och Obfervato-

rium i Lund, befunnen 17187,6 fädane delar,

hvars logarithmus år 4,^3fl^ff. (§.4.) Håraf
befinnas logarithmerna for de ofriga linier uti när-

varande Triangel-fvite.

Triang. lir* logai irn. Triang, lin» löganth.

TT
4, /L^yUL 1 ^ 559) 9/2fl

Y7
't^ ^ * 4-«"0

A 3 1 oR I i*» 4 h1yy> kl. 0 €iA A t t
d5 y'^^->ö Z l

Au. i i / 0000 3, / 10^960
Yh 4, 2f oyoyy l/l • 3,88?6f7o

4, UO I *-4 )
*

i/tnirlf/t

.

3^99x7370
GOC, mc. 4, 028(5 I 12 Vif/tv. JlUm T /\ ^^ ~r v- i-4

3, öuO/9)

9

I/t

»

3,pi 3072,0 7720, 4^ 1 040^00
ved. Vä,

Jfm oC fm /Tms /T

4, 246

1

ö^z
cd. 2. Stto i 20 vy.

dce* ce. 4^0)''4f497 opq. pq. 3,8236f37

dfe.

de. 4,0461850 oq. 3,9496999
df. 4, Mf4574 oqr. or. 450366369
fe. qr. 35P303047

3,P30P44f rqs. qs. 4, 1031987

A- 4,0389342 rs. 3,9^18701
fL 45 I 2p6(5f I rts. rt. 4, 0448380

3, 8f77005gh. 3>770f]83 ts.

ghL g'- 4, r4f0772

j, 9819203
tsu. su. 3,9422808

ht. tu.

khh hk. 3,8901447 aZf Zf. 4, 2727600
kL 3,52843r4 af. 4, 1740120

§. 19. Hvareft tilfålle varit, åro åfven an-

dra vinklar obferverade, hvilka af de redan an-

förde (§. 16.) och hår uträknade linier (§. 18.)

kunna funnas. Obfcrvationen jämförd med cal-

culen gifver följande utOag:

^gg-
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Orter. Vink- Obferverade. Calculerade. Errr
lar. calcul-.

Uggie - kullen

0 / //

^ 5 • ) 5
'

)

' 'L
bcX -f-I 18

c a ft u J
mim n ? ^

Zfa
afX

Tiihtnrp -

afd 71.2,1, 0 71 .11 .f

4

• ; -t

h2k I 0. 2,2. 50 — I . Z

P^olfjö backe g k i 98. 14. 0 98.13.17
Norra Ravne mpn 31.2P. 0 3i.i7.4<5 — 1. 14
Gillarpe berg pqm 67.29. 27 '-0.

r
772qO 34. 2.40 -0. f
nqo i 4f -4^> +0. p

§. 20. Vinklcn SydTX^ eller courfen ifrån

Lunds Obfervatorium ni Malmö Kyrko-torn,
år ifrän Syd til V^eft 47. grad. 49. 17 §. 6.).

När man til logarithmen for någon odetermi-

nerad diftance ( §. iS')^ adderar logarithmen

6,708497^5 och afdrager 10 af fiimnans cha-

ratftcriilica , arcrftar logarithmen for fimma di-

ftancc i Engelfka eller Sjo-mil (§. 7). Pa def-

fe grunder befinnas dillancer och courfer imel-

lan de förnam Ila orter, hvilkas latituder och
lon^ituder itola finnas.



1780. ^an. Febr. Mart 79

Logarijh for diftancer i

Eng' mil.

Vinklar imellan

diftancerna.

Courfer i anfeende
til Lunds Meridian,

rz
Za
ab

bd

df

1,003n 88

0,70974^^

rzn

Zab

abd

bdf
df2

fg'

imo
1

moq
oq s

f4.^2.5c

1 38.27,30

88.19.30
I n 2 "7 n

SO
SIF
SIF
SO
NO

60. z6, 3

64.4i.Z7

23. 8T7
34-3T.V3

) 5-43'37

fg
g'
im
w 0

oq

"57474317
o^Sf 35747

0 R r 2-s 5

I3f.i5» 0
I7<5.47.3c

if8.37.30
12.^.51.20

118. I. c

SO
NO
NO
NO
SO

4p.z3.z3

86. 1.37
8i.4p. 7

61.24.43

qs
S H

äa-

O581 i6p6z

ov-^507/0-,

0,p8r2f75

qsu iG^.l I. c

rz/ 9843.30
bd(T'i fO.fl. 0

NO
NO
SIF
NIF

f6.36.l7

3P.47.I7
20.^0.27

8r26.f3

dr •

dv

qy 1

1,0773693
0,9251713
c,f{57^po2

hdr\ 0

09.^7. 0

pqy\ 49-59. 0

SIF
S]F
SO

sr.4f- 7
^f-2'7- 7
32'Tr 4y

§. 21. Af diftancer och courfer befinnas

latituds - fkillnader och departurer ort ifrän ort

uti Engelfta mil eller minuter, fom följer:

rz
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Dht. Latituds-ftillnad Departur

Syd. Nord. Weil. Oll.

rz
Za
ab

bd

4,^744

4,f630
4^7129

3,7987

25OI fO

8,7öS6

2,620;

df
fg
g/
im

3,^387

4»i504

0,4946
4,2459
7,1^08
4,^217

mo
oq
CjS

su

2,1781

3.1-44
^

5,704f
?,PP70
5',4l lö

i, 8637

Sum. I3,86f8

1^3^79
i)53J7i^ 1 156641

Dirrcr. 8,T47P

äa
dr
d v

qy '

o,88fi

3, 1020

^59^43 11,48^9
1 1,9170

I ,2Z69

2,0089

§ 22. Emedan I.und ligger under ff. grad.

4x. ö Nordlig liuitudc, och Cimbrishamns la-

tnud-ilcillnad derifran är lydlig S,s4"'9 eller g,

^x^p Ta följer, ut Cimbrishamns nordliga latitu-

dc i\r ff. grad. 3^. 27,1. Af huiuids - (lillna-

dcn och departuren olHig, befinncs gcnerala cour-

fen i frän Lund til Cimbrishamn 50. 77. grad.

44 2,1 famt gcnerala dillancen 40,2349 eller

^d. 34, I. Pa famma grunder finnes cours och
diHan-
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diftancc ifrån Lund, til b var och en af de ofri-

ga orter, fä våi fom deras latituder.

^3. Sqdati man har fig bekant Lunds afAånd ifräii

Pofen, courfeo och diflancen ifräii Lund til nägon gif*

ven ort; och fäledes tvånne fidor, och den dem innel-

ian innellatna vinkel, uti en Sphs^rifk triangel föker maa
vinkelen vid Polen imellan nån:inde orters meridianer,

hvilken år den giiaa ortens meridian-fkilnad iffä.n Lunds
meridian. Pä detta fåctet har jag funnit

Orter.

Romle Klint

Skabirjjo backe

Bolmers högar

Lung håg

Skanör - -

Falfterbo

TrelUborg -

Högberg ^

Tulstorp " "

Skarviks backe

Tjiad - - -

Tofterup - -
Qillarpe berg

Lynxberg

Brambo backe

Cimbrishamn

JL* a 1 1 1 U ^ Longit. fkillnfid ifraa

Nordlig Lunds meri'"!.

i grader i tid

ff.42. 0 0. 0. 0. 0. 0

37- o.if .32.0 I. 2

32.2758 0. 1.33^/^ 0. 6

27*4j-,o 0 . ^ . (y Av 0.20

23.f730 0.

0.20. 43.

0.21.28^^ 1.26

22.13,7 0. 2.38^^ O.l i

28. 45P 0.38

24.2(^5(5 oa6.^4,0 I. 8

0,29.27.0 t.fS

2f.^r52 0.37.3(5.0

ff.28.37,5 0.47.43 0 3. II

26.2<?57 0.^4.43.0 ?-39

23.20,7 0.58. II.

0

3-f3
30. 0,8 I. 4.21.0 4 17

33-2731, I. p.30.0 4?8

Af courfen och diftancen Zf befinnes latituden får

Högberg allcnaft ^ fecund mindre, och longitads-fkil*

nåden ifrån Lund i fccund i båge at vara Hörre, hvil-

lia (kilnader åro foga betydeliga.

FÖR-
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På de Ron, fom blifvit införde uti detta

Qyartals Handlingar.
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1. Ip^orfok til uplysning om Luft - hvirjiar och

Sky-drag^ af Joh. Carl Wilcke - 2

2. Anmärkningar omFlufs-fpat ; ä/CarlWil-
helM Scheele - - - i8

3. Forfok "pS några Tra-forters krympning uti

kohiings 'hetta ; /?/ Peter Jacob Hjelm 26

4. Om en fävdeles Mafk^ fom liknar fprutor ^

och gor Hydatides eller Vattu-holfor i Nor-

fens inälfvor ^ af Anton Martin Ro-
LANDSSON ----- 44

5. Anmärkningar vid Herr Martins äo«, rö-

rande en hefynnerlig Majk hos Norfen, af
Erik Acharius - - - 49

6. Anmärkningar vid Canelen ; gjorde pa Ccy^

lon, af Carl Pet. Thunberg - - 53

y. Ron om den fa kallade Angina Pecloris ; af
Johan J. de Berger - - "67

g. Fortfdttning, om de markvärdigafle er tev r

Geographift^a belägenhet^ vid SJo- Luften i Skå-

ne , IJalland och Bohus-LSn ; af Ni L S S cH E N-

MARK .... - -j^
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Herr PEHR ADLERHEIM,
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ANDRA STYCKET
af

For/Sken til uptysning om Luftrhrnrjlar

och Sky-drag.

Fi^mte FörJ oket.

L aö. fj^n cylindrifk glas-klpcka, eller hvad
^ ^ annat kårl ABCJ^V 2^ 4-
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Tab. IV. man vill , fom i bottnen vid EF har

en rund horizontel opning ^ fylles med vat-

ten, och flåiles ofver et annat cylindriPnt glas

eller kårl, hvaruti vattnet, når hålet vid EF
öpnas, mä kunna nedrinna. Dä kunna vid

detta nedrinnande vatten göras följande an-

märkningar och obfervatloner.

i:o Om vattnet, innan botten-hSlet öpnas,

kommit til fullkomlig ftillhet ocli invårtes hvi-

la; utrinner det famma med en jåmn cylin-

drifl^ flrång och en aldeles flåt och jåmn hori-

zontel yta, utan minlta grop, fånkning eller

vridning, ganJka nåra intil fjelfva öpningen.

Uti fjelfva vattu-maffan förfpörjes, genom lim-

mande inblandningar, ej lieilcr någon annrji

rörelfe ån den , at alla vattu-columner fjunka

lodrätt ned, til et vifst afifånd ifrån bottnen,

hvaråft de famma böja om och ifrån alla ii-

dor löpa fram til mcdlerita columnen , emot
och med hvilken de ä nyo böja af och nedSc

emot öpningen, och formera et conoidiilvt vat-

tu-lopp , hvars Aning utcm öpningen hopdra-

ges litet fmialare ån famma öpning, och Icdnn

efter tyngd-lagarne vidare nedfaller. Se Fic;. I.

Tab. IV.

i\o Om deremot vattnet, innan botten-liu-

let öpnas, med en liten kapp, fåttes uti om-
löpande gång; börjar val åfven vattnet aldra-

jör/l utrinna vid bottnen, men detta atlopp llräc-

ker fig ganll^a fnart, anda up til fjelfva ytan,

hvarålt uti omloppets medel-punft, midt öf-

ver öpmngen, vifar lig en liten grop, fom
vidgas, Qwiå med cii ISng fmal ihålig och med
luft fyUd conilk tralt, llicker lig ned, tvårt
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igenom hela vattu-maffan til nedra opningen^
Fig. 2. och fedan likafom af egen drift bibe-

håller fig under hela utloppet.

3:0 Sä fnart denna luft -tratten börjar up-

komma, antager den igenom opningen ned-

rinnande vattu-ftrången en vriden (kapnadj

luff-mtten bryter fig ut midt igenom öpnin-

gen, med' en tydeiig fmåll, och utvidgar lig in-

om vattu-ilrången til en elier några afiånga

luft-blåfor 5 omkring hviika vattnet nedrinner

med vriden gång, famt uti finare dropp-ftråiar

fprides til en buil<e eller qväft, Fig» 2, under
en vidare opning äter formeras likafom en kloc-

ka eller et ihåligt hvalf af fjelfva vattnet.

4:0 Förlånges nedra opningen EF, Fig. 4.

med et uti itäende vatten nedgående glas-rör,

EFGH5 löper iuft-fträngen med flingrande

gång ned derigenom
,

trycker nedra vattnet

undan för fig, och upfiyter uti luft-blåfor rundt
omkring röret j hvarvid ock, fäfom förut, et

gnislande late höres uti fjelfva öfra luft-pipan.

5:0 Om vattnets omlopp i öfra glafet är

jåmnt och regulärt, blir ock den nedftigande

luft-trattens yta ganfka jåmn och Ilåt $ annars

vifar den fig vriden med fpiralt omlöpande up^»

högningar, Fig. 2. fäfom horn af viffa djur.

Sqvalpas vattnet af och an, antager jämväl luft-

röret flingrande böjningar, utan at flåppa ne-

dra opningen, men ratar fig äter fnart fjelft.

6:0 Ju häftigare vattnet drifves omkring,
ju vidare blir åt v en luft-tratten ofvantilj hvil-

ken ock då ej altid ftrax hinner ned til op-
ningen, utan med flera fväfningar omfider hin-

G 2 ner
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ner ned , hvarvid meråndels en rad fina luft-

blåfor, fåfom en fmal träd, gå förut.

7:0 Så fnart och ofta botten-öpningen tap-

pas , och afloppct ftadnar, flyter denna tratt

up och forfvmner; men återkommer af lig

fjelf, hvar gång vattnet å nyo får rinna, fä

långe öfra omloppet varar.

8:0 Påfl^yndas vattnets omlopp i famma
led; blir ock tratten vidare, famt fkiljes då

vid nedra öpningen. Stridig rorelfe äter, for-

tager den famma, med vattnets omlopp, aldeles.

9:0 En rund cylindrifli kapp, eller hori-

zontel bricka, fom nedfåttas uti trattens väg,

förtaga den famma, få långe de åro qvar, men
då de borttagas , återkommer jåmvål tratten.

Et verticalt uti vattnet nedfatt bråde, fom hin-

drar omloppet, iörtager jåmvål tratten aldeles.

ic:o Om trattens öfra öpning tåppes med
en deruti nedfldpt ' limmande kork - kula K,
Fig. 4. fkiljes trattens nedre del ifrån den öf-

re, och qvarhåager under kulan i famma form,

men dragés efter hand droppevis ned igenom
öpningen. Kork-kulan dritves imedlertid lia-

iligt omkring defs lodråtta axel , och etter dra-

gets ftyrka, lladnar fvåfvande uti vattnet, el-

ler ock föres anda ned och tapper för fjelfva

öpningen.

11:0 SS lange kulan eller något annat för-

hinder är uti trattens väg, uphörer den fam-
ma, men Sterkommer, när det rödjes undan.
En tunn och bred pinne, fom hängande pä
en trad eller näl, fänkes ned uti draget, drit-

ves
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ves deraf häftigt omkring, och gifver idée om
en ny art af vattu-drift.

12:0 Sä vida vattnets hori:?;ontella omlopp
icke hindrar eller fortager defs lodråtta tryck-

ning och fall, utrinner jämväl det omlopan-
rie vattnet, om luft-trattens generation forme-
delft en pålagd kork-kula hindras, x det når-

mafte lika få fort, fom det hvilande, igenom
nedre öpningen; fär åter luft-tratten nedfticka

lig, och intaga en del af fjelfva kärn löpnin-
gen, hindras utloppet jämvål anfenligen deraf,

och fordrar längre tid; hvilket, formedelft an-

talet af en enkel pendel -kulas fvängningar,

lätt utrones, ty fkilnaden år för ftor, at der*

pä kunna mifsräkna fig,

13:0 Alla ämnen, fom åro lättare ån vatt-

net, och kartas derpä, omföras uti fpiraler in*

ät draget, och nedfvarfvas deruti med häftig-

het igenom nedra öpningen. Tyngre åmneu
åter, utdrifvas rundt omkring derifrån. Om
en med bly laftad vaxkula P

,
Fig. 4, pä en fin

lilkes«ånda hånges ned midt uti draget, utja-

gas den fnart derifran, och omföres fedan i en
ring omkring fjelfva draget. En kork - kula

deremot hSlles med ftyrka qvar uti dragets

axel, och begifver lig äter ftrax dit, om hon
rubbas derifran. Uphänges den förra tyngre
kulan på fidan om fjelfva draget fäfom Q_, Fig.

4, dragés hon, fäfom en lättare kropp, förft in-

åt draget och luft-ftrången ; men utkaftas och
likafom repelleras omedelbariigen åter derifran,

kommer dock fnart tiibaka, för at pä lika fått

kaftas ut , och fortfätter denna på vifst fått ei-

liptifka rörelfen och ftriden med luft-tratten

,

G 3 fom
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fom dervid af kulan hvar gäng iikafom afhug-
ges, fä länge draget paltar.

14:0 Om man , fedan vattnet år i omlopp,
flår et lager bomolja öf\ er vattnet, och der-

pä opnar nedra hålets upfylles hela medlerfla

draget, i ftålle for luft, med oljans hvilken få-

fom en conifl< pelare, nedrinner midt igenom
vattnet och nedra opningen , fä långe nägot
deraf år qvar pä ijelfva vattu-ytan. Alt lom
oljan minfkas, följer luften efter, och nediliC'

ker inom den famma en finare tratt, hvilken

år med olja ofverdragen , fom derifrän uti en
fin jflrång nedrinner, tils fjelfva luften omli-

der blir enfam, och hinner nedtil opningen.
Anftålles förföket med en (kumgifvande våt-

Ika, fåfom dricka m. m. eller luft-blSfor flyta

pä vattnet, formerar fkummet och andra lät-

ta aminen den omtalte tratten och nedflyta, in-

nan luften i fammanhångande ilräng kommer
efter.

15:0 Af alla defTa med flera andra rön, fom
vid rorelfen af flytande åmnens inblandning

uti vattnet kunna anftållas, erlialler man om-
lider om fjelfva vattnets rörelfer uti och om-
kring detta nedlöpande och hvirflande luft-och

vattudrag det begrep: at i) Hela Vattu-mafl"an

med alla deruti befinteliga ämnen foras om-
kring åt famma led , fom furita omloppet biit-

vit vattnet meddelt.

2) Detta omlopp år likväl mycket häftiga-

re och häftigare uti fjelfva kårn-draget, åii uti

det ofriga omgifvande vattnet, och jämväl fnåU

lare, ju närmare fjelfva axlen.

Den-
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$) Denna häftigare gyrationen uti den ned-

fallande kårn-columnen hårrorer icke enfamt af

den forlta vattnet meddelta driften , utan ge-

nereras och tiltager under och förmedelft fjelf-

va utloppet, famt underhäller fig fedan fjelfj,

ehuru långe utloppet pältär.

4) Det utrinnande, vattnet kommer våi i

början för^ en del ifrän lidorna, men fedan dra-

get år formeradt, i fynnerhet efter dragets långd,

upifrän fjelfva vattu-ytan. Sido-vattnet ingår

för en del närmaft omkring fallet uti famma
drag; men längre derifrän, löper endaft hori-

izontelt rundt omkring, eller ock nårmaft gla-

,fets lidor formerar en up och nedåt hvålfvan-

de liröm, fom fpiralt upflyter til ytan, eller gif-

ver fig ned emot öpningen, at dårftädes för-

ena fig med fjelfva draget.

5) Inom fjelfva draget, nedföres vattnet

méd tiltagande häftighet, uti fpiraler, hvilkas

omlopp blir fnållarc, ju nårm.are fjelfva öpnin-
gen j famma fnäckformiga rörelfe tyckes ock
egenteligen vara den, fom fprider vattnet utan-

för öpningen til en bufka eller vidare Cafcad.

6, Således anträffas vid denna rinnande vat-

tu-hvirfvelen , likafom vid de forbedkrefna for-

föken, en tredubbel röreife; ratt up dkr ned,

i ring omkring dragets axel; famt lod-ratt intil

eller ifrån denna axel För at nu tydeligare in-

fe oriaken til alla härvid förekommande fym-
ptomer, lårer vara nödigt at i fynnerhet vän-
da upmärkfamhet pä den betydeliga olikhet och
fKillnad, hvarmied, efter N. i. ethvilande, och
efter N. 2. m. m. det i omlopp författe vatt-

net igenom famma öpning pä et och famma kärl
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utrinner. Nårmafte orfaken til denna fkillnad

kan tydeligen ej vara någon annan, ån ficio-

vattnets olika verkan och tryckning på den of-

ver botten-opningen ftående medlerfta colum-
nen, hvilken i förra fallet hindrar, men i det

fenare tillåter medel-columnens fria fall och ut-

lopp igenom nedra botten-opningen.

§. 21. Vattnet inom karl trycker, efter be-

kanta lagar, emot alla fidor, med en emot defs

hogd fvarande kraft, och utdrifves igenom, öp-
ningar på famma karl, med en, emot qvadrat-

roten af famma högd fvarande häftighet. Sä

fnart fördenlT^uU botten-hälet EF, Fig. i. Tab.

IV, opnas, rufar medel-columnens GEFH
nederfta Lamell lEFK ut, m.ed en emot vat-

tu-högden GE fvarande häftighet. jMen fom
defs nåfta Lamell LIKM med mindre häftig-

het, |/GI, följer efter, rufar fido-vattnet tii

,

ifrån lE och KF, at fylla rummet efter den fal-

lande Lamellen I EF K. Under den Ulla tid

fom hårtil ätgär, fjunker likvål öfre columxnen

GIKH åfven^ litet ned-, ftöter ihop med lido-

vattnetj trycker det famma nedåt, och genom
fammanfåttning af deffa rörelfer, formerar et

iirän alla fidor fnedt emot öpningen nedgåen-

de, och ännu utom öpningen til en fmalare

fträng fammandraget vattu-k:^pp j hviJkets vat-

ten hufvudfakhgen ifrån lidorna tilflyter, med
en emot högden GH fvarande häftighet utdrif-

ves, men under det famma hindrar och emot-

ftår den öfver öpningen ftående lodråtta co-

lumnensGIKH fria nedfallande, hvilket iT^ul-

le och borde hånda, om ej defs tyngd och tryck-

ning, til ftörfta delen, til lido-vattnets ut- och
ned-
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neddrifvande mäfte användas. Pä nåftan lika

latt förhäller fig, med alla de öfriga, omkring
den medlerfla, Itående lodrätta columner, hvil*

I

kas vatten vid bottnen häftigare tilflyter emot

l

öpningen, än fjelfva cölumnerna falla ned, och

j

fäledes fororfakar en ifrån alla fidor emot öp-
i ningen framlopande ftröm, öfv^er hvilken de
högre columnerne fjunka lodrätt ned, tils om-
fider vattii-högden blir fä liten, at fido-vattnet

ej vidare häftigare fyller fjelfva vattu -loppet,

ån medel-vattnet deruti nedfjunker, och fäle-

des til flut formerar en liten tratt och länk-

ning, hvars art och figur af det följande när-

mare torde kunna inhämtas,

22. Uti alt detta, fker nu åter en i fig

(fjelf ganlka ringa j men i anfeende til deraf

härrörande phenomener betydelig ändring , fä

fnart det uti kärlet befintliga vattnet fåttes i

horizontelt omdopp, och derigenom erhåller eri

horizontelt emot lido-vattnets tryckning ver-

kande centrifugal-drift. Ehuru Uten och rin-

ga denna må vara, uphäfves likväl derigenom
Itrax den noga likhet och jämnvigt, hvarmed
vattu- columnerne förut i famma horizontela

plan IK, eller högd, IG, trycka lodrätt ned,
och horizQntelt emot medel -columnens axel
Det af centrifugal- driften tilbaka hällne fido*

vattnet, kan fördenfkull nu icke, fåfom förut,

häftigare flyta til, at fylla rummet efter den un-
danfallande Lamellen lEFK, ån den nåftöfver

liggande LIKM neddrifves, och fäledes ftän-

ger väg för fjelfva fido-vattnet, fom med för-

minlkad tryckning häller denna fallande co-
lumnen tilhopa. Samma ändring fl^er hela vå-

G 5 gen
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gen upat, uti alla öfriga medel-columnens fe-

clioner, anda til ytan, hvarföre ock alla deffa

Lameller kort efter hvarandra gifva fig ned,
komma i fall, och formera et, alt upifrän ytan^

midt igenom det öfriga fido-vattnet , til öp-
ningen EF nedrinnande vattulopp eller Cata-

racl, Fig. 2, hvars öfriga fymptomer, i an-

feende til defs dels nedgående, dels horizon-

telt omlöpande rorelfer, förtjena närmare ut-

märkas.

. $. 23. Sä vida vattnets horizontela omlopp
ingen ting ändrar och hindrar uti defs lodråt-

ta fall , mäfte ock nu alla den nedrinnande co-

lumnens Lameller drifvas nedåt med olika,

emot qvadrat-roten af deras djup under vattnet

fvarande häftigheten Columnens nedra delar

falla fördenikuU åfven nu fortare undan, än
de öfre följa efter, hvaraf händer, at hela co-

iumnen nedåt fammandrages , och (kulle lem-

na toma afftänd imellan fig och det öfriga vatt-

net, om ej af fido-vattnet tillika fä mycket
tilflyter och kommer med i fallet, fom for-

dras 5 at jämnt fylla hela den fallande colum-
nen; hvilken äter dcraf upät blifver vidare,

tils den famma erhv^lUt en form, hvarvid al-

tid lika mycket vatten på lika lång tid gifver

(ig ned igenom alla defs horizontela affkärnin-

gar eller öpningar, och hela cataraclen faledes

kommer til et Itadgadt lopp. Om detta flvall

fke, böra deffa öpningar upSt tiltaga eller ned-

3t aftaga och bliiVa mindre i famma mån fom
häftigheten, hvarmed vattnet derigcnom ned-

rinner, upåt af, famt nedåt tilcagcr. Areerna

af denna rinnande columnens horizontela fc

dioner, böra fördcnfkuU omvändt fvara, cn.ot

dcf-
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deffa haftigheter, eller fom år det famma , emot
qvadrat-rotterna af deras djup under vattu-ytan»

Låt KMOEFRNL, Fig. 5, föreftälia vattu-

loppet; MN, OR, defs olika opningar, hvil-

kas djup under ytan KL år IP och IQ_5 fä

förhålla fig deffe opningar MN, OR; fåfom
qvadrat-rötterne af IQ^och IPj och däråft def-

fa opningar efter botten-hålets figur äro cirkr

iar, fom hafva lika proportion til hvarandra,

fom qvadraterne af deras radier MP, OQ_5 mä-
fte åfven deffa qvadrater förhälla fig uti vattu-

högdernas IP
5

IQ^, omvändt fubduplicerade

proportion, och fåledes bi-qvadraterne deraf,

omvåndt fom fjelfva högderne, MP^^rOQf"—
IQ^: IP. Kallas nu radien i allmänhet R , defs

niotfv ärande vattu-högd äter H, fä utvifar xqua-

tionen H ~ naturen af fjelfva krok-linien

KMOE, genom hvars hvålfning omkring
axlen IG , hela vattu- loppets fohda figur

KMOEFRNL genereras, hvilken fördenflaili

blifver en biqvadratifK Hyperboloid , hvars

afymptoter åro axeln IG, och fjelfva vattu-

ytan K L oåndeligen utdragen. Hår anträffas

låiedes i fjelfva verket den af Newton, för

det igenom runda botten-öpningar på kärl ut-

rinnande vattnet , faftftålda cataraélen hvars

verkelighet vid Itillaftående vatten, med rätta

dragits i tvifvelsmäl men vid det omlö»
pande vattnet fä mycket mera bör inträffa,

fom vattnets centrifugal-kratt härvid gör fam-

ma tjenit fom defs imaginerade frysning til is,

at

- (*) Priiidp. Phih Nat, Lik IT, SeSL VII, Pu 36.

. C'"') JoH. Bernoulli Op. T, IV, p, 484.
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at hälla fido-vattnet fä mycket tilbaka, fom
fordras at lemna medel-vattnet oforhindradt af-

iopp. Hvarföre jåmvål denna figur, dä den
blir conftruerad , i det nårmafte liknar vattu-

loppet vid de anförda forfoken, och få vida ej

annat ån vattnets nedgående rorelfe dervid ta-

ges i öfvervågande, for defs egenteliga i"kap-

nad anfes bör,

§. 24. I följe af denna vattuloppets art och
figur, borde nu, om det famma ftandigt fkui-

Ic hällas fullt alt up til vattu-ytan , denna yta

icke allenaft vara oåndeligen vid ; utan jåm-
vål fjelfva vattnet efter den famma, utan alt

förhinder, framrinna em.ot fjelfva dragets axel.

Men bada deffe delar åro , inom tränga karl

,

förmedelft fjelfva dragets inra rörelfe och m.e»

chanique icke möjelige. Om vattnet utur de

vidare Lamellerne, fäfom MN, pä lika tid flcal

nedrinna igenom trängre öpningar OR, EF,
(Fig. 5.) kunna ej alla uti detta vidare ftratum

MN befinteliga vatten-delar nedgä med lika Hor
häftighet j utan de medlerfta vid P, falla häfti-

gare undan än de yttre, och hela Lamellen dra-

gés under fjelfva fallet horrzontelt ihop emot
fjelfva axlen. Det famma fker uti alla öiriga

Lameller, bäde up och ned uti hela den fal-

lande columnen , inom hvilken filiedes flera,

inom hvarandra med olika hailigheter nedfly-

tande hyperboliflui trattar upkomma, hvilka al-

la hafva deras concentril^ka öpningar uti fjelf-

va botten-hälct GF, men vattu-ytan KL och
axlen IG, til oeras gem.enfamma afymptoter.

|

Dcfla, til famma högd och yta, men olika vi- !

da concentrifka öpningar, inom hvarandra con- il

flru-
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ftruerade hyperboloiders affkårning, med en
genom axlen lodrätt neddragen plan, Fig. 5,
gifva fordenftuU vattnets egenteliga nedgående
vågar tilkännaj hvarvid tillika orfaken til de

mxdlerfta trattarnas häftigare utrinnande, för-

medeiit de yttras irrSn alla fidor fnedt ihop-

gående påtryckning, tydeligen vifar fig. Pä
detta fått erhåller nu fjelfva kårndraget, defs

vatten endafi: ifrån fjelfva ytan; de nårmafte
dragen åter, litet djupare ned under den fam-

ma. Om fåledes vattnet harftädes aldeles bri-

fter: fäfom uti trånga kårl, hvaråft kärlets fi«

dor afi]<åra Hyperbolens vid t utlöpande grenar 5

eller ock om vattnet pä fjelfva ytan och de in-

nerila trattarnas ofra utvidgning, har aldeles

intQt eller otilråckligt fall , at nedrinna och
följa det undanfallande vattnet efter, utan en-

dalt genom defs dragning och fammanhang til

bemålte trattar i>.all framflåpas: år ingen ting

naturligare, ån at vattnet utur delTa inra trat-

tar, utan årfåttning ofvaniträn, aldeles afrin-

ner, och lemnar en tom grop eller fänkning
efter fig, hvaruti luft, olja och andra på ytan
befinteliga åmnen nedgå, upfylla fjelfva trat-

tens ihålighet, och genom deras olika färg

och utfeende gifva defs egenteliga figur och
fl^apnad tilkånna. DeiTa uti vattnets ftålie ned-

trängande åmnen emotAå dä, likafom förut

fjelfva det rinnande vattnet, de yttre omgif-
vande vattu-columners lido- tryckning , och
nedföras förmedelft (ido- loppets ihopgäende
tryckning, fäfom en fin och fynbar kårn-ltrång,

anda ned til fjelfva öpningen, för at dårftå-

des raidt uti det öfriga vattnet utlöpa.
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25. Utom deffa efter ytorna och läng-

den af de beflaefne hyperbolifka trattarne ned-
gående rorelfer, erhåller likväl det nedrinnan-

de vattnet ännu tillika
,
genom hela vattu-maf-

fans omdrifvande, en horizontelt omlöpande
gäng, fom med defs nedgående lopp , bor fam-
manfåttas, och få val uti hela cokimnens fi-

gur, fom vattnets egenteligafte vågar, gor en
betydelig ändring. Deraf iitvidgoS nemligcn

,

icke allenaii deffa trattar upåt , etter omloppets
ftyrka pä olika fått , at mera likna Fig, 3

,

hvarefl Hr:-^|-^~-j^^4 ; utan fjcifva vattnet

nedfv-arfvas ock, förm.edelil denna tredubbla,

af dels lodråtta fall, lido-vattnets tillopp, och
omdoppets drift, fammanfatta rörelfen, efter

ytan af de inom hvarandra nedgående trattar-

ne, uti omlöpande nedåt trängre fpiraler eller

fnäcke-gångar, h vilka omhder, fåfom Fig. 3.

någorlunda utviflir, gifva vattnet c^entclignfic

och fanna omlopps-vcigar tilkånna.

§. 26. Håraf kan nu jåmvål til flut, fjelf-

va orfaken til den befynnerliga invårtes drift

hårled:is, b varmed detta vattulopp, icke alle-

naii likafom vacker, utan jåmvål påflvyndar och
underhåller fig fjelft, under hela utloppet. Utan
alt föregående omdnfvande, kommer detta vat-

tulopp, fafom otvan iågt år, aldeles icke til

gångs j men detta förlta omlopp behöfver dels

vara ganflxa fvagt; dels lladnar för lig fjelft ef-

ter baud och aftager ; hvaremot denna fenare

drilt ögonikenligen våxer och tiltager til en
vifs grad, under fjelfva utloppet, och fåledes

har lin egen befynnerliga orfak. Denna åter

ar
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år ingen annan, ån det, formedelfl förfta om-
drifvandet i omlopp fatte vattnets nedrinnan-

de uti det befkrefne, nedåt alt fmalare och träng-

re, utlöpande draget. Centrifugal-kraften af det-

ta omlopande vatten, förhåller fig, efter mecha-
nifi^a lagar, direct fom qvadraten af defs hä-

ftighet, och omvandt fom radien af defs om-
löpps-cirkel. Alt fom denna radien blir min-
dre, men häftigheten oåndrad , växer och til-

tager jämväl vattnets centrifugal-drift. Om ea
kula pä en trad fvånger omkring en Cylinder,

på hvilken defs träd under omloppet jämnt up-

iindas : om famma kula om.drifves, och tilli-

ka faller ned uti alt mindre och mindre öpnin-

gar af en conifk tratt; gör den fam.ma icke al-

lenaft defs omlopp pä kortare tid, utnn drager

jamvål alt ftarkare på fjeifva traden , och tryc-

ker em.ot Conens fidor. Likafa trycker nu
jämväl det uti de befl^refne conifka trattarne,

nedåt hvirfiande vattnet, formedelfi: ökad cen-

trifugal-drift, alt ftarkare emot det omxgifvan-

de fido-vattnet, i famma män fom radien af

deffe trattar aftager; fåtter derigenom fjeifva

fido-Vattnet i ftarkare omlopp, famt förorfakar

tn horizontelt omkring fjeifva draget utgående

ftröm, hvilkens vatten för en del hvålfver up-

åt fjeliva ytan, at förena fig med och under-

hålla fjeifva draget j dels vänder fig nedåt at

dermed följa ut igenom nedra öpningen, Fig.

2» Således behöfves ifrån början endaft en gan-

fka fvag rund-löpning, för a t efter hand fätta

hela vattu - rhalTan i tilräckligt omlopp, hålla

fido-vattnet tiibaka och befrämja de medlerfta

columnernas fall och tömning, famt luft-trat-

tens formation 5 hvilken ock fordenflaill vid

alt
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alt utrinnande vatten, til flut infinner fig och
fvärligen utan befynnerlig upmårkfamhet och
vattnets fullkomliga ftillhet undvikes vid ho-
rizontela öpningar j famt dervid jåmnt och fta-

digt bibehåller ng, fä långe defs kraftigare or-

fak 5 det utlöpande vattnets omfvarfvande fall

och rorelfe, ej hindras och förtages.

§. 27. Af denna fjelfva vattu- loppets inra

mechanik och rörelfe , kunna alla ötriea vid

det befkrefne förföket anmärkte omilåi .Jghe-

ter utan fvärighet härledas. En uti medeldra-

get nedflåppt kork-kula
,
Hänger våg for luf-

tens nedrinnande uti de innerlla trattamej men
hindrar ej de yttras lopp , och ncddrages af de-

ras fneda påtryckning, under flåndigt omTuI-
lande til nedra öpningen. Defs omlopp, lika-

Ibm andra kroppars hailiga omdrifvande inom
draget, beror hufvudfakligen pä vattnets under
fallet tiltagande gyrationer. Vattnet, fom med
denna halliga omfvarfning hunnit ned, och ut-

rinner igenom botten-hålet, famt dårliådes ej

vidare af fido-vattnets tryckning hålles tilho-

pa, utbreder fig förmedelil defs centrifugal-^

drift, åt alla fidor, at formera en paraboiifk

klocka, eller fpridande qvail^ inom hvilken

den under loppet hoptryckta luften jämväl ut-

vidgar lig til en eller flera luft-blåfor, Fig- 2.

Inom fjelfva öfra hvirfveln äter, mållejTika-

iom uti alla andra omlopande cylindrifka hvirf-

lar, alla åmnen , fom äro lättare ån vattnet,

dritvas inåt axlen; de tyngre äter, förmedelft

llörre centrifugal-drift, utdrifvas derifrän. Så-

ledes äfven flera olika ämnen af olika tyngd,

omkring dragets axel formera flera inom hvar-

an-
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andra nedgående trattar pa lika fått, fom det

fl^er på en vanlig centrifugal - machine , med
luft

5
olja och vatten, inom en med parallela

glas-bottnar forfedd cylinderj Fig. 6. uti hvil-

ken delTa ämnen L, O, ligga ofver hvar-
andra uti horizontela lager j men dä den fam-

ma omdrifves, formera inom hvarandra^ up--

ft^ende coniita bägare eller cylindrar, af hvil-

ka luften fyller den inra, oljan den medlerfta

och ittnet den yttre. 1 famma ordning bö-

ra jämväl dylika ämnen uti vara vattudrag,

efter hvarandra, nedflyta, och inom hvaran-

dra formera de nedgående trattarna, m. m.

28» Om nu fluteligen alla deffa , vid det

igenom horizontela öpningar utrinnande vatt-

net, anförda rön och omltändigheter, enligt

fjeifva ändamålet deraf, blifva jämförde, med
de ofvan beftrefne, genom vattnets blotta om-
drifvande, förmedelit en ftalträd inom defs

maffa upväckte hvirfiar och phenomener; lär

deraf, icke allenail deffa, vid förfta påfeendet

mycket olika experimenters fullkomliga enlig-

het och likhet 5 utan jämväl en betydelig up-
lysning om de förr beil^refna, återgående och
dragande hvirflars inre mechanik, figur och
befi^aiienhet inhämtas och falla i ögonen. Vatt-

nets omiöpande gång och centrifugal - kraft,

verkar i alla händelfer pä lika fått, och äftad-

kommer enahanda phenomener. Vattnets ut-

fall och lopp igenom kärlets nedra öpning,
gör vid fenare förföket famma tjenft och ver«

kan , fom de omkring hufvud-hvirflen utlöpan-

de fido-ftrömmarne uti de förra. Båda iöran-

H läta^
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låta, aten betydelig del af vattu-maiTan i jämnt
lopp flyter tram til et vifst ilåjle eller puncl,

och dårftådes likafom dragés eller fupes in,

och under vågen formerar et omkring defs axel

hal tigt circulerande Aromdrag. De fKiija i\%

endaft deruti, at vattnet i fenare torfoket, fal-

ler undan , utan at vidare genom hvålming
ingå uti famma ilromdrag^ vid de förra äter,

genom en dylik hvålfning återkommer, at a

nyo derigenom framlöpa. Imedlerrid gör den-

na hvålfning ej annat til faken, än at draget

ftåndigt underhalles med tilfiytande vatten

,

hvilket ej heller uti fenare förfoket kunde bri-

fta, om hvirflen verkeligen kunde erhålla den
fivgur, fom defs natur m.edgifver, och fjelfva

vattu-ytan blitva oändeligen vid. FördenP/.uU

kan åfven n- ppeligen tviflas, på det fom ogon-
n^enet jåmvål medgifver, at inra mechaniken,
rörelfen och figuren af de förut befkrefne hvirt-

vel- dragen 3 åro af fammia art och befkaffen-

het, fom detta vattu-lopp^ och fåledes jåm-

vål, de uti de förra forföken befkrefne dra-

^{ande columner, formera inom hvarandra fram.-

löpande hyperboLika conoider, hvil?<as oli>.a

utiecnde och toråndringnr hufvudfakligen be-

ro, pä oliKheten af de ämnen, hvaraf de blif-

va iynbare och under loppet fyllde. I fynner-

het lär nu jåmvål fjelfva den förut antagne

fnnna orfaken , til medlerlla kårn-dragets haiti-

gare omlopps centrifugal- verkan emot lido-

vattnet, och formation til en lång, fmal, dra-

gande pipa eller canal, med vifshet finnr^s, ej

vara någon annan, ån det, med horizontelc

omlopp up och ned hvälfvande vattnets tilho-

pa trängande, inom en fmalare dragande co-

lumnj
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lumn 5 hvarvid defs egande centrifugal-krafter,

likafom uti det faiiande vattu-Ioppet, efter hand
Itarkare verka; komma i jämnvigt med fido-

tryckningarne; famt tvinga den omkring huf-

vud - Jwirfien utgående ftrommen, at genom
vidflräcktare hväifning^ häftigare och mera fam-
mantrångd

,
inflyta uti den dragande colum^nen.

Sanna figuren af deffe dragande columner^ är

fordenfkull åfven i alla händelfer, en, af flera

inom hvarandra med olika häftighet inlöpande
trattar, befiäende Hyperboloidj hvars råtta

ftapnad iikvåi ej vidare faller i ögat , ån den
famma af deruti updragne eller nedgående åm«
nen, fåfom uti 2:dra och 4:de Forfoket, af ol-

jan jåmnt fylles up. Hvarernot kritan uti for-

Ila Forföket , ofta enfam gör defs innerfta åar-

käft dragande trattar, fäfom en liten fmal up-
Ibgande pelare, fynbare; men dä famma krite-

damb, högre up, af egen tyngd faller tilbaka

och utbredes, fordelar det famma fig uti de
ofriga trattarne, och följer deras fpiralt uplo-

pande hvirfiar ät, ända til utloppet inom huf-

vud - hvirfien. Hvarvid ock då deffe ~ in-

om hvarandra uplöpande vattu- dragens olika

fkapnad och häftighet
^
genom flera, fäfom en

rök inom hvarandra upftigande fpiraler, år fyn-

bar och tydelig. Alla ofriga phenomener och
rön , (kulle ock pä lika fått, fom vid det be-

flm^fne vattu- loppet, med de förra hvirflarne

kunna anftållasj hvarom ftörre kroppars-ugdra-
gande och omlopp lemna ojåfaktigt bevisV och
fäledes aitid det ena forfoket tjena til uplys-
ning om det andra, tilhopa äter leda til tyde«
ligare begrep om råtta befl^ffenheten och verk-

ningarna af de väldigt ftörre omiöpaxide hvii F-

H 2 lar-
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larna, hvaraf uti fjelfva atmofpheren naturens

ftorverk, vara fä kallade Sky-drag, upkomma
och taga deras uprinneife.

Tillämpning af foreizknde fcrfck, til at förklara Sky-

dragens allni:inna Phenomen-cT , fkali fclja en an-

nan gang,

JOH. CARL VvILCKE.

BERÄTTELSE
om

Tvhme Afke-fiaf^^ fom trajfat Svnifka

SkepiJet Stockbolms Slotts i Ofi-

Indi071^ ar i^yj^

af

PETER JOHAN BLADH.

på mänga ftållen inom Iropikerna, dår vin-
darne åro mycket ofladige och ftundeli^a

förändringar underkallade , år AfKa och Blixt

ct äfven la vnnlic^t phenomene, fom Norr^-en
inom norra Pol-Cirkclen. Jag har mänga gån-
ger med Itorfta lörnojelfe betraktat de tvfta

blixtringar, fom vi fa lig nulbn hvi^r natt of-

ver den låglundta kuflen af On Sumatra i Oft-

Indien, hvilkcn våra Oft-Indilka Skepp pä hvar

ut- och hem-refa fl<:ola paHera, och der\ id ej

kunnat undgå at erinra mig det förtraffeiiga

Luit-lken, fom om vintcr-n.:tterna plågar tor-

n6ja dem, fom rcfa genom vår kalla Nord. Ty
lika fom Norrflxcnet ihindom börjar med at-

ton-n<ymningcn5 och räcker hela natten ige-

nom j fä vila lig ock täta blixtringar oiver Su-

rna-



i78o. Jpr. Maj, ^uiu 103

matra, gemenligen innan Solen hinner under
horizonten, och vara intil defs dags-ljufet gör
dem omår veliga. Men åfka och bhxt, fom pä
längre afftånd lemnar åfkådaren et få präcktigC

ntfeende, år deremot pä nära häll det aldra-

förll^räckiigafte i naturen. Jag har derfore al-

drig utan fruktan pafferat Stråt- Bänka, dels

emedan jag haft mig bekant ätfidlliga olyckor,

fom håndt Skepp där i negden; dels ock der-

fore, at jag gemenligen funnit luften, i fyn-

nerhet vdd 3:dje och 4:de huken af Sumatra,
vara ganfka qvalmig och tryckande, famt öf-

verlaftad med ÄfT^-materia. Sifta gången jag

pafferade detta fund, (kedde det dock med
ifäende frlfk vind, hela fuiidet igenom, fom
befriade ofs ifrån äfka. Men hvad vi fäledes

ovanligen hår undfluppo, föreftod ofs längre

fram, hvarom jag til Kongl. Academien tager

mig friheten at infånda följande beråttelfe: i

formodan , at omlfändigheterna vid deffa tvån-

ne ganfka lika håndeifer, fom träffat et och
famma Skepp, inom fä kärt tid, torde gifva

nägon anledning til efterlinnande , huruvida dy-

lika olyckor genom månnirKO-iörfigtighet kun-
na atböjas , och til utrönande af de båfta me-
del til et for mänfkligheten fä nyttigt ända-

måls vinnande.

Sedan vi, fom förr bemåltår, ganflia lyck-

ligen kommit utur Strar- Bänka, och den 22
Julii 1777 paiTerat Pulo auro i ChinéiifKa Sjön,

hade vi en fri& och jåmn vind til den 25 Ju-
lii om morgonen, då iiarka vindkaft med rågu
och tyfta blixtringar, fom redan aftonen för-»

ut vilt fig, föranlfito vakthafvande Officeraren

H 3 at,
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at, kl. 4 om morgonen, läta bårga mars -feg-

len. En ftund derefter klarnade luften litet

up, och vinden blef ftadigare, fä at märs-feg-

len åter tilfattes 5 men i dagningen började häi-

tiga vindkart från alia kanter at infinna lig med
rågn, tåta blixtringar och et förfärligt äfke-

dunder, fom nalkades Skeppet alt nårmiare och
närmare, Alla fegel blefvo då upgigade , och
en Under-Officerare med 5 Matroler comimen-
derades up i Stor-maflen, at nedtaga Bräm-
räen. Den ofriga delen af Vakten upOucka-

des at refva Formärfs - feglet och Kryfs-feglet.

Knapt voro delTe upkomne , hvar på fitt haii,

innan äfkan var öfver Skeppet, och flog ned
i Stor-maften, oaktadt ingen metall fades vara

pä åndan af Bram-llången, utom 2 fmä jårn-

mårlor. Ifrån det pcrpendicdaira hälet uti

Bram-iiångens ölra ända, hvaruti Fioglen fut-

tit, var Bram-flången til ungefär |:del af defs

hela längd kluf\ en midt i tu , men nedra de-

len aldeles ofl^add. Koppar-plåten^ fom inuti

EfTel-hufvudet pä Märfs- toppen omgifver fo-

ten af Bram-lfången, var, lika fom Floglcn,

aldeles bärta , utan at minila Ip- r derefter kun-
de finnas. Stor-itängen var ofKidd, när man
undantager en liten rifpa pä för-kant, ungetår

på defs halfva längd, fom utvifte åfl^ans väg i

nedfarten. Åfven fä kunde ingen ting i Stor-

märffen märkas vara vidrordt. Deremot blef

var Stor-mafI;, ifrån Svigtningen til Galgen,

få mycket värre medfaren. Ifrän den ftrax un-

der Svigtmngen närmail: beläcrna järn -ringen

kring mallen^ hvarelt forfta fpåret af aOxan vi-

ite fig pä maften, tyckes äfl^an hafva tagit tre

färfkiide vägar nedät. Den mäfta älk-materien

h.ar
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har gått juft pä for-kant af maften, där lednin-

gen år kärtaitT^nin den ena jårn-kilen til den
andra. Hår och dår har någon fpillra af ma-
fl:en derlmellan bUfvit utritven , men ej af nå-

gon betydlig djuplek. Den ildlla, hvarmed
deffa kilar åro betåcktej ai bräcktes midt på.

Den undra delen iofCades och fi^ildes alde es

iirän mallen, ehuru den med 12 tums fpik var

fafthäftad. Den hängde docic tilhopa med of-

ra itycket, och flank vid malten/ På Styr-

bords iidan hade åfKan gjort i mallen, en 4 til

5 tum djup fåra upifrän nedtilj hvarvid 2:ne

järn-band afbruftit juft ofver denna fåra. Få
Babords fidan af maften, har åflian i fin ned-

fart ej hållit fä jåmn kofa, utan likafom vri-

dit fig kring mallen: fölgt et ftycke med hvart

järn -band, och dår den Ikenat ifrån det ena
bandet til det andra, altid fpjelkt ur maften,

och gjort våg efter fig, fom pä et ftäile, dår

rota var uti maften, gick til 7 tums djuplek,

in uti fjelfva malten. Ifrån den jårn -ringen,

fom år nårmiaft ofver Galgen^ fkilde älT^an lig,

til vår lycka, vid malten, och gjorde Skeppet
ingen fkada lågre ned. Intet Tåg-verke bief

hårvid fkadadt 5 endaft at från Babords -parten
af Märfs-Drej-repet var klådningen pä en famns
långd aldeles bärtrifven, juft midt för det Hål-

let, dår ånÄan lemnat märke efter fig pä Stor-

ftängen. CompafTen, fom var ungefär tvä fam-

nar akter om maften, blef för en ftund alde-

les förvillad; och ville fedan et helt ftreck

Nord-veftligare ån förut. Vidare fl^ada hade
ej Skeppet af detta farliga tilbud? men Befått-

ningen fick kannas vid en drygare del: hvar«
vid i fynnerhet deras ode var ömkeligt, fom.
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ål voro i Stor-maften upfl-ickade. En Matros,
fom var fråmfl: up, och redan hunnit til top-

pen, innan flaget fl^edde, blef Hggande orör-

lig ofver falningen, nedflåpptes ledan rried et

tåg, och vifte i forltone foga tecken tii Viih

men kom (ig fore ip;en. En annan kaftadcs

ifrän Stång-vanten öfver bord, och blef hårta.

Sedan han fallit i fjon, fyntes han ej mer til.

Af de fyra, fom voro i Stor-mårffen , lielt nä-

ra vid hvarandra, blefvo 2:ne i ognablicket dö-

dade. Den tredje hade i förftone aldeles för-

lorat hörflen, var blå pä åtiTalliga ftållen och
iam uti armar och ben^ men blef inom. fd da-

gar fullkomligen äterftåld. Den fjerde oclr

minfi; fkadde, berättade, genaft efter åfke-fia-

get 5 fina kamraters olycka och fkadan , fem
ifrån mårffen kunde fynas pa maflen: hörde

något illa når han kom ned , och klagade of-

ver ömhet i kroppen. De fom voro pä För-

mårfs-rän och Kryfs-rSn, hade aldeles ingen

annan känning, än af den flöt och dallring,

fom vid flaget fl^akade hela Skeppet. Få Fack-

rån hade en Man fått et fvårt flag , af et

frän Stor-maften utfpjelkt ftycke trä. Capi-

tainen och ftörre delen af dem, fom voro pä
däcket, fingo mer och mindre känning af Con-
tufion i den män, fom hvar och en var nära

til Stor-maften. Man hörde klagas öfver f\'ä-

righet at höra, flyfhet i halfen, hufvud-värk,

ömhet öfver kroppen och fldlfning i knän j

fom alt åro vanliga anllöter i dyhka fall. At
häruti vara omftåndligare, vore en onyttig vid-

iöftighetj hvarföre jag nu utbeder mig, at fä

anföra de tankar och anmärkinngar, fom den-

ne håndelfe gaf min anledning at göra.

At
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At de tvä fma Jårn-mårlor pa toppen af

Bram-ftängen
5

dragit dit åft-flaget^ år få myc-
ket mindre fkål a t tro, fem afkan i fm fram-

fart pafierat långt itorre jårn-ftycken, utan at

tyckas liafva hait minfta benägenhet at upfo-
ka dem. Tvårt om , har åfkan lemnat juft de

fcåilen orörda, där de måfta jårn-faker funnits,

fäfom Råerna, Salningarna och Stor - mårlTen.

Hårvid bor märkas, at ytan af de jårn-faker,

fom finnas pä Skepp, och Siljan beqvämligeu
kan komma St, år fållan i metalliikt lynne.

Gemenligen åro alla jårn-faker flere gånger öf-

verdragaa med Beck och Tjåra, eller ock af

raft upfråtta, och med en metallifl^ kalk-fkor-

pa bctåckta. Nu har Becket en repellerande

egenfkap, och alla mietaller åro i fammia man
mindre benägna til Eleftricitetens em^ottagan-

de, fom de förlora fitt metalliflia lynne, och
komm.a närmare til en jordaktig natur. Af den
myckenhet järn, fom finnes i maiterna och ut-

om bords på Skepp, år följaktligen en ganfta

liten del tjenlig, at lacka til fig eller leda åftia

uti Skepp. Men når Sfkan ockfa kommer in-

om det håll, fom den kan verka på, underlän-

ter den icke, at noga upföka de til ledning tjen-

ligafte ämnen: och af denna grund, tycker jag

mig igenfinna orfaken , hvarfore vid forbemål-
te åfl{-nag, koppar-plåten inuti EfTel-hufvu-

det blifvit angripen och bärtförd, och flråilaa

blifvit bräckt ifrån maften? emedan utaf all

den metall, fom fans i Stor-m^aften ,
ingen ting

hade renare yta tii åfk-åmnets em^ottagande

,

än bemälte koppar-plåt och järn-kilarne fram-
för Stor-maftenj ty Bramx-flängens hiffande och
firande, famt ftundeiiga rörelfe under bläft, or«

H 5 fa^
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faka en nåftan daglig nötning
, pä denna plåt,

fom utom defs år af en pa phlogifton rikare

metall ån jårn : och kilarnas noga betåckning3

förmedelft den päfpikade fkäilan, bevarar dem
bättre ifrän råft, ån andra järn-faker, fom ftån-

digt åro utfatta for en fuktig lufts åverkan.

Men utom alt detta, fom vifar, at et par

fmä förräftade jårn-mårlor ej lackat äfl-:an til

Skeppet
5
uptåcker Bram-fiångens åkomma råt-

ta orfaken. Åfkan föker fuktighet: fäledes be*

höfdes ej mer ån en liten famling af rågn-vat-

ten, uti det lodrätt hårade hälet i Bram-ftän-
gens anda, för at utur den omgifvande, pä
åfk-åmne ofverlaftade och til utbrytande färdi-

ge dunft=famlingen
5
draga och rikta åPK-flaget

til Skeppet. Bram-ftången var ifrän bemålte

häl et ftycke nedåt klufven midt i tu, hvil-

ket tydligen ädagalågger en explofion af den
uti toppen inneflutna fuktigheten. Vår Stor-

mafl hade ock aldrig blifvit fä illa medfaren
5

om den icke haft en förborgad rota, fom at-

traherat åfkan, når den kom nog når, hvar-

pä ej annat kunde följa, än exploiion.

At äfl^an, pS 5 eller 6 alnars högd öfver

däcket, fkiide fig vid maften, det kunde kom-
ma dels deraf , at ingen rota dar mera fans uti

maften, dels ock, at ofta bemålte fkålla ej räck-

te lägre nedj följaktligen hade de undre kilar-

ne ej famma företräde framför andra järn-fa-

kcr, fom de öfra. Men at åflvan ej fkenade

ifrån Maften til Galgen, och derifrän gick vi-

dare genom öfra däcket til mellan -däck, det

anfer jag för et ganfka llarkt bevis, at jårn,

fom varit någon tid uti öppen luft, och der-
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igenom blifvit utan pä ofver alt val råftigt, år

långt mindre farligt för åfka, än man i all-

mänhet tror. Ty bäde Galgen och fjeifva Däc-
ket deFomkring åro med ganfka många fvära

jårn-bultar forfedde och genombärade , fä at

äfkan haft en banad våg för fig, genom öfver-

fta däcket til mellan-dåck, om rSftiga jårn-bul-

tar varit tjenliga ledare 5 hvilket denna handel»

fe gör mycket tvifvelaktigt. Det lårer ock blif-

va nog fvårt^ at med fåkerhet upgifva, hvad
fom bevarat Stor-mårffen ifrån all åkomm.a , dä
äPi^an likväl i fm nedfart tyckes hafva gått jufl:

igenom den famma. Jag trodde i förftonCj at

de våta feglen, fom hängde upgigade under Rä-
erna, dragit äfkan utur defs råtta kofa, hvil-

ken hon fedan under MäriTen återtagit: men
det andra afk-flaget, fom timade pä famma vSkepp,

ej långt derefter, och hvarom nu kärteligen

fkail förmålas, vifar tydhgen, at det varit nå-

got annat, fom gjort mårlierne fkottfria vid

bägge deffa tilfållen.

Efter en mycket varm och qvalmig dag^

den II Aug. 1777, började, kl 7 om aftonen,
en tjock moln-vågg med blixt och dunder, at

ganfl^a hafdgt refa fig i ölier, ehuru vinden dä
ånnu var vefthg. Skeppet, fpm redan legat tre

dagar förtögt pä vanliga ankaV-ftåliet uti Can-
tons riviere, jåmte 6 andra Skepp, var aldeles

aftakladt, och alla ftänger och rår ftrukna pä
däck. En hufva af tjärad fegel-duk, var med
jårnplatt-hufvuden failfpikad pä hvar topp, at

fedan Effel - hufvuden blifvit aftagna, bevara
topparna för rågn och foUken. I detta tilftänd

kom äfl?- molnet inom en kort ftund öfver

Skep-
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Skeppet: och fom vinden, fom drifvit molnet
dit, nu mötte en ftririjg vind, upkommo der-

igenom i förftone håttiga vindkalt från aila

kanter, och fedan et dödt lugn. Imedlercid

blef äfli-molnet flående 6t\er ofs, och höii

uti ungefår tvä timmars tid at flä ned rundt
omkring Skeppen, knaii på knall, til dcis det

hunnit afbörda fm ofvertiodiga Eleclricitet. Ht
af deffa fl^ott tråfYade vår i^åck-malt , ref huf-

van med alla fpikar aldeles ifrån toppen, och
fprängde loft fkällan pä för-kant af maften, pä
fam.ma fått, fom vid det torut omfcrmålta äll>

flaget uti Stor-maften. En Gris blef dödad uti

Backen. Kockarne och nägre andre, fom itodo

vid Cabyfan, kånde vid flaget en ftark tryck-

ning ofver hjeffen. For öfrigt fkedde ingen
annan fkada. Etteråt fägs pä toppen en liten

flicka vara utfpjelkt, fom iormodeligen nå-
gon kroknad fpik rifvit lös, och en obetydlig

rifpa gjord på fjelfva maften; men etter hui-

van fans ej den aldraminfta lemning pä Skeppet,

Bagge deffa åfl^-flag förhollo fig gann<a li-

ka. Afkan fkonade bagge gangerne Toppar-
na och Mårfferna; men vifle im väldfamhet pä
mafterna ifrån Svigtningen, til ungefar tvä

famnar åfver då^^ket, hvarcft defs \erkning

åter uphörde. 1 fenare fallet voro inga fegtl

närvarande, fom på något fatt kunnat gora

Sfkans våg oordentlig: fSlunda mäfte något pä
fjelfva mafterna vara orfaken,at den medlerlla

delen bagge gångerne blifvit vårft medfarefi.

Månne fvärtan , hvarmed Topparne och Måri-

farne ända til Svigtningarna åio ftarkt otvcr-

dragne, tjent til ledning for Siljan ^ cc]^ fälun-
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da bevarat dem ? efter juft den medlerfta delen

af Malierna, hvilken for at iyfa blank, endaft

med tunn tjära år 6iv erftruken, faknar et fä-»

dant ofverdrag. Månne oci^ Maiterna, näi'»

mail til DScket, blitvit efter iitfeende aldeles

orörda, efter de dår igen åro fvårtade? och
at den pä clåcKCt utfpriclda fuktigheten af råg»

net ledan ifrån Malierna emottagit äfk-flaget,
'

Om Skeppet Stockholms Siott, den 25 Ju-

lii 1777 5 nar torfta åfke-flaget fkedde, varit iör-

fedt med en fädan Metall -conduélur, fom pä
en del Engelfta Skepp nu för tiden brukas ^

hade, efter all likhet, olyckan blifvit afbogd,

ty Skeppet var dä inne uti en tjock dunft-fam-

linfT, iom fått namn af åli-moln, om den va«

rit högre uplyit i atmoliDheren, med någon tun-

nare luft under lig 5 m.en fom nu räckte ine-

mot vattu-brynet. Således hade en Condu«
dleur,i detta fall, varit inom vederbörligt häll

at gora gagn, och at, fom en pump, efter hand
fuga til lig, och til hafs-vattnet leda åfk- äm-
net utur en anfeniig krets öfver Skeppet, in-

nan det af vinden blifvit fammanpackadt och
tvunget at utbryta uti flag. Det tyckes ock
vara fådana ledares egentliga goromJi , at fmj-

ningom afföra den om.gifvande luftens Ifarka

Eieftricitet, och ej at emottaga llag, hvartil

de på fjön brukliga, tyckas vara nog klena»

Ty det är foga troligt, at en ifrån toppen til

vatten - gången hängande koppar - kedja , af

vanhg fönfter-tens tjocklek, kunnat emottaga
och ifrån Skeppet leda alt det åfli-åmne, fom
vid det forft omtalte flaget, pa en gång rufa-

de tU Stor-toppen, och derifränej allenalt folg-
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de ned och fkadade Maf!:en pä tre fidor, utan

ock tördeltes til alla från toppen nedgäende
tåg, hvilka dä af r gnet voro vSta, och följ-

aktligen fom åfven fä mänga ledare böra an-

fes. At en anfenlig, ja kanPAC Itorfta deJen af

äfk-flaget tagit vågen längs Vant och Bardu-
ner, det fluter jag af den ifrån Stäng -vanten
olyckligen öfver bord kaftade Matrofen, hvil-

ken troligen dödades i ögnablicket, emedan
kläderna varit aldeles flitna frän ned ra delen

af hans kropp, dä han under fallet fägs fvåf-

va i luften, på famma fått fom de i mårlfen dö-
dade tvånne Månnerne, efteri^t funnos irran lif-

vet til fötterna vara helt nakne.

Vål inrättade och förfigtigt fkctta Metall-

Conduéteurer på Skepp, åro fäledes icke at

förkafta: i fynnerhet tyckas de vara tjenliga

ute på fjön, eller ätminllone pä något atifänd

från land; em.edan äfluan dår gemen ligen går

ganlka lägt, fä at den, vid defs framfart öt\er

et Skepp, fållan torde fela at komma inom le-

darens verknings-krets. Det händer dock ibland,

at man får fe åfl\-moln drifva lä högt i lut-

ten, at det blifver fvärt at fåga, om det bör
räknas för lycka eller olycka, at dä haiva le-

dare pä toppen. Ty om man med en fädan
inrättning, ej förmår i tyllhet afmatta äilmol-

net och hindra flaget , blir nyttan deraf nog
tvifvelaktig: ån mera, om et åfl^-flag dermed
dragés til Skeppet, fom eljell gått förbi. Et

äilx-m.oln, fom limmer et eller f:era hundrade
famnar högt i luften, fådant fom jag fäg öf-

ver /Fthiopin\a Hatvet den 17 Martii 1772, pa
ungetår 25 graders Syd-Latitud, och 7 gr: d.

Len-
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Löngitud vefter om Teneriffa, kan liknas vid

et fegiande Skepp 5 fom loffar fl^arpa minut»
(kott itåndigt frän en och famma lida. Det
objed, fom räkar vara för mynningen af ca-

n^onen, når minuten år ute, far fäkert fkottet.

Om detta låmpas til et Skepp, fä år tydligt,

at om en enkel äO^-ftråle, eller en hel penfel

ilrålar utur det öfverdrifvande molnet, kom-
mer directe fallandes ofver den toppen , fom år

förfedd med ledare, men famma ledare ej år

i Iland at emottaga och förbi Skeppet leda he-

la åfK-flaget, är ledaren onyttig, eller ätmin-

ftone ej nog duglig. Om äter äfk-ftralen, efter

fin forila kofa, hade gått, til exempel, 5 fam-

nar på iidan af Skeppet^ men under vågen
biifvit dragen til maften , af en dår upfatt Me-
tall- Conduéleur, fom ej enfam kan herberge-

ra, och utan olågenhet för Skeppet, vidare

fortfl^affa fm gåfl:^ få blifver inrättningen utan
genfågelfe Oiadlig. Om ledaren deremot ej lac-

kar äftan frän längre häll til fig, ån på fädant,

fom eljelt hade tråffat Skeppet, och därjämte

lemnar en fri och obehindrad genomfart for

all den Eieélricitet, fom på en gång kan tilftö-

ta, år han til alla delar fullkomlig, och i alla

fall fördelaktigj hvilket^om. det få eller annor^
ledes forhäller hg, forfarenheten må afgöra.

Det torde vål blifva nog fvärt, at determine-

ra en åfk- ledares attraélions^fpher, emedan
flera omftändigheter förmodligen gora någon
fkilnadj la at verknings - kretfen blifver olika

ftor den ena gängen ifrån den andra ; men få

torde dock en fädan underfökning hvarken
blifva aldeles ogörlig eller onyttig.

öf-
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Öfver land, äfvenfom ofver trånga, v^atten-

clrag och fmårre fjoar, fom åro omgifna med
höga ojämna land, år äfk- ämnets högre eller

lägre tilhäli i luften , ån mera föränderligt, hvil-

ket, jämte mänga andra omiftändigheter, gör få

olika och befynnerliga åd^-flag. Når åftan

frambringas i atmofpheren vid den högd , fom
Kyrk-torn hinna til, åro deffa fåfcm hinder

uti äfk-molnens ftrat-våg, måft utfatta for olyc-

kor, utan at m.an behötver tildeia dem någon
lårdeles benägenhet at draga åfKa til lig. Går
åfl\an något anfenUgen högre eller lågre, år

faran för höga torn förmodligen den iamma,
fom för andra objecler. Det förut ominåmn-
da höga afl^-molnet, fom fägs öfver /Ethiopi-

fi{a hafvet, d. 17 Martii 1772, gick i lin Iram*

fart juli fnedt öfver Skeppet Stockholms Slott.

Vid förbigåendet flog det ena flaget ned, helt

nåra för-om, och det nån påröljande Itrax ak-

ter-om Skeppet, då faran \ ar öfver ^ emecian

åfkan fedan ganfka jämnt mev och mer fced
ifrån ofs, fä mycket m^an kunde ie, uti rät ii-

nea
, på famma fått fom den förut nalkats ofs.

Oaktadt man tydligen fäg eld-icrålarna nedi al-

la, et Itycke från Skeppet uti Ocean, vid de

två närmafte flagen, voro dock fmåliarne och
dalhingarne fä Ifarke, fom om en Canon bUf-

vit loflad imellan däck. Smällarne vid bägge

de förut omtalta ^(\\ - flagen , fom träffade

Skeppets mafler, voro deremot mycket fva-

garc, och liknade mera et platt n^rällande, ån

ct Canon -ikott.

Uti Straat-Sunda, i början af Jan. 1773 ,
flog

ån\aa ned imellan bägge fr'ämfta malierna, äf-

ven
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ven på famma Skepp. Smällen var förfärlig.

Några Mån pä öfverfta och medlerfta dåck blef-

vo fkadade; men fjelfva Skeppet ej det aldra-

m inf la.

^ Där Europeifka Skeppen ligga här uti Can-
tons riviere, händer det ibland under varma-
fte tiden, at åd^an helt tätt flår ned uti vatt-

net rundt omkring Skeppen, utan at träffana-

got af dem. Smållarne åro ftundom fS häfti-

ge, och eld-ftrålarne fynas fä nära, at förfkräc-

kelfen efter hvart flag, är allmän pä flera Skepp
tillika? emedan de äro fortogde nog närahvar-
andra, och hvar och en tror fitt Skepp heit

fäkert vara träffadt^ då det likvifst verkeligen

Iker nog fållan, i betraktande af det myckna
åfli:- väder, fom den tiden fä tätt infaller, at

något Skepp blir fkadadt: och när det någon
gång händer, kommer olyckan ej altid ifrån

hogita fpitfen , utan blifver något ftälle lägre

ned, rätt fä fnart befökt.

Om en upreft Metall-Conduéleur, i alla fall,

ll^ulle bevara en hel traél omkring fig; borde
höga berg, åtminftone under rägn, gifva de

nedanföre belågne dälder ftorre fäkerhet? eme-
dan det ned for högderna rinnande rågn-vat-

ten formerar en naturlig ledning, fom är bå-

de högre, tilråckligare och mera fammanhån-
gande , än de artificiella vanhgen äro. Men
olyckor hända åfven helt nära vid fådanahög-
der. Staden Macao ligger tätt imellan anfen-

ligt höga berg 3 men har derfore nog ofta li-

dit Ikada igenom åika. Litet längre frän Sta-

den-, på norra fidan, år et ganfka högt berg,

hvarifrän anfenhga bäckar nedforffa, Tä fnart

I det
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det rågnat nägon ftund, men jag har fett åfkan

nedflä uti et ej mycket bredt fund, fom fkil-

jer detta berg ifrån Macao.

Månne icke det famm.a åfven ibland eger

rum med vatten, fom jag förut nåm.nt om jårn,

at det nemligen ej altid gifver Sfk-ämnet lika

god afledning ? De ångor, fom utgöra åfk-

moln, fupponeras ju i luften vara aldeles öf-

verlaftade med Eieélricitet , innan något åfke-

flag utbryter. När nu delTa ångor nedtalla uti

rågn, genom en lika eleclrifk luft, behålla de

ju fm förra Eleftricitet, och ksn det deraf til-

komna rågn-vatten, vid nedrinnandet utfor hog-
der eller tak^fåiedes foga eller intet miera em.ot-

taga af den i luften rådande Eleclriciteten. E-
ger åter den imellan molnet och marken va-

rande luften, en ftridig Electricitet, få abfor-

beras deraf äfk-flaget, innan det räcker mar-
ken, och är då lika mycket, om det nedfall-

na rägn -vattnet år ledande eller icke: men i

förra händelfen, tyckes vara mycken fkilnad

Imellan rägn-vatten och jord-vatten,

Macao, d. 20 Febr. 1779.

Om Mjblk^ o c II defs fyra;
af

CARL WILHELM SCHEELE.

$. I.

T\et ar bekant, at Ko-mjolk innehåller Smör,
Oit, Mjolk-fåcker , något extracliU, litet

falt, och at det ofriga år vatten: men ännu
återllår mycket, for at kunna få en rått che-

mii"k
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mifl< kännedom i detta åmne. Jag vill förft

uppehålla mig litet vid Ollens affkiljande ifrän

vafslan, m. m. och fedan underföka fyran och
defs egenfkaper, fom vafslan eller mjölken i

värmen antager.

§. 2. d) Om någon antingen vegetabilifl^

eller mineralifk fyra blandas i Mjölk
,
upkom-

mer, fom allmänt bekant år, en yftning. Den-
na yftning (ker dä allenalt fulikomligen, når

blandningen underhjelpes med nägon värme,
ty då fammanhånga Oft-particlarne, och utgö-

ra en maffa. Om yftning fker med minerali-

{kd. fyror, fås Olten i mindre mångd, ån om
den fker med vegetabilifka fyror, b) Om uti

kokande mjölk, lägges fä mycket af något
neutral- falt , fom deruti kan uplöfas, fkiljer

Often fig likaledes från vafslan. Det famma
händer ock med alla metallifka och medel-fal-

ter, famt med fäcker och Gummi arabicum.

§. 3. Cauftika aikalier uplöfa Often medelft

kokning, fom med fyror äter kan proecipite-

ras? fåledes kan man lätt falla på den tankan,

at Often medelft något Alkali uti Mjölken vo-
re uplöft. At utröna fanningen häraf

,
yftades

Mjölken m.ed litet Salpeter-fyra, vafslan fila-

des och evaporerades , men gaf omlider ej rin-

gafte fpårr pä Salpeter , utan allenaft det vanli-

ga Mjölk-fäckret. Säledes mafte Mjölkens yft-

ning med fyror hafva annan orfak.

§. 4. a) Den Oft, fom fäs med mineralifla

fyror, vifar altid fpårr på fyra, hvaraf ock en
del uti kokande vatten kan uplöfas. ^) Om
tif en del nyfs prcecipiterad otorkad Oft, tagas

8 delar vatten, hvartil blandas fä mycket af
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nägon mineralifk fyra, at vattnet får fyrlig

fmak^ famt fedan kokas; uplöfes Oflen. Ve-
getabiiifKa fyror och mjölk -fyra lofa litet el-

ler ingen Oii. Håraf fer man orfaken, hvar-
fore ftorre myckenhet 0(1 erhälles, når Mjöl-
ken yflas med vegetabilid^a , ån med minerali-

fka fyror, 2. a). Hår finner man ock igen

grimden til Mjölkens yflning mied fyror. Oitea
attraherar nemiigen en vifs mångd fyra, och
denna iörening fordrar långt ftorre mångd vat-

ten , för at hälla fig uplöll, än mjölken med
fig förer. c) Blandas Mjölk med lo delar vat-

ten, fä fäs med mineralifl^a fyror ingen Oft.

d) Om til deiTa fyrliga Oft-uplösningar , tilflas

af nägon concret mineralifK fyra, få prtecipi-

teras llöri^a delen af Oilen åter. Den fålles

likaledes af alkalier och kalk-vatten : men kom-
mer för mycket til, uplöfes Ollen åter. Når
Ofien, uti kalk eller cauilikt alkali uplöfl:, åter

pn^cipiteras med åttika, upkommer en oange-

näm hepatifk luckt.

. Orfaken, hvarföre Neutral- och Medel -fal-

ter. Gummi och Såcker, yfta Mjölken, ($. 2.

lit. b.) lärer förmodligen vara ?x finna uti vatt-

nets närmare affi nitet til deffa fal ter, än til O-
/ten. Som addringerande växters inlulion al-

tid gifver tecken til nägon fri och obunden
fyra, få år lätt at förftå, hvarföre de yila Mjöl-

ken; och fom många, om icke alla växter, med
fig föra en oll-lik materia, fer man ock häraf

orfaken, hvarföre Chhia - decoder coagulera

emullioner.

<$. 5. Hvad Oftens beftänds-delar beträffar,

är det iörmodligen, fåfom alla animalinsa ge-

lati-
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latinofa åmnen, ånnu i fullt mörker. S5 myc^
•ket år fåkert, at jorden i Oilen år den aiimån-

na Terra animalis^ Och bellär af phofphorus-
fyra, mättad med ofverflödig kalk: emedan jag^

medelft flere abftraclioner med Salpeter-fyra 6f-

ver Oflen, omfider bekommit et hvitt refidii-

lim, fom år calx nitrata och terra animalis.

Samma jord-art fick jag af refiduum, efter O-
ftens deftillation , och defs ytterligare calcina-

tion med falpetrens tilhjelp uti digel, fom el-

jeft utan falpeter år ganfka fvår^ at förvandla

i aika. 30 delar torkad Oft, innehåller om-
trent 3 delar animalifk jord.

§. 6. Ingen materia liknar mera Oft, ån
kokad ågg-hvita: den år i fjelfva verket intet

annat än ren Oft. Kokad ågg-hvita lofes, me-
delft kokning uti mycket diluerade mineraliflia

fyror, hvilken uplösning af mera tilfiagen con-
centrerad fyra äter proecipiteras : den 16 fes ock
af cauftika alkalier och kalk-vatten, fom åter

af fyror pr^^cipiteras. Vid denna pryecipitation,

upkommer ockfä, fom år nog befynnerligt

,

en luckt, fom aldeles liknar Hepar fnlphuris ^

och fom fårgar filfver och gor bly-åttikan fvart:

egenfl<aper, fom alla ock tilkomma Mjölk-often

(§. 4). Det år ock befynnerligt, ehuru allmånt

bekant, at hettan enfam coagulerar ågg-hvitan,

och det utan minfkning af tyngden. Råtta orfa-

ken hårtil år, fä mycket jag vet, ånnu obekant;
tyckes likvifst vara denna: fom oft och ågg-hvita

kunna förbinda fig med fyror, och deraf coagule-

ras, och fom alla deåmnen, hvilka med fyror ingå

förening,ockfä kunnrförenas mtåMateria caloris^

hvarutinnan denna materia ofta liknar fyror; fä

tyckes vara fannolikt, at Materia coloris ingår

I 3 med
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med Ägg-h vitan en chemifk förening, fom fä-

lecles är orfaken at hon hårdnar. Deua torde

vara orfaken, at kokad Mjoik och^ Ågg-hvita
hafva annan fmak ån rä, lamt at Agg-hvita,
blandad med oflåckt kaik famt med hlfverglitt,

härdnar. Jag blir ånnu mera ftyrkt i denna
mening, då jag en dylik coagulation m.ed ägg-
hvita på följande fått blef v arfe: Jag bland? de

en del ågg-hvita med 4 delar vatten, och flog

dertil något af en folutio Alkali caufiici , hvarpä

l'å mycket falt-fyra^ tilblandades , fom til mått-

ning behofdes, då Agg-hvitan coagulerades iom
Oft. At jap blandade vatten til Agg-hviian

,

fkedde derfore, at hettan, fom fyror frän cau-

ftika alkalier utdrifver, ej ftulle blifva kånbar,

fom man eljeft utan betänkande hade tilflsrif-

vit hela phenomenet. Här fker altfä en dub-

bel decompofition, nemligen, lut -faltets före-

ning med falt-fyran, och Materia: calons med
Ågg-hvitan. Om man tager et Alkali arratiwij

och procederar fom förut, fl-^er ingen yllning.

Om en del Ågg-hvita ganfka noga blandas

uti 10 delar vatten, och fedan upkokas, håller

hvitan fig uplöll: kommer någon fyra til, ylhs

uplösningen fom Mjölk.

§. 7. Det år bekant, at Mjölken om fom-
maren, på en kärt tid, begynner at furna och
tjockna. Denna fyra ökas dageligen, och et-

ter 14 dygns förlopp , har den hunnit til fin

ftörfla Ityrka. Om dä vafslan filtreras och af-

rökes til hälften, fätter fig äter litet Olt^ fil-

treras den ån en gäng, och tilblandas litet Aci-

'dumtartari, fä upkomma, en ftund dercttcr,

en mängd fmä cryitaller, iom fatta lig bott-

nen
,
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-nen, och åro vin-ften. Denna vin-ftens np»

komft, kan ej hårledas af den lilla mängd Al-

kali vegetabile falitum, fom Mjölken altid med
fig forer, ty detta falt år alt för litet, at här

kunna något uträtta, utan bor tilOmfvas når-

vareifen af et fal ejfentiak uti Mjölken: fom
ock deraf bevifes, at när Vafslan för lig fjelf

afkokas, tils den blir torr, och fedan uti di-

gel förvandlas til kol, hvarigenom detta eiTen-

tiela faltet blifver förftort , fä befinnes det-

ta kol innehålla et vegetabelt alkali blandadt

med htet Alkali vegetabili falitum , fom
med vatten kan lutas derifrån. Vafslan häl-

ler ock uplöft en del terva animaiis , fom
man bUr varfe, når Vafslan fatureras med cau-

ftikt alkali volatik^ eller ock med kalk -vatten.

Således medförer mjolk-fyran, fal ejfentiak^ ter--

ra animaiis , Mjölk-facker, litet alkali vegetahilc

falitum^ och något mucilaginofum. Hår kom-
mer det nu derpä an, at leparera alla deffa he-

terogenea fran fyran, för at fä henne fa ren

fom möjeligt vara kan. Kunde det fke genom
deftillation, vore det genalie vågen, men det

lyckas ej, ty ehuruväl litet tecken til fyra öf«

vergär, fom åren ganfka fvag åtticka, och fom
år orfaken til vafslans fyrliga luckt, fä blir

åndä måil all fyran qvar i retorten, och om
hettan okas

, decomponeras den i derföre bru«

kade jag följande fatt :

§. 8. Jag låt fura Mjölk -vafslan bårtdun-
fta, tils \ vid pafs deraf äterftod, dä imedler-

tid all Often fldlt fig derifrån
,

hvarpå jag fil-

trerade fyran. För at nu få terra animaiis ifrän

henne, lag jag ingen annan utvåg^ i anledning

1 4 der-
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deraf, at kalk-vatten praecipiterar denna jord-

arten (§. 7.) 5 ån at måtta fyran med kalk. Se-

dan detta var gjordt, filtrerade jag uplösnin-

gen, famt utfpådde den famma med 3 gånger

få mycket vatten. At nu åter få kalken frän

fitt menilruum , var fåcker-fyran et fcrtråfie-

ligt medel: jag uplöfle något deraf uti vatten,

och tilflog fedan håraf fä mycket til kalk-up-

iosningen, tils ingen calx faccharata mera fäll-

des, hvarvid jag noga agtade mjg, at ej för

mycket af iåcker- fyran tilkom, fom clä med
kalk-vatten lått kan utrönas. Nu återilodo ån

de ofriga åmnen , fom ock borde fkiljas

frän Mjölk-fyran. Jag låt altfå evaporcra ly-

ran, tils den blef fä tjock fom honung, hvar-

på jag äter uplöfte denna infpilTerade fyran uti

Spirituf vint reSiiJicati£tmus , hvarigenom fä vål

Mjölk-fäckret, fom ock de öfrige främmande,
fyran ej tilhörige inblandningar frånfkildes,

och fyran fäledes enfam i Spiritus vini uplö-

ftes, fom jag derpä filtrerade. Til denna fura

folution blandade jag nägot rent vatten , och
afdeftillerade Spiritus äter, dä Mjölk-fyran uti

retorten återflod fä ren, fom den, efter mina
tankar, med Chemiens tilhjelp kan fäs.

§. 9. Denna fyras förhällande för fig fjelf,

famt med jord-arter , alkalifl^a falter och me-
taller, har jag funnit vara följande: i) Kvapo-
rerad til Syrups itadga, gifver inga crylialler

,

och ad ficcum, liquefcerar hon åter. 2) De-
llillerad, öfvergår iörit vatten, fedan en fvag

fyra , fom liknar Spiritus tartari
,
derpä empy-

reumatifk olja och mera fådan fpiritus, luft-

fyra och eldtängd luft, och i retorten blifver
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något kol öfrigt. 3) Satiirerad med Alkali fi-

xum vegetahilc^ fäs et falt, fom liquefcerar famt
löfes i Spiritus vini. 4) Et dylikt falt fäs med
Alkali fixum minevale^ fom ej cryllalliferar , men
löfes i Spiritus vini. 5) Med Alkali volatik^

utgör demia fyra en Saimiac, fom ock år de-

liquefcent, och fom i deftillation lläpper eri

flor del af fitt Alkali volatik^ innan fyran af het-

tan deftrueras. 6) Tung-jord, kalk och Alim-
jord

5
utgöra med henne liquefcenta medel-fal«

ter. Men Magnefia alba gifv^er fmå cryltaller,

fom dock omfider åter liquefcera. 7) Vifsmut,

Coholt, Regulus antim, 5 Tenn, Qyickfiifver,

Silfver och Guld, blefvo hvarken i digeftioa

eller med kokning, af Mjölk -fyran angripne,

dock prsecipiterade fyran, fom flätt öfver Ten-
net, Guld-folutionen i Kongs-vatten med fvart

färg. 8) Järn och Zink uplöftes, hvaraf up-
kom antåndelig luft. Järn*folutionen var brun,
men gaf inga cryltaller, men Zink- uplosnin-
gen cryftalliferade, 9) Af Koppar, fick vårt

menftruum förll blå, fedan grön och ånteligen

en mörk-brun fårg
,

cryftalliferade ej. 10) Bly
uplöftes uti några dagars digeftion, uplösnin-
gen fick en fot och ftråf fmak, cryftalliferade

ej. I denna Bly-folution fatte fig litet hvitt

fediment, fom fans vara Bly-vitriol. Således

finnes ock fpärr af Vitriol-fyra i Mjölken.

§. 10. Af deffa forfök år klart , at Mjölk-
fyran år af en fårfkild natur; och ehuru den
utdrifver ättikan utor Alkali vegetabile aceta-

tum, tyckes hon likvål vara, få til fågandes,
årnad at blifva ättika, men fom i brift af fä-*

dane åmnen, fom uti gåsningen frambringa
I 5 nå-



nägot fpirituoft, ej år blifven volatiliferad , e-«

huru en liten del deraf verkeligen hunnit der-

til famt blifvit ättika: ty utan en förutgången

fpirituos gäsning, eller utan brånvin, upkom-
rner ingen ättika. Men at Mjölken kommer
uti fullkomlig gåsning, faft intet tecken til

brånvin fås, fes af följande: Om en bouteille,

fylld med fårfk Mjölk, omftjelpes i et kårl

,

fom likaledes innehåller fä mycket Mjölk, at

bouteillens mynning kommer at ftå under ytan

deraf, och om bouteillen uti denna flällning

kommer at ftä uti en värme, fom litet öfv er-

går vår fommar-varme, få blir man, efter 24
timmars förlopp, varfe, at ej allenafl: Mjölken
iöpnat , utan ock i bouteillen minfkats , famt

efter et par dagars tid, har luft-fyran, fom up-

ftigit utur Mjölken, drifvit ilörita delen deraf

utur bouteillen. Jag fade , at i brift af fädane

åmnen, fom i gåsningen frambringa Brånvin,

Mjölk-lyran ej kan förvandlas til ättika: at det

ock i fjelfva verket få förhåller fig, år deraf

klart, at om man til en kanna Mjölk, blan-

dar 6 fkedblad godt Brånvin, och låtter fedan

detta uti värmen, vål tiltåppt, dock få, at man
då och då lemnar gäsnings-luften liten utgång 5

få finner man, at efter en månads tid, läng-

re eller kårtare, vafslan år blefven förvandlad

i god ättika, fom dä genom duk kan lilas, och
()ä bouteiller förvaras.

BESKRIF-
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. BESKRIFNING

Dricka^ fom tilredes af Tall-qvijtar.

Infälld af

ARVID FAXE,
Med. D06V. Kongi. Amiralitets -Mediciis,

TTti Kongl Acaciemiens Handlingar for Sr

1751, har Frofefforen Doft. Kalm afgifvit

en omlländelig ben^rifning på et flags Dricka^

fom öfver alt brukas i Norra America, i Ca-
nada, och omkring Hudfons- Floden, hvilket

tilredes af den dar växande Granen, {Pinus foliis

Jolitariis fiibemarginatis : fubtus linea dtiplici piiH"

äata^ V. Lin.) fom har mycken likhet med
vår SvenQ^a Gran, faftån både i barr och trå,

långt finare och mindre,^ hvarföre den af Ra-
jus kallas Ahies minor, Åfven har jag IStit mig
berätta, af åtfkilliga frän America hemkomne
Svenfi^e Officerare, at detta Dricka nyttjades

fommartiden, var mycket fmakligt och lälkar^-

de, famt at man af famma tråds qviftar tilred-

de Extraä , fom ofverfordes til England , hvar-

af fedan brygdes Dricka. Detta gaf mig an*

ledning at forföka, om man icke af vår Sven-

Ika Gran, fl^ulie kunna håmta famma nytta.

Til utrönande håraf,låt jag, om våren 1777^
taga ytterfta ändarna af unga Granar, til et

avarters längd, hvaraf 16 kannor blefvo fon-

erhackade och kokade med 96 kannor vatten.

Sedan uttogos qviltarne, lades på Rofte, och
når Vörten nägra gånger lupit igenom, blef

den filad, åter kokad 2:ne timmar, famt kådan
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flitigt affkummad. En och en half kanna brim
Syrup, famt 16 lod Humle, blefvo härefter fiag-

ne i Vörten, fom äter kokades och fkumades
en timma, då något kokadt vatten under in*

kokningen tilfpåddes; lagen blef derpä upoft

uti et brygg-kar at fvalna, famt når den var

iagom kall 5 tilfattes jäft, fom kom Drickat t

fullkomlig jåsning, och fedan tunnades.

Ehuru det var ganfka mojeligt at fortåra det-

ta Dricka, fans det dock nog ftråft och min-
dre fmakhgt: men fom flera förfök uti flika

okända faker, åro oumgänglige, om ändamå-
let fkall vinnas, omgjordes detta bryggnings-

fått flera gånger, dä åfven Humlen utelemna-

des; likväl kunde icke häraf erhållas fmaK-
ligt Dricka.

Åndteligen foU jag pä den tankan, at Dric-

ka af Tall-qviftar båttre fkulle tjenahärtil. Ef-

ter famma berednings-fätt
,
brygdes derföre af

fpäda Tall-qviftar , endalt med den fkillnad, at

ytterfte ändarne eller all fl;runten5 fom varme-
ra full af kåda, bärtk artades, ej heller tilfat-

tes någon Humle, dä jag erhöll den fägna-

den,at detta Dricka blef ganlka godt och lätt-

drucket.

At erfara, huru långe det kunde hålla fig

utan at furna, blefvo några Dricks-Rit lagde uti

et ftort rum i nedra våningen af Amiral itets-

Sjukhufet, där folcn låg pS, dock höll det iig

lika godt , frän April til Augufti månads Hut.

Samma vSr-tid blef åfven Extra cl af TaJl-

qviflar fSlunda tilredt, at en kettil fylldes mail:

til hälften med föndei'hackade qviflar, hvartil

flogs



1780. Jpr. Maj. ^im. 1^7

ilog? fä mycket vatten, at kettlen blef full och
fedan kokade, tils barren begynte lofsna från

f

[renarne, dä de blefvo uttagne öch fpadet fi-

adt genom flaggduk. Spadet inkokades åter

få länge, at det blef tjockt fom brun Syrup,
och fylldes i kann^fiafkor med vid hals, famt
tilbants. Detta Extraél blef fedan orördt tiis

om våren 17785 dä det fans hafva fatt en tjock

kadaktig hinna ofvanuppä uti flafkorna: mea
kändes tor cfrigt innehålla en angenäm bäfka,

var lika godt, om icke bättre, ån dä det ifyll*

des. Häraf togos fedan 2:ne kannor, fom ko-
kades med 72 kannor vatten uti 2 timar, famt
for ofrigt handterades med jäsning och tun^

ning , fom annat dricka.

Sä vål fiRnämnde vår, fom vid famma tid

förledet år 1779, blef på lika fatt kokadt ex-

trad: af Tall-qviftar , hvilket alt medgafs pä Sjö-

Expeditionen med Kongl. Örlogs-Efcadren fifL-*-

ledne Sommar, at underföka defs forhållande

pä Sjon.

Det medhafde förrådet håraf för alla 3 ärenj

beftod endad af 67 kannor, hvaraf likväl pl
åtHäiliga Skepp blefvo tillagade 33 Fat Dricka,

efter förr belkrefne proportion, utom den fkil-

nåden, at man icke lade jåfl med, för at låta

det jäfa: dock var famm.a Dricka för Manfka-
pet fä begärligt, at få fnart något Fat var up-

flaget, blef det utdrucket.

Americanerne tilreda Extrad: af deras Gran
pä annat fatt, ty de llöta qviftarna, utpråffa

deraf faften, fom fedan inkokas, tils den blir

tjock fom en olja, päfylles ften- krukor, och
Ikall ganfl^a långe kunna conferveras : pien fom

hår-
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hårtil fordras mycket arbete, ftort forräd af

•qvåftar, verktyg både til ftampnino; och präfs-

ning, hvarmed jag icke varit forfedd, få har
denna utväg ej heller kunnat förlokas. Det
torde åfven vara onödigt, ty om Extrac1:et blir

tilråckligen kokadt och fl^ummadt, famt tilli-

ka något gammalt, förlorar det den kådaktiga

fmaken , fom endaft kan fågas emot detta dric-

ka, hvilken fmak dock år icke mera kånbar åa

på vanligt Tallftrunt-dricka, hållt om Extra-

det år 2 eller 3 är gammalt.

Det år icke fagt, at man nödvändigt fkall

nyttja brun Syriip vid detta drickas tilredan-

de, hvilken i lig fjelf intet annat uträttar, ån
nägot bryter den buflva fmaken, och gör det

mera angenämt. Americanerne bruka hårtil

Puder-fäcker: men jag har endafi; för hushSll-

riings fl^ull, låtit taga Syrup , efter den korta-

de mindre.

At med oftanämnde Extraft förvara Malt-

dricka emot fyra, blef åfven under Expeditio-

nen förfökt, clä til et ankare, eller 15 kannor
godt dricka, tilOogs et qvarter Extraét, fom
hade den goda verkan, at Drickat blef uti 3
månader, under måila fommar-hettan , aldeles

olkadt, utan at furna.

Detta Tall-dricka fynes derföre, i fv^nncr-

het på fjörefor fommar-tiden, med gaiifka llor

förmån kunna nyttjas. Utom det gagn Or-
logs-Skeppcn under Sjö-Expeditioner deraf fa,

bör förmodas, at OR-Incnil:a Skeppen, på ut-

gående i varma länder, häldre härmed fl\ul-

le Häcka törllen , än med ruttnadt vatten

och heta viner, om dc med detta Extract vo-

re
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te forfeclde , fom ofelbart 5 efter det p§ 3:dje

året funnits lika godt, ej af hettan forfkåm-

mes.

Drickat häraf kan defsutom pä et Skepp
ganflva fnart tilredas. Man lät under Expedl*

tionen koka det i lilla Skepps-kettilen , under
det Skepps-koften tillagades i den ftora, och
Således användes ingen annan ved härtil , ån
hvad nödvändigt eljeft til matredningen flaille

åtgS. Koftnaden är ej heller betydlig ^ när jag

undantager befvåret vid kokningen af Extra-

ftet, och Syrupen fom utgår: men ibland an-

dra förmåner fynes den icke vara den min-
fta, at man af et Fat Extracl, kan hafva 36
Fat Dricka, i Mllet för fkåmdt vatten, fom
man, kan hånda ^ under famma tid eljeft vore
nödfakad förtåra.

Det bör likväl icke påftas, at Tall -dric-

kat år fårdeles födande för kroppen, i jämfo-
relfe med Dricka, fom brygges af fåd: men
emedan Skepps-koften, åtmaniione pä Svenfka
Örlogs -Skeppen, år fä tilråcklig, at en Karl

deraf kan hafva fm fulla förplågning, och öf-

verflödigare ån han någonfin har tilfålleat åt-

njuta i hem -orten, fä behöfver han fäkerli-

gen om fomm.aren icke något mera födande
Dricka, ån detta.

Det har långe varit en gammal utvåg, at

koka Tallris-Decoél ät dem , fom hafva Skör-
bjugg, hvars förmåner emot denna fjukdom
ofta blifvit utrönte: hvarföre jag ockfä icke

orått lårer kunna tildöma Tall -drickat fajn-

ma egenflmp , at det löfer fegheter , under-
häller utdunllningen och emotllår röta^ h vil-

ket
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ket, til forekoiTjmande af fiere fiukdomar hos
Svenfka Sjo-folket, är högft nödvändigt.

— ! m^'\g '

BLOMSTER-ALMANACH
i U^ejler-Gothland

^ for ar 1279^
framgifven af

CLAS BJERKANBER.

Aminnelfen af detta år, fom de 4 förfta må-
nader , var ovanligt blidt och tidigt, kan

ej båttre forvaras, ån dä följande anmärknin-

gar fä i Kongl. Vetenfl^aps Academiens Hand-
lingar inflyta.

Storfta kölden den i. Therm. om morg.
t8 gr. under o, Varmiail den 10. Therm. kl.

12, 6 gr. öfver o. Klart den 1,2,5,6, 9,
10, ir, 12, 15, 21, 24 och 31. Snogade den 3,

19, 23, 27 och 20. All fnon fammanråknad,
var allenait 4 tum djup. Regnade den 7, 20,
25 och 30. IfrSn den 3 til den iS, var myc-
ken Rim-froft. Den 20, blixt om aftonen.

FEBR UAR rus. '

Storfta kölden d. 2. Therm. 8 grader un-
der o. Varmail d. 28. Therm. n grad. 6f\ er

o. Klart d. I3 4, 7, T5 , 20 och 23. Snogade
allenaft den 3, och dei fä litet, at jorden ej

bicf hvit. Regnade den 5, ti, 14^16 och 24.

Alicnall den i, 2, 3 och grde var Thei'm. un-
der Frys -punkten om morgnarne. Ingen hel

dag under, mer än den 2:dra. Stora eld-kulor

fagos
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fågos flera gånger om nätterna. Några blom-
iTior af Coichicum autumnale ftodo ånnu qvar
frän förra aret. Den ii, Stack-myror kommo
fram. Af dagligt tö-vådcr, blefvo vägarna dju-

pa. D. 15, Lärkan hördes. Löfven begynte

gä utur knopparna pä Krusbår, Hyll, Kjersbär,

Phiiadelphus cor. m. m. Flere Orter började

våxa, fäfom Artemifia dracunculus, Urtica di-

oica, Faflinaca fativa, Rumex patientia, Scan-

dix cerefolium. Kålen ur jorden. Bäckar och
fjoar hade ingen is. Den 16, Aifme media.

Blixt om aftonen. Den 243 Corylus avellana.

Papilio urticae. D. 25^ Tuffilago farfara, Ga-
ianthus nivalis, Bellis perennis. Myggor fpe-

lade. D. 27, Leucojum vernum, Coluber be-

rus, Scarabseus llercorarius.

MAKTI US.

Störfta kölden den 4, Therm. 10 grader

under c. Varma/t den 26, Therm. 15 grad. öf-

ver Frys-punéten. Klart d. 2, 3, 7, 8? 9, 13,

i 15? 25? 27, 28 och 29:de. Snögade den 4
' och r4:de. Regnade d. i, 10 , 17, 185 19, 21

,

22, 23 och 3i:lta. Sol-rök den 7, 8 och 9:de

få tjock, at man ej fäg längre bort, ån 2000
alnar. D. i , Starar och Dufvor kommo fram.

D. 6 , Bofinkar och Vipan. D. 7, Betula alnus.

D. 10, Populus tremula. Pä åkrarna fågos re-

dan fpindei- trådar. Man plöjde nu allmänt,

en del hade börjat om.kring d. 25 Febr. D. 18,

Kana temporaria. De fpåda löfven pä Aple-trå-

den voro redan fä förtärde af Mafk, at knop-
parna blefvo bruna. D. 19, Anemone hepati-

ca, Draba verna. Vild-gäfs foro förbi. Den
24, Crocus fativus. Säddes Trägårds - frön i

K laf^
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lafvar. D. 25 , Anemone nemorofa, Salix ca-

prcea^ Tufiiiago petalites, Ulmus campeflris.

Marken gronfkades. Om aftonen flogo Torn-
dyfiarne fä lulligt, fom de gora fornmar-tiden.

D. Motacilla oenanthe. Krusbårs -bufcr-
ne hade fullväxta lof. Vär-flden begynte fås.

Dagg fågs om morgonen forfta gången. Den
29, Fumaria buibofa. Den 30, Ornithogaium
luteum. Af 8 graders köld om morgonen, dö-

dades pä fomlige ftållen Adoxa Mofcateliina.

D. 31 5 Pulmonaria officinalis. Nymphtea iutea

uti bäckar, hade blom-knoppar.

Storfta kölden den i8:de. Tberm. 5 grad.

under o. Varmaft d. 14.de. Therm. 17 gr. 6f-

ver o. Klart d. 2,4, 5, 7 och T7:de. Snu-
gade d. 8, n och 23:dje. Regnade den 6, 9,
10, II, 13, 19, 21, 22, 24, 27, 285 29 och 30.

Afedunder den 27:de. Den 3, Vinca minor,
Anemone pulfatilla. D. 5, Narciffus Pfeudo-

NarcilTus. D. 7, Ribes uva crifpa, Calthapa-

luflris, SaJix viminaU^
,
Chryfofplenium alrer-

nifolium, Adoxa mofcateliina, Anemone ra-

nunculoides. Den 10 , Fumaria nobilis, Gna-
phalium dioicuni, Viola canina, Acer plata-

noides, Ranunculus ficaria
,

Apis terreilris,

Meloe profcarabceus. D. 12, Oxalis acetoccUa,

Primula auricula. Hä^^Oien hade ftora lof. D.

I4, Viola tricolor, Equifetum arvenfe. Den
lenare blef af 3 graders ko kl denna natt, pl

några Hällen dod. Motacilla alba, Scarabxus
auratus, Papilio rhamni. Bctula alba, Berbe-

ris vulgaris, Ribes rubrum, Bctula alnus. Spi-

nna faUcifolia, Syringa vulgaris, hade redan
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fmä 16f. Den 16, Primula veris , Adonis ver-

nalis. D. 17, Kl. 6 om morgonen var Therm»

4 gr. under. Fumaria nobilis, Equifetum fiu-

viatile, Pedicuiaris paluftris^ och löfven pä Krus-
bårs-buO^arna blefvo fkadade af froft. D. 20,
Hyacinthus botryoides. D. 22 ^ Ribes rubrum

,

Leontodon taraxacum, Lithofpermum arvenfe,

Tormentilla ereäa, Ranunculus acris. 0.24,
Giechoma hederaceaj Orobus vernus, Alche-
milla vulgaris , MercuriaUs perennis. D. 26

,

Geum rivale, Saxifraga granulata, Vaccinium
myrtillus. Troliius Europaeus hade blommor,
men fom voro ej fulikomligen gula, Cornus fan»

gvinea hade Hora lof. D. 29, Prunus padus,
Carum carvi. Orobus tuberofus, Cardamine
pratenlis^ Lunaria annua, Pfallus Efculentus»

Följande hade fulikomligen ftora lof: Berberis

vulgaris, Salix fragilis, Spiraea falicifolia.

MAJUS,
Den 4, Therm. 3 grader under Frys-pun-

den. Varmaft den 26. Therm. 24 grad. 6f^

ver o. Klart d; 13 , 23, 24, 25, 265 30 och 31.

Sno och hagel d. 3. Regnade d. 2, 5, 6, 7,

9, 1O5 11 5 165 17, 185 195 2O5 2I5 22 och 28.

Denne månaden var kulen och regnaktig, hvar-

före orterne iladnade i växten, och icke me-
ra fä tidigt hollo lina bilager. Ad^edunder d.

10. Den 3, Prunus avium, Fritillaria meiea-

gris, Ajuga pyramidalis, Betula alba. D. 4,
Fritillaria pyrenaica. D. 85 Svalor fyntes. D.

9, Göken hördes. D. 10, Pyrus communis,
Fragaria vefca, Epimedium alpinum, Fritillaria

imperialis, Papilio cardamine, Scarab^us folfti-

tiaiis, Cicindela campeftris. D. 14, Tulipa fyl-

K 2 ve-
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veftris, Narciffus poéticus, Prunus domefiica,

trunus cerafus, Vefpa vuigms. D. 17, Che-
lidonium majus. D. 185 Convallaria majalis

,

•Veronica chamaedrys, Pvubus faxatilis. Rägen
boriade växa i ax. Den 22, Hcfperis trifiis,

Sorbus aucuparia. D. 23, Dodecarheon mea-
dia, Scorzonera humilis , Pinus abies. D. 2(5,

Lychnis vifcaria, Pinus fylveftris
,

Polygala

vulgaris, Chaerophyllum fylveftre. D. 27, Cra-
tiegus aria. Berberis vulgaris, Hefperis matro-

nalis
^
Aquilegia vulgaris , Ifatis tinclcria, Rhi-

nanthus crifta galli, Primula farinofa, Ledum
paluftre, Robinia caragana, Vaccinium uligino-

fum. D. 31, Trientaiis Europsea, Ornithoga-
lum umbellatum , Paeonia officinalis

, Q^ er*

cus robur.

JUNIUS,

Therm. d. 5 och 21, allenaft 8 grader 6f-

ver c. Varinalt d. 26. Therm. 26 grad. 6f\'er

C. Klart den 1,23 17, 18, 24, 25 och 27:de.

Regnade d. 5, 9, 10, ii, 13, 14, 20, 21, 22,

23 och 28. Af regnet den 13 och i4:de, bicf

l\ark flod. Äil:e-dunder d. 9, 13 och 28.'de.

Den I, Rubus arélicus. X). 2, ^lenyantlies tri-

foHa, Vaccinium vitis idxa, Euphralia officina-

lis. D. 7, Centaurea cyanus, Gcntiana carp.-

pelhis. D. g, Tragopogon pratenle, Philadel-

pluis corcnarius , Geum urb?.num, Rumex pa-

tientia, Rubus idceus. D. 11, Secale cereale,

Pingvicula vulgaris, Valeriana officinalis, Scro-

phularia ncdofa, Carduus paluffris. Den 15,

Sambucus nigra, Polemonium cxruleum, Fe-

Ihica fluitans, Orchis bifoha, Arnica monra-
na. Den 19 , Axen begynte komma fram på

kor-



1780. ^r. Maj, ffun. 135

kornet. D. 20, Lilium bulbiferum, Antheri-

cum liliaftrum
5
Delphinium elatum. Den 22,

Laferpitium latifolium. D. 23, Lilium marta-

gon, Thymus ferpyllum, Spircea faiicifolia,

Antirrhinum linaria. Fragaria vefca, började

mogna. D. 24, Scabiofa arvenfis , Sedum acre,

Verbafcum thapfus
,

Hypoch^ris maculata ,

Chryfanthemum leucanthemum, Lathyrus pra-

tenfis, Spirsea filipendula, Marrubium vulgäre,

Medicago lupuiina. Den 265 Spir^a ulmaria,

Solanum^ dulcamara. D. 28 , Triticum hyber-

num. År 1778 , d. ^ Dec. fädde jag en kanna
Iivete pä gärdet, hvilket om våren kom up,
blomftrade och mognade allenaft 8 dagar fena-

re, ån det fom fäddes om höften. Uti axen
var intet fot,

JULIUS'

Therm. den 14 om morgonen 6 grad. of-

ver o. Varmall d. 22. Therm. 27 grad. ofver

c. Klart d. i, 2, 4, 8) 9? 10, 18 och igide.

Regnade d, 5, 7, 13, 15, 16, 20, 21, 23, 24,
25, 27, 29:de och 3i:fta. Afl^edunder den 24,
26, 27 och 31. Sol-rök den 83 9 och 10. Def-

fe dagar fågs om aftnarna, med blotta ögon,
en fiåck i Solen: den 8*de var han midt i So-

len, och den 10 vid öftra brädden. D. 2, Lo-
nicera caprifolium, Chryfanthemum fegetum,
Lathyrus annuus, Gladiolus communis. Den
grdje, Nymphoea lutea

, Hypericum perforatum.

Höbergningen begyntes. D. 6, Oenothera bi-

ennis. Digitalis ferruginea, Anthemis tinéloria.

Den 8j Origanum vulgäre, Lythrum falicaria.

Len 10, Agroftema coronaria, Afclepias fyria-

ca, Tropoeolum majus. D. i3:de, Lyfimachia
K 3 vul-
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vulgaris, Selinum paluftre, Carduus lanceola-

tus 5 Centaurea jacea. Den 15, Sambucus ebu-

lus. D. 17, Betonica officinalis
,

Chryfanthe-
mum coronarium. D. 19, Parnafiia paluftris,

Rudbeckia laciniata. Den 20 , Tilia Europaea
,

Erica vuigaris, Scabiofa fuecifa, Arctium lap-

pa, D. 23, Echinops fphaerocephalus 5 After

chinenfis. D. 26, Gentiana amarella, Hyffo-

pus officinalis. D. 28, Korn och Hafre mogne.

AUGUSTUS.
Therm. d, 27 om morgonen 5 grader ofver

Fryspuncten. Varmaft d. 7, Therm. 31 grader

ofver o. Säledes den varmafle dag p3 hela

ret. Klart, d. 6, 8, 9? 10, ii, 20, 22, 23,

24, 26, 27, 285 29 och 3o:de. Regnftånkte,

4» ^5 3? ^> 7' ^3? ^5 5 i^-deoch i7:Ge.

Åfkedunder den 7, 11 och 12. D- 2, Zinnia

multiflora. D. 5 ,
Rägen mogen. D. 13 , Hve-

tet moget. D. 185 Colchicum autumnale. D.
2o:de, Tranor flyttade bort. D. 23:dje, Begyn-
tes hofk-fådet.

Når detta Calendarium Flor^e jåmfores med
de föregående aren, i fynnerhet 1771, fä fes en
mårkelig flulnad i blomfter-tiden.

Dagar.

Corylus avellana blommade nu tidigare 66

Tuflilago farfara - - - 63
Galanthus nivalis - - - 62

Anemone hepatica, - - - 49
Caltha paluflris, - - - 44
Crocus fativus - - - 38
NarcilTus Pfeudo Narciffus - - 3 5

Anemone nemorofa - - - 32

Man
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Maa fer tillika af deffa anmärkningar, at

Vår-orterna alt mer och mer aftogo at tidigt

hälla Ima biläger.

TråcL Bu(kar. Örter.

Uti Febr. blommade 015
- - Mart. - . - - 4 - y
- - Apr, ... - 2 3 34

Befynnerligt var,^t Foglarne icke fkynåa-

de fig fram, utan kommo mail vid fm vanli-

ga tid. Man hoppades, i anledning af få blid

väderlek, at fä ymnig och vålfignad ärs-våxt,

men den blef medelmåttig. Ho vart mindre
an 1778. Hvetet hade mycket fot Rågen fka-

dades af mycket regn under blomftringen. Kor-
net minfkades anfenligt i axen af Mufca trit.

Trågärdarne lemnade nlftan ingen frukt. Blom-
knopparne, fom af blid väderlek kommo bit-»

tida fram, fordårfvades af froft och Mafl^.

Den 8 September blommade Anemonepul-
fatilla andra gängen,

-M-H

BESKRIFNING
På

JVEIGELA ^aponka^ en fynnerlig och

fållfijnt Ört ifrån ^apan;
ingifven af

CARL PETER THUNBERG.

Tbland de mångfaldiga flag af Örter, fom ifrån

^ åldre tider varit bekante , och i fynnerhet i

detta närvarande Seculo blifvit uptåckte , år in-

K 4 gen
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gen ting vanligare, än at Honan eller Fiflillen

uti blomman år fåftad pä fjelfva Germen^ midt
öfver frö-hufet.

Ehuru våxterne, i anfeende til alla andra

fina delar, kunna både ofta och pä åtfkiUigt

fått förändra fm vanligafte fl^apnad, ftålining

och lynne, och med det famma vifa ofs , at den
Alsmågtige Skaparen icke behoft binda fig til

några få och viffa lagar, utan at han varit rik

pä utvägar och medel, til at vinna det päfyf-

tade ändamålet, til at med denna mångfaldiga

förändring väcka ofs ur var dvala, til at för-

må ofs, at med andagt och förundran, noga-
re gifva akt på defs verk, och til at dymerielft

upyäcka hos ofs kårlek och fruktan för litt

oändeliga Majeftåt; få hafva dock de delar va-

rit minfta, ja fållan någon, ändring underka-

ftade, fom åro de oumbårligafte och nodvån-
digafte, til exempel i Ört- riket, fruétifications-

delarne. Det är icke rart, at finna Han- och
Hon-blomfter fkilde ät på fårlkilde grenar och
tråd: det år icke heller mycket rart, at både

Hanar och Honor ftympas, och mifta någon
del, fom de mälle annars ega, til exempel, Han-
och Hon-tradarne, (Filamenta 15 Stylus) ; men
Antherse med fitt pollen och Aigma maile al-

tid vara tilftådes uti blomman, och åro af den

angelågenhet, at utom dem hvarken någon
blomma år riktig, ej heller flågtets fortplant-

ning härigenom annars kan vinnas,

Likafå angeläget och vanligt år äfven hos

våxterne det , at Honan är fatt p3 germen nudc

öfver frö-hufet, och denna regel år få ailmln,

at hittils icke trenne Örter varit bekante, fom
hår-
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härutinnan gjort något betydande undantag,

Utaf de mänga nya växter, fom jag, under mi-
na fleråriga refor, haft tilfålle at upfoka och
examinera , har jag icke heller kunnat finna

mer, ån en enda, fom i denna öma och gran-

laga delen varit befynnerlig, och det mycket
mera, ån någon annan ^ ty Honan år icke aU
lenalt icke fåftad, fom vanligen fker, pä fjeif-

va midden af germen, ej heller pä fidan, fom
ibland, faftån på mycket fä, varit fedt, utan

ftylus går ned ät hela fidan af frö-hufet, och
fåfter fig nåftan midt under det famma, och
fäledes aldeles tvårt emot den annars brukli*-

gafte naturens ordning.

Denna växten 5 fom år en liten bufl^e, fann

jag uti Kejfaredomet Japan, mycket långt in i

landet, dä jag är 1776 gjorde refan med Hol-
låndfl^a Ambaffadeuren til Hufvud-Staden Je-

do. Jag har ock redan längefedan befkrifvit

den famma uti den Flora Japonica, fom jag til

én början tagijt under händer, och nu redan et

ärs tid, efter min hemkomft til Fäderneslan-

det, dä andra fyllor lemnat mig någon ledig

ftund., päarbetat. Denna ortens figur och be-

fkrifning har aitfä varit ämnad til Florse Japo-
nic(£ prydnad ibland andra nyaj men fom jag

ånnu år ofåker, om jag hinner färdigt detta

Verk til nålla år, fä har jag icke velat eller

bort längre dölja for en nyfiken Natarforfka-

re en Ört, fom är be^äfvad med få fynnerlig

egenfl^ap, utan imedlertid til Kongl. Vetenfk.

Academien, fom fä patriotilkt befrämjar Ve«
tenfkapens tilvåxt och nytta, inlemna defs be«

fkrifning och teckning.
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Samnu ort har Doccor K-€mpfer, redan for

mer ån 80 år fedan, feit i Japan, och lemnac
ofs derpä, i line Ama-rJrater exorica^ en kort och
ofullkomlig befkrifning 5 ehuru hvarken Doclor
KiCMPFER obferverat det, fom de^ia ågde tram-

for andra fä fynnerhgt fom eget, ej heller Bo-
tanici i fenare tider känt orten, til fit flågte

och flock eller anfeende, emedan hon ånnu
icke hunnit komma hit til vära Trägårdars
prydnad.

' Hon liknar i forfta päfeendet fä helt och
hållet en Lonicera, at man aldeles anfer den
före vara en dylik, fä framt man ej rorvifiar

(ig om genus närmare, igenom en noga blom-

mans och fruktens underfö^ning, dä man fin*

ner icke allenaft Honan fä ovanligt ftåld, utan

åfven frukten innefluten (frudus fuperus) in-

om fjeUva blommans tub, fom pä Lonicera

år tvärtom.

Sålunda, fom Örten är tydeligen ftild ifrån

alla andra hittils bekanta Orte-genera, och ut-

gör fjeli et eget flågte , fä bör den ockfä fä et

eget och fitt fårfkildta namn. Profeffor W n-
GEL i Gripswald, kånd igenom flere i Natu-

ral-Hiftorien utgifne Skrifter, kommer mig hår-

vid i ätanka, fafom välförtjänt til at, efter an-

taget bruk hos Botanici, tä en Ört nimnd
med defs namn.

Caracler genericus år följande: Sem, I. Sti-

gma peltatum! Stylus e bali germinis! och ör-

tens rum i Sexual - Syftemet, bUr uti Femte

Claffen, framför Plumbago.

Befkrifning på Genus:

Cal Pcrtanthium 5-phylium^ infcrumj laciniis

iubu-
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fubulatis, ereftis, asqvalibus, lineam ciim

diniiciia iongis.

Corolla l-petala, intundibuliformis; Tm^w/ longi-

tudine calycis, intus villofus. Limhs cd.m"

panulatLis, femiquinquefidus; laciniis ova-

tis, obtuiis, eredo-patulis.

Stam. FiUmtenta quinqiie, tubo corollse inferta,

filiformia, ereéla, longitudine fere corollae.

Anthcra eredtce
,

lineares, bafi bifidoe, apice

obtufe.

Piil. Germm fuperum, tetragonum, truncatum,
glabnim.

Stjduf e bafi germinis, fiiiformis, corolla paur
lo longior.

Stigma peltatum, planiim, glabrum.

Peric. Friiäus adhuc ignotus eft^ neque a me
neque a Kcempiero vifus? in frutice veiQ
florenti videtur femen effe nudurn.

Slagets befkrifning:

WEIGELA Japomca kallas utaf Japanerna /CörV/

Utfugi^ it. srma Vtfugi^ & Nipon Utfugi.

K.€MPF. Amoenit. exotic. fafc. V. p. 855.
Doäor K^MPFER ftilde åt Korei utfugi

och Nipon utfugi, fäfom 2:ne flag; men
utaf det jag kunnat inhämta hårom utaf

Japanerne, åro de endaft varieteter.

Växer vid Jedo och i negden vid de flora och
yidfträckta Fakonice bergen , öfver hvilka
vi tiibragte en hel dagsrefa.

Blommar uti Aprilis och Maji månader.
Caulif frudicofus.
Rami oppofiti, teretes, cinerei, glabrh

RamuU fubtetragoni^ eredli, ceterum ramis fi»

miles»
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Folia oppofita, petiolata, ovata, acuminata, fer-

rata, venofa, glabra, venis (fupra & fub-

tus)hirtis5 fubtus pallida, patentia
,
bipol-

licaria.

Petioli deprefli, fupra valde hirti, lineam longi.

Floret in ramis ex axillis foliorurrio

Fedunculus communis folitarius e fingula ala,

comprelTus, dilatatus, triflorus, ungvicu-
laris.

Pedicelli tres, uniflori, pedunculo longiores.

Braciea in apice pedunculi & infra medium pe-

dicellorum binae, fubulatge, ereétaj.

Color coroUae plerumque purpureus eft, inter-

dum vero aibus.

Variat foliis majoribus & minoribus.

Förklaring pS figurerne:

Xab. V, Fig. I. Örten i naturlig ftorlek.

2. Blad af den llörre varieteten.

g. Blomman med calyx och pe-

dunculus.

4. Blomman klufven, at vifa

germen a. piltillens b in-

fertion på fidan,ochanthe-
rae c.

5. Piftillum pS ofra fidan af

ftigma.

6. Piftillum peltatum pä undra
fidanj med germen a.

\

UP-



j78o. jipr. Maj. ^un, 143

UPGIFT,
fbr Nybyggare i Sveriges Fjalt-trakter

%

til et låmpeligt LandtbruL
af

PEHR ADRIAN GADD.

§. I.

A t åkerbruk gynnas i vära FjålRrakter bade
af climat och landets belägenhet, det ut*

märka de mänga Nybyggen, hvilka, i hela fo-

dra delen af Fjällen uti Vefter-Norrlands vid-

ftråckta Lappmark, redan blifvit anlagde. Må-
fta delen af Kemi Lappmark år ock af natu-

ren danad for et ordenteligt åkerbruk.

§. 2. Undantager man ofverfta topparna af

Fjäll-bergen, och de nårmalte berg-iträcknin-

gar af fandhedar invid dem, hvilka äro de frukt-

fammafte betesmarker för vSra Fjäll-mäns tal-

rika Renar; fä finnes i dålderna, imelian fjäll

och höga berg, en mycket bördig mull-jord,

hvilken af regn- och fnö-vatten årligen blifvit

nedfkölgd. Vid kårr-laggar och nederft i däl-

derna, träffas i fynnerhet matjorden ofta til

-3, 4 och 5 qvarters djup (*). Alfven beftär

mU\ af grufig lera, fand och ler-mylla.

§. 3. När man dock hårhos påminner fig

Climatets befl^afienhet i Sveriges Fjäll-bygd,

hvareft, mer ån i andra Sveriges landftaper,

altid inträffar, ej allenaft en ftrång och ftarp

köld

{^) Herr Doélor HaGSTRoMS Beflirifning oni Jämtland,

pag. 25, foin ock 3 Herr Dodor Högströms, om bvcn-

ilia LappiKasrkem
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köld, utan ock mån: hela 7 a 8 månaders vin-

ter, under hvilken tid m.arken finnes betåckt

med fno, och år kål-frufen; få år lätt atafta-

ga, at famma flags fåd
,
matnyttige rot- och

blad-våxter, hvilka kunna updrifvas til frodig

våxt uti vår Slått- och Skogs -bygd, icke i

Fjåll-ltygder, oaktadt all nedlagd outtrotteiig

moda, kunna upbringas til Ii r a lörmSnlig tret-

nad. Skal derföre något fördelaktigt landtbruk

pä deffe, långft i Norden afiågsne orter, in-

råttas och vinna beflåndj bliiver nödigt, at

(Irax i början, vid Nybyggens anläggning dår-

flädes, detta behörigen låmpas efter Fjåll- byg-
dens naturliga lynne och befkaffenhet, defs

kalla climat, defs jord-maner, betesmarker och
andra omflåndigheter, famt at Fjåll-ortens In-

byggare underråttas om det genafie och minft

arbetsdryga fått af detta lands upodhng.

§. 4. Hvad jordbruket i Fjåll-trakterna an-

gär j kan man, i anledning af mångårig förfaren-

het, taga för afgjordt, at vinter-fådet aldra-

minlT: dårflådes lofvar trefnad. Af Nybyggare
må endaft i början något Rot-rågs fäde bru-

kas. Sommar-fådet är för Fjäll-bygden det få-

krafle, famt år ej at tvifla,detju på en ort, dar

Solen, mälta delen af fommaren, biide lyfer

och nåftan lika mycket upvårmcr jorden om
natten fom om dagen, detta llags fåde mog-
nar. Alla flags fommar-fåden kunna dock ic-

ke utan ndllnad eller lika lyckligt trifvas , utan

fordras hårvid af dem, fom ock, hvad mat-

nyttige rot- och blad-våxter angår, urildllning

och behörigt val.

§. 5. Af Orealia eller Sada-Ptag, fom båft

paf-
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paffa fig for Fjäll -bygden, åro, fon-tan Rot-
rågen, aitfå deffe: Brå^kornet, Brå-hatren^ al«

lahanda flags Brå -arter, tidiga Bönor, Kryp-
arter, Lins, Wicken, Bland -fåd af dem och
Daurifkt Bohvete: Af Rotvdxrer fortjena åter

mäft åtanka: Vinter- Rofvor, Sommar - Potater

(*), Lathyriis Tubcrofus^ Paftinaca fativa^ Co-
ciearia armarada ^ Heliantus Tuberofus , til och
med Si^m fifarmn^ famt af mat- nyttiga Blad^^

växter: Braffica fabellica ^ felenijia och laciniata^

fom ock Scandix odorata, Lepidium, famt A 1-

lium fiftubfum och Schaifioprajum^ och åfven Ru^
mex yatiemia^ pm det få behagas.

§. 6. Rot-råg, Tufve-r§g; med markens
och jordens tilredning för detta fåde, kan man
i Fjåil-bygden fnart vara färdig. Med ris, fmä
buikar och ljung, eller ock med qviftar, gre-

nar och fkat4ndar af det Byggnings-virke Ny-
byggarne fåilt til deras förlta bonings-rum, af*

fvedes marken Hndrigt, och ftrax derpä år det

en färdig åker, hvilken kan befäs med Tuf-
ve-råg. I alfven bör en fädan mark dock häiil;

beftå af ler-haltig jord eller gruiig lera 5 i myc-
ket fand-rådande jordarter, triives detta fåde

icke fä v ål

§. 7. I kärr och kårraktig m.ark, hvilken

blifvit fä mycket utdikad och uttorkad , at

Sqvattran Lsdum^ Pärs Myrica^ och Måffan ti*

digt

{^) Herr JoH. ADAM Ludvig, i difs Abhanaiung von

den Erd-åpfeln, anmärker pag» 70, §. , at i Hanno-

verfl^a länderna göres rydelig IkilnacT på ömmar -och

Vinter-TartijfFeK De förre kalias i andra Tyika orter

Sfven Jacobs-apfel , Kobs-åpfel, emedan de äro fullvux-

ne ]a«obsm5{fo-tideou
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digt om våren deraf kan afbrånnas och barN
kyttas, våxer Rot-rägen åfven gann<a frodigt.

Men fkal denna fådes-art på dylika fiålien i

Fjällen kunna mogna och icke biitva froftfkadd,

år det nödigt, at den updikade marken våi lig-

ger öppen for morgon- och middags-folen, den

bor vara omgifven af granfl^og ät de våder-

ftrek, där ftora kårr eller myror tilgränfa, famt

åfven hafva fkygd af fiiog emot Nordoft, Nord-
våfl: och Nordan-vädren.

§. 8- Sånings-tiden 5 for denna Vinter-råg i

Fjällen, inträffar in Medio Junii. At den vä-

xer i lägg , mJ man ej frukta j ty dels år fom-
maren här mycket kort, dels har ock Rot-rä-

gen den egenfkap, at den in pä höften fram-

drifver en myckenhet nya lidofkott, utan at

förvåxa i högden. 13 ä 14 kappar är nog til

utfäde för et Geometrifkt Tunneland af 140CO
qvadrat alnars rymd. Sedan fäden blifvit ut-

fädd, fordrar Rot-rSgen icke annat bruk, än
at den, allenaft med en af gran-qviftar ihop-

fatt harf, nedmyllas i jorden j i brift af Håll,

kan den af en Ren-oxe eller Ren-ko lätt dra-

gas. At afkaftningen af Rot-råg biifver van-
ligen mångfalt ftörre och ymnignre, ån af an-

nat räg-fåde, år allmänt bekant, och finnes för-

ut Tom. I. af min Geoponie, pag. 262. til ful-

lo bevift.

§. 9. Bra-korn^ kallas af våra Finnar Hamof
Ohra. Mera än icorde års förfarenhet har be-

ftyrkt, at detta korn-flag kan hinna mogna bS-

de i vår Lappmark, fom ock i de aflägsna

norra orterna i Riket. I Luleå Lappmark vi-

far förfarenheten , at denna fåd mognar inom

58
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58 dygn^ eller vid pafs 8 veckor efter fedan det-

ta korn blifvit utfSdt. Jåmfor Tom. I:fta Cap.

6. §. 2. I anfeende til defs vidtfpridde rötter,

driiver och fl^yndar det til häftig våxt. Det
giFver allmänt i2:te kornet igen* Som defs fä-

des-korn åro fm§, eller mindre ån pä annat

korn 5 fä forflär en tunna deraf til utfäde for

if Tunnelands åker-jord, Trifves bäft i högländt

jordlåge eiier landrådande myllig jord. Jordens
tilredning för Brä-kornet är lika med Rot-rå-

gens, §. 8. hor iikvåi djupare nedmyllas.

§. 10. Bra-hafre år i Tyfkland bekant un-

der namn af Eichd-haber ; den täljer fm bord
ifrån Archangel eller Norrige^ mognar tidiga-

re ån annan hafraj defs fro eller kårne år for-

I

fedd med et mycket hårdt och tjockt fkal,

! hvarfore den icke fä lått äfventyrar vid höft-

frofter. Fordrar åfven fandblandadjordmon un-
der fin växt: men bör fås något tidigt, och
forr än Brå-kornet, emedan, för defs tjocka

fkal,vden ligger längre i jorden, innan den

^

gror.

[
'

§. II. Af all flags fåd, draga Bra-kornet och
Bra-hafren minft näring ur äkren, famt blif-

ver åker-jorden, efter deras växt, förtråffeiigen

hicker och los. I England utfås derföre all-

mänt, i Staffordfhire och Chefhire, Brä-hafren

på nyfs uptagna lindor, famt anfes denna flags

hafre-halm vara tjenligafi; för häftar (*). Kun-
de man ifrän Archangel, eller de aflägsnare or-

ter i Norrige, eller ifrån var egen Kemi Lapp-
mark

,

f-) Mills New Syftein ef Husbandry, Vol, I p, 454.
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mark, förfe fig med utfåde af Rot-rag, BrS**

korn och Brä-hafre, fliulle deffe båirtrkvas
i vår Fjåll-bygd.

§. 12. Arter. I Kemi Lappmark hafva arter

nSgre gånger mognat, dock gan(l<a fillan. Ärt-

flag, fom icke updrifva i långa fkaft och ftång-

lar, förråade fåtta blommor och frukt, kunna
hållre nyttjas i fiill-bygder; fädane åro både
Brå-artsr ^ Lins ^ Vieker ^ Kryp-arter ^

Krjp-bn^ior ^

fom ock Bejerjk Lim, Vicia Bithynica. För-

utan det, at deffa ärt-flag hälla til godo fåmre
jord-arter och mogna tidigare ån andra ärter,

förqvåfva de under fin våxt åf\'en alt llags

ogräs. I Tyfkland och England år man der-

före mycket angelägen, at ibland Allmogen
utvidga detta fåde.

§. 13. Bland'fad for FJa !I-bygden : Dennd. bör
hälll belH af Rot-råg faint Bra-korn, eller ock
af detta Råg-fåde med Brå-hatre. I Ryfsland,

uti Wologdoifke Landikapet, ikola Böndernc^
efter Brigadieren Olischews anmärkning, of-

ta utfå Råg och Korn tilfammans i ny-rodnin-

gar. Hälft nyttjas dertil Brå-korn och den om-
nämnde Vinter-rågen 5 häliten af hvardera til

utfåde.

§. 14. Bagge fades-flagen utfås tillika, och
det nägot för Midfommaren; men uppe i fjäll-

bygden, borde det fke tidigare. Når Kornet
eller Hafren upvåxt til mognad, aflkåres det

om höllen, och då blifver Roträgs-brodden
qvar, h\ilken, fedan Hatren eller Kornet år

afbärgadt, med en ymnighet lido-fkott rotas,

och utbreder lin våxt emot vintrcn. Bruket
af denna flags Bland-fåd, gifver förlla höl.en

en
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cn härlig fkord af BrS-kom eller Hafre, famt
lemnar året derpä , utan all vidare koftnad för

åkerbruket, en härlig Räg-växti afkaftning (*}^

§. 15. Daurijkt Bo-hveu:! norra Afiens berg-

aktiga orter växer denna fädes-art vild. Ifrån

andra Bohvete-flag fkiljer det fig deruti, at väx«
ten år perennis^ famt at den ärligen öker fig i-

genom fina krypande rötter 5 hvarföre man
ock 5 utan nytt åkerbruk, kan af den famma
famla och fkörda Bo-hvete flera är å rad. I an-
feende til den ftarka hetta, fom midt i fom-
maren, ehuru på kort tid, inträffar i vår Fjäll-

bygd, är ej tvitvel om, at ju den,fåfom en pe-
renne växt, där fkulle mogna.

§. 16. Det angelägnafte vid detta Bo*hve«
tes fortplantning och fkötfel är, at det ftrax i

början utfås i torr, famt lös och lucker jord.

Mycket gödd och fet jord är för detfkadeligi

ty då blommar det ganfka länge och vill intet

fåtta frön , utan bjuder hällre til at förvåxa fig

i nya fkott, frodiga blad famt mänga ftänglar

nied gall-blommon Hälles för öfrigt et fädant

Bohvete-land fritt för ogräs, och man ärligen

om våren far öiver det med en lätt harf, at

jorden omkring defs rötter blir lös och myl-
\ig\ fordrar det ingen vidare ans under defs

växt pä mänga är.

§. 17. Matnyttige Blad -växter : Af de Kål-

flag, fom i fjåli-bygden lofva trefnad^ åro fä-

kraft, Brallica fabdlica^ fdenijia och laciniata^

eller Bla- och Krus-kaUn^ ^nitt-kalm ^ fä vi*

L 2 da

(*; Abhandl. der Oeconoiu, GefeWrchaft in Petersburg,
• Voi. II, psg. as I,
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.da alla deffa grönfi.a under fnon, och iitliär-

"rfa c.en fl-^arpaue vinter-koJd. Spanfl^a Korfien,

Ss^andix odorata^ jåmte Kål- och Gr s- loken,

Aiiium fiflnlofum och fchTnopnjJum^ famt Lcfn-

difjji Pyittcrfalfo och Rumex paticntia med Re-

re, Kunde fåkert, med mycken forman for hål-

fan, updrifvas til växt, jämte delTa förenämn-
de käl-fiag, i fmä gärds-täppor.

1 8- -^^^ växter til fvis och foda: Af dejTa

finnas pa denna trakten fiere flag; hvilka, til

Inbyggarnes ftora nytta, lofva läker trefnad.

Sädane äro: Vintev-rojvor ^ Sommar - pstäter ^ Fal-

fternackor j Helianthlis Tuberofus ^ Jnrd-ärtJkGckor;

Lathyrus Tuhemfus^ jord-mofsj Cochlearia
racia^ Pepfar-rot; ja, til och med Slum fifanm^
^Såckcr-roiter, Jag har i Finland ånnu aldrig märkt
deffa rot-växter blifva Hodde at nägon den i;ar-

kafte vinter-kold, allenalt de ej utfås i fädan

jord, fom är dungen och vattu-ijuk. 1 fall

Präfierfl^apet, fom bo och viftas i vara Fjäll-

trakter, forit började med plantering af deffa

flags köks-växter, .år ej tvifvel om, at ju efter

hand, kunfkap ocji öfnin.g häruti ffiulle ut-

fpridas ibland Allmogen.

§. 19. Soimnar- Pf.tdter. Denne växt, fom
icke n^adas hvarken af mafk, fno, hagel eller

annat oväder, tritves väl, både i utdikad och
uptorkad fandblandad .kärraktig mark, fom ock
i dalder och berg-H^rervor, dit mull-jord biif-

vit nedflxöigd, allenalt en fSdan torr-ländig

mark m.ed grätta eller fpade upgräfves, kunna
Potater deruti llrax planteras.

20. I anfecnde til den korta fommaren i

Fjäll-bygden, år nödig:, al Potater, hutvu:!-

fak-
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fakligen af det flaget, fom tidigt mognar,
valjas til utfåde, I fall man om våren lägger

dem i en hög uti et varmt rum, til 8 14 da-

gar, och fäledes päfl^yndar deras grodd, forr

ån de utplanteras , vinnes derigenom mycket i

tiden, och hinna de defs tidigare updrifva til

. mognad. Mycket bidrager dertii åfven, om
for Potat-landet, utvåljes et fadant jord-låge,-

at det af fölen hela dagen kan befträlas och
upvårmas.

§. 21. I Fjåll-bygden, hvarefi: Inbyggarne i

början hafva brifl på dragare, flier utplante-

ringen lättafi: pä det fåttetj at, fedan marken
biifvit upgräfVen, hopkrattas jorden, och in-

delas pä tvären i flere 2:ne alnars breda fån-

gar. Med et fnorflag utmärkas 4 rader pä hvar
fång, til lika aiftänd ifrån hvarandra. Derpä
gores i raderna, mied en planter-ftock eiler

ftor, 3 å 4 tums djupa häl, en half aln imel-

lan hvardera, dock lä, at hålen, i anfeende

til raderna på fången , kommia at Itä i förbund
med hvarandra. I hvarje häl fiåppes et litet

Jordpäron, fom med hanaSia eller foten ofver-

i

myllas.

^. 22. När delTa Jordpäron framvuxit med
ftjelken til et qvarters långd, är det bäll, at

: uprycka alt ogräs, hviiket iniellan Potat-liän-

j

den kunnat upväxa, och härefter makar man

I

med handen mull omkring ftjelken
, pä famma

'\ fått, fom det tilgår, når kål kupas. Annat
arbete fordras icke härvid, förrän inbergnin-
gen iker om höften, dä, med en fpade eller

gräfta Potaterne uptagas, förrän marken liinner

tilfryfa.

L 3 §. 23.
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§. 123. Vinter-rofvor. Flat- rofvorna, hvika
våj^a måft ofvan jord, fåfom Kal -Rabbi, och
fom fordra längfam höft til deras våxt, famt
ej kunna uthärda vinter-kölden i jorden, tyc-
kas vara otjenUge for vär Fjållbygd. Närmare
forfök mä dock utreda, om, i fall fröet til de-

ras våxt utfäs tidigt om våren, och icke Mid-
fommars - tiden , fäfom i den nedre lands-

bygden nu fter, de dä torde hinna bUfva full-

vuxne, förr ån jorden i Lappmarken tiifryfer^

fåkraft år dock, at vidtaga dårftädes bruket af

vinter-rofvorna, fom hafva länga rötter, fä-

fom Morötter och Palfternackor, famt hvilka
allmänt j fafom bienne växter, i det kallafte

climat uthärda vinter-kölden.

$. 24. Vid Ny-rödningar i Finland, brukas
vid rof-fådet den fördelaktiga inrättning, at,

uti den med ris och trådens qviftar affvedde

marken, utfäs förll Rot -rågen, hvilken med
fvedje-harfven §. 6. nedmyllas, och Ibax der-

pä befäs famma mark med rof-frön. En fä-

dan uprödning lemnar förfta aret om höften
til afkaftning en myckenhet rofvor, famt, det

påföljande ärer, utan vidare tihedning och ans,

en härlig rågvåxt. Ibland lemnas ock något af

de minfta rofvorna qvar at ftä öfver vintren,

i fall de åro af det flaget, at de drifvit med
roten något djupt ned i jorden, och åro vin-

ter- eller läng-rofvor. En del at deffa nyttjas

om våren til föda; nSgot lemnas åfvcn qvar,

at upvåxa til rof-frö, hvarmed ibland drifves

nägon liten handel til affalu ät andra , fom id-

ka roffåde. Skulle Oljeflagerier hor. ofs vara

iiuråttade, kunde pä detta fått, mycket rapfat

af deffe rof-och roträgs-fveder famlas.
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f . 25. Bo/kapf-Jkotflen. Jåmte Jordbruk af f6*

renåmnde Sådes- arter, rot- och blad-våxter,

borde bofkaps-fkötflen vara en huivud- näring

i våra Fjåll-orter. Så länge detta forfummas,
kunna aldrig, hvarken Nybyggen eller andre

Jordbrukare, dår hinna til nägon ftadgad vål*

måga.

§. 26. I UmeS och Kemi Lappmark, där

Fjäll-flräckningarna finnas mera långfluttande,

ån i vår öiriga Fjåli-bygd, inträffat fynnerhet

vidfträckta ångder af gråsrika parker för Bo-
fkaps-fl^ötfeL Imellan Umeå Lappmark öch By-
arna i Skellefteä, BurtråO^ och Umeä Sock-
nar, finnes en Alimännings-park, 15 mil läng

och 6 bred, hvilken Lapparne ej nyttja til Ren-
bete, utan år den, jämte en del andre Wåfter*
bottens gräsrika fkogar, ånnu odelt. Längre up
i Fjällen, där, imellan fno-drifvorne, upfmålt
vatten, om våren och fommaren ofver, uptri-

fkar underliggande dalar och llätter , åro åfven

vackra gräsrika ängsmarker ej fållfynte ; i fyn-

nerhet växer et ymnigt och längt gräs vid kärr*

iaggar, vid åar, bäckar och i fkogs-dälder.

§. 27. Pä hö och bofl^aps-foder famt godt
bete, år altfä i var Fjäll-bygd ingen briftrmen

8 månaders vinter pä denna ort, fordrar dock,

at hela fommaren öfver , all arbets-ftyrka huf-

vudfakligen användes til foder-famling för Bo-
fl^apen. Detta år väl något arbets-drygt; men
få vinnes genom Bofkaps-fl<ötslen en mang-
falt ftörre trefnad famt beftåndigare välmåga,
ån genom Jagt och Fifkerier. Islands lyckliga

får- och boiliaps-lkötfel, i et lika fä kallt, om
icke kallare ciimat, beftyrker detta til fullo.

L 4 §« 28.
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§. 28. Skogs-renars JkotfeL Ej mindre vara

Skogs-lappars hushälls-fått, ån en del iandt-

måns förfarenhet i Kemi I.-appmark , har lån-

ge ådagalagt möjligheten och nyttan, at före-

na Ren-fkotslen med åker-bruk och bodkaps-

fl^ötfel. Renarne födas ofver vintren, jåmte

ren-moffa med ris af Mar-hjork^ Betula nana^

afplof, fråken, litet hö, laf lichems ^ afp-bark,

famt afp-och björk -qvillar. Om fommaren
gä de uppä Bondens vanliga betes-marker, utan

vall-hjon, och flytta fållan långt bort.

§. 29. At inbyggarnes arbets-ftyrka i Fjäll-

trakterna, igenom denna närings -gren, dock
ej för mycket må ledas och dragas ifrån jord-

bruket, läfom den fäkralle grund til deras tref-

nad, borde en fädan ren-fkotfel häill; befiridas

igenom Vallhjon af Skogs-lappar; härigenoin

fKulle den kunna blifva vidftracktare , och af

mera betydlig nytta for Inbyggarne i ailmån-

het. I Jemtland finnes ren-fliotsien på detta

fått redan inrättad på någre orter: fSfom i fyn-

nerhet i Ströms Socken, där Bonderne ockega
Renar: men fjchve befatta fig icke med deras

fkötfel, utan plåga Skogs -lappar , emot \ illa

betingade vilkor, emottaga och valla dem i de,

nårmaft til fjällen belågne n\Ogs-trakter.

§. 30. Nyttiga Bt-fyfslor fSv FJiJltrakten. Til

defla tyckes i fynnerhet höra; 1:0 Spinnerier

af ull, lin, hår och tagel, famt nSgot fmatt

fmide, hvilket, luider flere vinter- mänaders
längfamma morgon- och afton-fkymningar, kun-
de iyffelfåtta folket därifådes, och gifva dem
anledning til {örtjcnlf. 2:0 I fall vnre, uppe

i rjållbygden beiintligc rike maimbroic i Luleå



i78o. Jpr. Maj\ ^m.

och Torneä Lappmark, ftulle^ tiptagas, kun-

de, genom gruf-arbete och körfslor om vin-

tren/foiket åfven gifvas anledning at något

fortjena. 3:0 I fjåli-bygden uti Schweitz up^^.

flugdas ådigen en myckenhet fvart ikiffer tii

bord och andra arbeten, i Torneå och Kemi
Lappmark finnes den åfven , fom ock en vac-

ker hvitgrä Marmor i Bonnäs fjäll i Umeä
Lappmark, at ej föitiga vara mångfaldiga Gra^
nit- och Forphyr-artér, hvilka alla hos ofs ut-

bjuda fig tii famma gagn. 4:0 En hop Medi-
cinal-växter finnas åivqn i våra fjäll - trakter j

fäfom Rhodiola rofea^ Angelica fativa^ Gen^.;

tiana lutea^ Mufcus hlandiciis och Gentiana /w-

vali^^ med hvars blommor en del Lappar färga

vackert mörkblått. De Norrfke komma hvar
var up til Svenfka .fjällen, at famla rötter af

deffe Medicinal-våxter , och af dem förfåljas de

åt Holländaren, ifrån hviiken vi fedan irtför-

fkrifva dem til vara ApotheL 5:0 At äkta faf-

fran är en Fjäll-ort, veta alla Botanici. At ef-

ter Herr Archiater von LiNNé's upgift, den
medförmän kunde cultiveras i fjällenj derom
år ej tvifvel. 6:0 Förutan alt detta, kund©
Lim-kokning, Hjort- Elg- och Ren-horns rafp-

ning och uparbetande igenom fvarfning, för

et och annat hushall om vinter-tiden, vara ea
nyttig bi-näring.

Anmärkning, I Luleä och Tornea Lapp-
mark, har naturen nedlagt rika fkatter af Järn»

Koppar- ocli Silfver-malmer. Icke längt ifrän

malmgångarna finnes åfven en myckenhet fkogj,

famt de dråpeiigafte tiliållen til vattu-verks in-

rättning til deras updrifv ande och utfmåltning:

men brift pä Nybyggen , hvilka kunde befatta

L5 iig
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(ig med Malm-och andra Bruks -föror, haf\'a

hårtils lagt, och lägga ånnu hinder i vågen,

at Riket, af deffa ymnoga naturens håtvor^

icke haft eller hafver den ringafte nytta ; Skogs*
bygden för Umeå Lappmark, fträcker fig 20
mil i längden: men är ännu ganfka ringa up»

tagen at Inbyggare; orfaken til alt detta, kan

i allmänhet icke altid igenfinnas i folkbriften,

utan faft mera , at början med Nybyggen dår-

ftädes fkett och fker på et for\'ändt fätt, ige-

nom idkande af et jord- och landtbruk, hviiket

hvarken paffar fig til climat eller andra om*
ftåndigheter.

\ if^—^ —
'=^g^

ANMÄRKNINGAR
vid

Gjutnings-prof pa Tenn och Bhj;

af

AXEL BERGENSTIERNA>
Öfvcr-Direöeur vid Control-verket.

Cättet at finna, huru mycket Bly är blandadt

i Tenn, harframl. Herr Direcäeuren Sch ef-

ter, uti Kongl. Academiens Handlingar tår

Sr 1755, omftändeligen befkrifvit; men fomvid
handläggningen deraf, yppar fig mycken flcill-

tiad och felaktighet i utflagen, hvarigenom
mindre fårtroende til denna flags probering up*

kommit, har jag beflitat mig om ac utröna,
hvaraf fådant hårrörer, och tillika, huru det

i mojligafte mätto ma forekonnnas , fom i det

följande jag tär den äran at å doga lägga.

Cefs-
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Defsförinnan bor något nämnas om verk-

tygen 3 beftäende uti kulform , ftopflef , fl<rod-

täng, väg och yigter. Kulformen år båft af

järn, fä rymlig, il en kula af finafte Block-
tenn, deruti guten, ätminftone väger et qvin-
tin viélualie-vigt. Den bör vara ganfka flät

fvarfvad inuti, med lagom vid hals, och få

vål kunna fammantryckas, at man emot da-

gen ej fkonjer minfta opning derimellan. In-

Itrumentmakare eller ock någon fkicklig Bofs-

fmed kan, pä anvisning, göra Formen fädan,

-fom den äftundas, utan at man, efter Herr
ScHEFFERS utfago , behöfvcr för hvar form en
fårlTvild Centner vigt. Stöpflef nyttjas af tunt
järnbleck, at Tennet defto lättare mä. fvalna,

och defs värme efter behag jämkas. Uti tjoc-

ka flefvar, fom hälla hettan länge, läter detta

fvårligen verkftälla fig. Skrod-tång kan um-
bäras , om man , medan kulan ännu fitter qvar
i formen och förrän denne öpnas , tätt derin-

til affkär kulans hals , hvaraf i den händelfea
altid något kommer at lemnas 5 men föm fkrod-

tängen, dä man bhfver van dervid, år lika

fåker och niéra b~eqvåmlig, fä nyttjas en fä-

dan til halfens aftagande. Vägen bör gifva ut-

flag för de fmårre delar af centner-vigten,och
hela centnern väga hka med en i Prof-formen
guten kula af finafte Block-tenn.

Sådant Tenn eller Bly, antingen färfkildte

eller i blanning med hvarandra, fmälta s i ftöp-

f]efven,och formen hålles imedlertid öfver el-

den, at den blifver ljum. Sä fnart Tennet
fmålt, omrores det väl och gjutes i formen,
hvarvid flefven bör hällas tätt invid ingötet,
at^ fedan formen fallit full, fmält Tenn må

kun-
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kunna qvarblifva deröfver, til defs det fv al-

nar. Detta fker, at förekomma håligheter i

kulan, fom genom Tennets krympning under
affvalningen, förorfakas och på detta lått icke

ikonjas. Formen opnas , och kulan loffas var-

famt därifrån, då det noga tilfes, at hon år

val utfallen och ej har någon grad, hårröran-

de deraf , at formen under gjutningen ej blifvit

vål fammanhällen. Halfen aftages m.ed fkrod-

tången tått invid kulan, fom upvåges. For
mera Hkerhet, gjutas af fammaTenn flera ku-

lor, hvilka til vigten jåmforas. Det år en huf-

vudfaklig omftändighet, at alla kulor gjutas och
fkrodas pä lika fått och med lika värmde, h\ li-

ken fenare träffas låttaft, om Tennet gjutes fä

fv^alt, fom möjhgt år, hålft genall efter fmålt-

ningen, och då formen efter affvalningen år

ljum. Icke defs mindre, torde yppa lig någon
fkillnad kulorna imellan, och i den håndeifea

rattar man lig efter de kulor, fom åro tyngil

och ej hafva något mårkeligt fel. Man kaa
åfven taga et medium af alla dugliga kulor,

hvilket plågar foga fliilja itrån hvad tyngPca ku-

lorna våga, dä gjutningen f]\ett behorigen.

Efter Herr Scheffers förefkriit, har jag

låtit gora en form, hvaruti en kula, af iinalle

Blocktenn guten, vågt ico Hullpurui, och en

kula af rent bly, i det närmade lika med hvad
Kerr Scheffer utfåtterj m.en nar jag gjort

viifa tilblanningar nf famma Tenn och Ely,

och de denif gutna kulor til vigten jåmfort

emot Tabellen, har mer och mindre betyde-

hg fldllnad derimellan upkommit, at kulorna

fallit tyngre , ån de borde vara. Således, fom
man på detta fått kunnat iorgå lig med ar an-

gliva
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glfva Tenngjutarnes arbeten, fom beftodo af

iVarsgodt Tenn, til underhaltigt, for hvilket,

efter 'forfattninganie, vederbörande borde un-
der laga tiltal ftållas, få^ nyttjas ej de upgifne

råknings-merhoder uti Controi-Contoiret. Til

närmare uplysning liårutinnan^ bifogas följande

Tabell, til hvars författande man gjort behö-
rige blanningar af Block -tenn och Bly, och
deraf, med ofvannåmnde noggranhet, gjutit

och n<rodat kulorna 5 varande deiTas vigter i

iodtal noga utfatte, men angifvas ej lågre, äa
til

|:
procent, eller det nårmafte i finheten, fom

för deffa prof åftundas, och man genom den-
na flags probering borde förm.odaj hålft fom

5

med mindre variamhet vid Tenns och Blys

fammanfmåitande, innan de bllfva våi blanda-

de, endera metallen lätteligen calcineras utom
proportion emot den andra, hvaraf fafc mera
betydlig fl^illnad i utflagen förorfakas. För öf-

rigt anmårkes, at fom denna Tabell icke kan
nyttjas utan en Centner-vigt, hvaraf 100 fl^älp.

åro lika med en kula af BlocKtenn 5 och Bloc»
kar, eller annat dylikt Tenn, icke altid fås af

behörig finhet; "men Bly derem.ot ej är underka-
fl:adt fådan fliiljaktighet, åtminftone ej, utan at

det lättare Oiönjes 3 fä är fåkrafi, för at förföka,

om bade Formen och Block-tennet ega denis rik-

tighet, at gjuta åtfkiliiga bly-kulor, och, om
hvardera til 153 fkälpunds vigt, och kan hända,
nSgra lod deröfver, utfaller, jåmtöra deremot
Block-tennet, hvilket i iädant fall, gifver defs

kula netto 100 ildlpunds vigt, fom den bör va-
ra. Til fonderings-prof i Uontrol-Contoiret, pä
Tvä- Tre- och Fyritämplade Tenn-arbeten, kan
man umbära en efter Centner- vigten afpailad

Form
5
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Form, om allenaft i den formen, fom nyttjas,

af nämnde Tenn-blanningar behörigen gjutas

kulor, hvilka, til vigten jämförde emot kulor
af torekommande arbets -ftycken, utvifa, an-

tingen deffas Tenn fvarar emot de dera flagne

arbets-ftämplar, eller är for mycket bly-blan-

dadtj blifvande det i förra fallet controleradt

,

hvaremot i fenare händeifen, efter fkedd gjut-

ning uti Formen, hvartil man eger Centner-

vigt, arbets-ftyckets finhet eller procenten fö-

kes och angifves, fom Tabellen utvifar.

Vigt. of. Vigt. of- Vigt of.

ver 100 Procent. v.-r ICO Procent. ver lOD Procent.

(kä.'piind. fkfilpiind. fkalp:d.

IKip* loci Bly Tenn lK:p lod Bly Tenn llv.p lOU Bly Tenn
0 CO 0 100 10 18 24 76 21 17 4S 53

X4 I 99 1

1

2^ 22 49 j
KJ 2 9

T T
i 1 14 26 74 <~> 0 50 50

1 10 3 97 I I 28 27 73 23 51 49
I 24 4 96 12 10 28 ' 72 23 10 52 48

6 5 95 12 24 29 71 24 6 53 47
2 20 6 94 13 6 30 70 24 24 54 46

3 7 93 13 20 31 25 10 55 45

3 18 8 14 2 32 68 25 23 56 44
4 9 91 14 16 •» 67 26 14 57 43

4 »4 10 90 14 31 34 66 27 58 42

4 28 II 89 15 14 35 65 27 19
1^ 41

5 10 12 88 15 29 36 64 28 6 6c 40
5 24 13 87 16 12 37 63 28 25 61 39
6 6 14 86 16 27 38 62 29 13 62 38
6 20 15 85 17 10 39 61 3- ÖS 37
n
i

2 16 84 17 25 40 60 30 19 3^

7 16 17 83 18 8 41 59 31
-T
(

6^ 35

7 30 18 82 18 23 42 5S 31 34
8 12 19 81 «9 6 43 52 14 •67

33

S 26 20 80 »9 21 44 56 33 6b 32

9 8 21 79 20 4 45 55 33 21 69 31

9 22 22 78 2C 19 46 54 34 70 30

16 4 23 77 21 2 4: 53 34 26 71
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IKSp. lOu i crnn lod Bly Tenn trv«Lf locl 15]v i c*»*l

35 '3 72 nO 41 16! 8^ 1

0

92 Q0
3Ö »TO 27 42 4 83 4o 93

*7
i

74 20 /i 142 84 tb1 v Ai 1 10 94
A

4
-

2> /I ?43 14 Q c I
95

O/I 3 86 * 0 9-'

i i 77 2? 44 24 87 13 f I 6 Q7

39 22 45 13 88 ^ 12 51 26 8 a
39 20 79 21 46 2 89 11 14 99 I

40 S 80 20 46 24 90 53 2 100 0

40 28 8t 19 47 91 9

Håraf beftyrkes^ hvad ofvanbemålt år, at,

eliuru fina Tenn- och Bly-kulor ega lika vigt

med hvad uti Herr Scheffers Tabell utfatte%

fvara blanningarne af famma Tenn och Bly lik-

väl icke deremot 5 utan falla tyngre. Detta ro-

jes knapt^ når blanningen hyfer någon ringa

del af endera metallen, men blifver mårkeligt

för 3 a 4 procent, och okes federmera för de

följande procenten, til defs det, då Tenn rå-

der, vid I2:te procenten Bly, och dä Bly har
étvervigten vid 2o:de procenten Tenn, bör-

jar fkilja omkring 3 procent, hviiken fkillnad

blifver oförSndrad för alla de i Tabellen fpe-

cificerade procenten imellan nåftförenåmnde
J2:te och 2o:de procent Härigenom har jag

fallit pä den tanken, at Tenn, fåfom fpeciiicé

lättare och följaktligen mera poröft^ uti defs

Jönnhål inrymmer det bly, fom förorfakar be»

rörde öfvervigt, och at Herr Schefper, med
iakttagande af deis vanliga noggranhet, lik*

väl mifstagit fig uti angifvandet af råtta pro*
centen uti en gifven blanning af Tenn och Bly.

— '=—t^

FÖR-



FöRTEKNING
Pä de Ron, fom blifvit införde uti detta

Q\'artals Handlingar.

1. Andra Stycket af torfök^ til ii^plysning

om Luft-hoirfldT och Sky-drag; af \oYi.

Carl Wilcke 83

2. Berättelfe om tvänne Ajke-Jlag^ fom träf-

fat Svenfka Skeppet -'tockholmy Slott, i Oft-

Indien^ är 1777; af Fe jer Joh. Bladh iC2

g. OmMjolk, och defs fyra; af Carl Wil-
helm SCHEELE ------- ii5

4. Befkrifning pä Dricka^ fom tilredes af TalI-

qvi/lar; iffäiid af Av.YlJy Faxe, - - 125

5. Blomfler-Almanach i Weflsr-Gothland ^ for är

njp ; framgifven af Clas Bjerkander 130

6. Befk.rifni-ng -pä V/EIGELA Japonica ^

nerlig och fällfynt ort ifrän Japan; ingif-

ven af Qk^i. Peter Tkunberg - - 137

7* ^På^fi^ f^^ ^yh'åå^^^'^ ^ Sveriges Fjäll-

trakter^ til et lämpcligt Landtbruk; af
Pehr Adrian Gadd -----

g. Anmärkni7igar vid Gjutnings-prof pä Tenn

och Bly; af Axel Bergenstierxa , - 156





-/i







KoNGL. Vetenskaps
ACADEMIENS

NYA HANDLINGAR,
FoR MÅNADERNE

julius, åugustus, september^

År 1780.

P R i^l S E S

Herr BENGT FERRNER,
Cancellie-Räd och Ridd. af K. Nordft. Ord.

I, w»mmmMim

Om gron Målare -färg af CoboiL

T anfeende til den nytta, fom Målare kunna
draga af kunitapen om hvarjehanda fårgors

uptåckt och beredande, hålft dä de åro be-
ftåndige emot den förändring och förftorelfe,

fom Sol och Luft med tiden kunna åftadkom-
M ma.
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r/ia , torde mig tillStas , at hos Kongl. Veten-

(kaps Academien ungifva en ny art af Gyon

Farg utur xvlineral-RiKet, eller af rnetallin^ kaik,

fom har den egehfKapen at vara beltåndjg emot
tidens åtgärd, ocii kan frambririgas af fiera

olika nuencer elier forfkuggningar.

Gröna fargor af inetaliifka kalker, fakne vi

val icke hitintiis. Kopparen har altid gif\ it

fornärnfta grund» åmnet dertil uti Spanfk grö-

na. Herr Schlele har ock uptåcKt et nytt

fått til den gröna koppar - kalkens beredning

n^.ed lindrig kolinad , fom uti Kongk Acade-
miens Handlingar för är 1778 finnes intördt.

Men denna kopparens gröna färg upkcmmer
ej uti calcinations-lietta , utan förf\"inner der-

uti, och vifar lig ej åter, förr ån med glahgt

åmne uti frnålt-hetta , dar Coboltens beredda

gröna fårg jåmvåi förändras och törbytes til blå.

J'a.rnet afgifver ock för Makare en vid villa

tilfållen tjänlig grön jord, känd under namn
af Ter re vsrtc ; ocli af vacker brandgul Jårn.-

kalk, fammanrliven med den bla järn-jorden,

fom under namn af Beriiner-bla noglamt ar

käiid, frambringas åfvcn en \ id flera tillällen

nyttig grön Mälare-l'ärg , mera .belländig lör

luften, taft med mindre luftre, än Spann\
gröna.

Ibiand metallin-a gröna fargor, bör afven

Nickclctif gröna kalk räknas, fom är ganfka vac-

ker, dä han utur folution i Aqua Regis ar fälld

n^.ed Alkali, ocb fedan calciiicrad. Men, utom
det at den är fällfynt, gifver han mindre klar

fårg vid rifning med vatten eller iernifla.

Magne-
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rad och hällen uti hvit-varm giodgning, för-

vandlas til groR iårg, hvilken år gan ilia tjän-

lig til firo-mälningar, men mindre vPjck^r at

nyttjas fåfom vatten- eller olje-fårg, dar han
defsutom icke eger någon corpus, fem Måla-
re tala 5 eller iormögenhet at jämnt betäcka

den anilrukna ytan. Järnet, fem troget föl-

jer både Nic'«:eien och Brun - ftenen 5 torde ej

utan fl^äiig anledning kunna mifstänkas for

delaktighet iit^ den gröna fårgen, hos bagge
deffe liaif-metaHcr 5 hålft Jårxi- kaiker kunna
pr[spareras, iom under caicination erhålla el-

ler behålla grönaktig färg. Men detta hörer ej

til det foreiatta ånmet.

Cobolten år allmänt kand för den egenfka-

pen, at uti fmåltning med tjänlig tilfats, gif-^

va hög-blått glas, fom, fint pulveriferadt^ för-

fåljes under namn af blå Smalts eller Sterkel-

fe , mera oumbärlig för at dermed uphöja hvit-

heten pa linne och papper, ån tjänlig för Mä-'

lare.

Men at en uti fitt flag åfven fä vacker och
beftåiidig grofi Målare-färg deraf kan erhållas,

år mig intet bekant, at någon för detta i akt-

ta,;it. Herr Bergs^Rådet Lehman (kall väl til

Kongl. Berliofka VetenlTiaps-Academien liafva

ingifvit något Rön, om en med konil gjord

grön Cobolt ifrån Lauterberg^ men ali anled-

ning år at- förmoda, det denna gröna fårgea

hårkommit ifrån medföljande Kupfcr-mckeL

Det år väl nog allmänt kunnigt, at Co-
bolt, antingen uti form af malm eller metall,

upiöft uti falt -lyra
5
Aqua Regis dier Aqua
M 2 For-
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Fortis, och feclan med uplosning af rent koks-
falt uti vatten m^^cket utfpåclci, gifver et li-

quidum, merendels af fvag rödlett iårg, under
namn af SympatlietilKt blåck, fom pä papper

gifver i början ofynlig fl:rirt, livilken iTti vifs

grad af värme vifar fig m.ed ganfi^.a vacker me-
rendels Celadon-eller Mineral-gron fårg; men
denne färg förfvinner äter, fä fnart papperet

kallnar, och upkommer ej forr ån vid ny väim-
ning, få ofta man behagar, til defs denne kraf-

ten med tiden aldeles förgår, hvarom hos Clie-

mici och Naturkunnige mänga Rön finnas an-

förde j och i fynnerhet har Herr Hof- Rådet
Gesxer, och federmera Herr Bergs -Rädet J.

G. Lehman, uti defs Cadmiologia, derom
meddelt flera förfök pä olika forter af Cobcit,

fom uplöfte uti Aqua forte, eller hvad lyra

fom hälft, och pra:cipiteradc med Oleo Taita-

ri per deiiquium, gifvit röd, rödlett eller gred-

iin-färgad kalk, undantagande en enda Tyr01 (k

Co bok, fom gifvit grönt pnxcipitat. Men ge-

nom proportionerad tilfats af Sal commune,
hafva Iförre delen, efter vifs grad af evapora-

tion, gifvit grönt Magma eiler grönt Nitruni

cubicum , hvaraf det nämnda fympathetiflui

bläcket kunnat beredas , altid med flygtig grön
färg.

Denna flygtiga gröna färgen har jag för-

fökt at figera , genom förening med nägon an-

nan hvit metallifls kalk eller färglös jord -art,

at den utan förändring mätte hafva beftänd uti

mäleric. Til den ändan iiafver til förföken

merendels blifvit nyttjad ren ocli ifrån främ-

mande inblandningar utfofrad Glans -Cobolt
ifräu Tunabergs Koppar-grufvor uti Söderman-

land.
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land. Denne Cobolt medförer endaft Avfenic^

^vafvd-fyra och JiV/z, men har vid derä an-

ftälde rön icke gifvit något tecken hvarken
til Koppar^ Nickel qUqv Vismut^ hvilka metaller

eljeil befinnas vara trägne följeflagare, i fya-

nerhet vid mänga Tyflca Cobol t-arter.

A t Cobolten måtte uti kalk-form fä myc-
ket båttre förenas med andra metallers kaiker,

hafva andra metaller dels blifvit uplöfte uti

Cobolt-folutioner, dels ock famma folutioner

blandade med andra metallers uplösningar uti

åtfkiiiiga eller famma flags fyror, och kalker-

ne fedan derutur tilfammans iållde med raffi-

nerad pottafke-uplösning uti yatten, famt cai-

cinerade under muffel i Prober-ugnen , at nå-

gorlunda utröna
, på hvad fått den vackrafte

gröna färgen deraf mätte kunna erhållas.

Den nämnde Tunabergs Cobolten, calci-

nerad, häller vanligen uti digel-prof imellan

50 och 60 procent Cobolt -metall, med ftark

inblandning af Järn, fä at ftora ftycken deraf

dragas med magneten. Til uplösningarne haf-

va dels Cobolt-metallen eller Speifen^dels ock
den vål roftade och ifrån Arfenic famt Svaf-

Vel-fyra befriade malmen, blifvit ymfom nyt-

tjade, hvarvid bagge vifat lika utflag vid för-

föken, fom jag, för mera uplysning fkull, nu
får den äran kortelsgen upteckna, fäfom:

1:0 Cobolt - metall eller Regulus, uplöft a)

uti Aqua Regis med rofenröd färg, gaf efter

fällning bia
,
gredliu-fårgad kalk , fom calcine»

rad pä fiverfvel i prober-ugn, blef hel fvart,

och kunde ej hvarken med fvagare eller ftar-
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kare hetta bringas til någon annan fårg, forr-

ån i fmåltnings-graden , dä han med något gla-

figt åmne af fkerfvelen gaf tecken til blått.

b) Cobolt-malmen orofcd, uplöft: uti Aqua
Regis

,
gaf rödbrun foliition , hvarutur Jlrnet

til nägon del fålldes med Liquor vini probato-

rius, tilredd af kalk med Arfenicum tiavi^iT! ^

hvarefter det liquida ånnu behoil rofenrod lArg.

Derutur fålldes Cobolten, med Alkali vegeta-

bile, til gredelinfärgad kalk, fom for bläs-ror

upglodgad, erhöll fl^önblå fårg, men uti fm Ti i-

ning blef den fvart, och gick ined Bora^w til

blätt glas.

2:0 Val calcinerad eller roffad Cobolt-mc^lm

ifrån Tunaberg, uplolt a) uti Aqna R(^gif j blan-

dades med ungefår il gång lä mycket Zink-

folution uti Aqua forte, fälldes med Potta(ke-

lut til hvit, litet rödlett kalk, fom, calcine-

rad pä fkerfvei uti prober-ugn , vid brunvarm
glödgning, tog förll ljus-grön^ men vid llar-

Jiare hvit-varm hetia, vacker, mörk mineral-

ellor Celaäon-gron fårg, hvilKen med vatten rif.-

ven, och med Gummi-vatten upbla:idad, gaf

god vatten -fårg, fom täckte v ål, kunde uti

förfimggningar fördrifvas , tålde Sol och Liiit,

åfven vegetabilifka fyror, utan förändring, men
rodnade för ikarpa mineral-fyror. Med Ter-
pentin-olja rifven, och upblandad med Linol-

je-fcrniffa, behöll lin hög-gröna fårg och var

tjänlig til anRrykning både pä trå och j':rn-

bleck.. Tälde ockfå at med Blyhvitt förfättas,

och tycktes uti alt vara vackrare ån Spantk

gröna eller koppar-kalker, famt hade den lör-

moii, at ej guina med tiden, fom med kop-
par-
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par-grönt vanligen händer, dEr Linolje-fernif-

fa nyttjas.

b) En annan folution af Cobolt-regulus uti

Ad^tm Regif , 2 Centner^ blandades* med lika

mycket Zink -folution uti Aqua forte, och
fälldes tilfammans til en kalk af ljus coukur ds

Chair ^ fom uti lindrig hetta förft vifie fig grön,

men tycktes fedan blifva hel fvart» Dock ef-

ter långfam calcination uti hvit-varm hetta,

blef åter mörkgrön, af mindre behagelig fotig

fårg.

c) Den förftnämnde folutionen af Cobol t-

malm uti Aqua Regis, blandad med något ftar-

kare tilfats af Zink-folution
,

gaf uti fällning

dylik rödlett kalk, fom efter calcination blef

allenafi: nSgot ljufare grön. Men för öfrigt li-

ka vacker och bruklig, fom af regulus Co-
bolti.

3:0 Cobölt-regulus, fint rifven och dige-

rerad uti en af Herr Scheeie deftiilerad rea
bpiritu falis., gaf folution af gräsgrön fårg,

fom med nog vatten utfpådd
,
flögs pä en Ziu i-

fldfva, h vilken Ivåiiigi blef angripen., hvarvid

foiutionen ftrax blef rofenröd, och efter full

måttning med Zink, filtrerades det klMra^hvar-

utur fälldes fin lif-färgad kalk, beftående af

mycket m.era Zink än Cobolt. En god del

Jårn (Idldes på detta fått ifrän Cobolten och
fiitte fig, fom en grå fl^orpa pä Zink - fidivan,

hvaraf något litet drogs med magneten.

Den nämnde fällningen med Alkali , litet

edulcorerad och tork?ri lamt calcinerad pä fkerf--

•vel, ga£ vid förlta värmaingen ^ utiin glodg-

M 4 ning
3
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ning, grön fårg, fom, efter ftark bränning i

hvit-varm hetta, än mera förhögdes til ljus,

vacker och klar mineral -grön eller celadon-

fårg 5 lika beftåndig fom vid N. 2. anmårkt år,

och tjänlig uti ali flags målning, famt af alla

den vackrafle.

4:0 Förenämnde gröna Cobolt-folution ko-

kades pä den ännu ölolle metallen til llarkare

mättning, och förlorade dervid den gröna,
men erhöll i det fiäilet vacker bla farg^ fom
år fällfynt af Cobolt-uplösning i fyra, och
det fä mycket mer, fom famma Cobolt-metall,

uti annan corrofiv falt -fyra frän Apothequet

,

löftes med vanlig röd färg. Denna blå lolu-

tion, ICO ffi Prober-vigt, blandades med 70
Zink-folution af gulaktig iårg uti famma

flags falt-fyra. Blandningen ^blef äter gul-grön

och fälldes med ren Pottafke-lut til rofenröd

kalk, fom under torkningen gulnade. Under
calcination blef denne kalk hel fvart, utan hk-

nelfe til grönt, fom förm.odligen härrörde af

alt för liten tilfåttning af Zink-folution eljer

af defs kalk, fom fordrades til färgens utfpåd-

ning. Til åfventyrs var ock fåltan utur den-

ne kalk alt för htet utlakad.

5:0 Calcinerad Cobolt-malm, uplöftuti T/-

trioh-fpiritus ^ med rofenröd tärg, utfpädces

med vatten och flögs pä en Zink-fkifva , hvar-

medelft en god del Järn affkildes, i form^ af

ockra eller fvart kalk. Det klara, fom beitod

af Cobolt med Zink tillika uplöll , fränlilades

och fälldes til gredlin-färgad kalk, fom under

torkningen föril blef brun, och ändteiigen

fvart, iarnt efter upglöd^ning under muilel

ånnu
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annu fvartare ^ fom et godt Toufch, utan tec-

ken til grönt.

På lika fått förhöll det fig, dä denna folu-

tion blandades med lika mångd af uplöft Zink-

vitriol och fälldes med famma flags Alkali,

Denne fällde kalk var i början hvit, rödlett,

men blef efter calcination äfven fvart.

6:0 En annan art Cobolt, ifrän Loos i Fe-

rila Socken och Helfingiand, uplöft uti Jlqua.

forte och blandad med tredubbelt fä mycket
Zink-foliH:ion , uti lika uplösnings-medel , fäll-

des med nämnde Alkali til hvit, nägot rödlett

eller lif-fårgad kalk, fom, calcinerad uti ftark

hetta, gai lika, dock nägot ljufare, mineral-

grön färg, fom under N:o 2. a, redan anfördt

är, famt af lika egenfliaper.

7:0 Tunabergs Cobolt-folution uti Aqua Re-

gis- , blandades med lika uplosning af ren Bj-

glilus amimonii^ och fälldes tilfammans til brun
kalk. Afiigten härmed var at förföka, om den

gula fårgen , fom Antimonii-kalken gifver, fkul-

ie med Cobolten, hvilken i anledning ai hvad
under N:o i. b. anmärkt år, kunde mifstänka^

för blä färg, uti calcination gifva grönt. Men
hvarken med fv ägare eller ftarkare hetta kun-
de den bringas til annat än fot-brunt pulver,

fom med emaille-glas gaf allenall en mycket
hög-blä färg, likafom af Cobolt enfam.

8:0 Uti famma affeende, blandades fift-

nåmnde Cobolt-folution uti Salt -fyra ^ med
Bly-folution uti Aqua forte, och fälldes til-

fammans til gredlin-färgad kalk, fom uti Cal-

Jvl 5 cina-
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cination gai allenaft en fvart fårg^ likafom af

Coboit-kalk utan tilblanclmng.

9:0 Cobolt-folution i Salt- lyra, med Ahm-
ftplosjung uti vatten blandad

,
gaf mörk gred-

lin- färgad kalk, fom uti calcination på lika

fått, fom nåft lorenSmnde, blef helt fvart.

ic:o Samma fiags Cobolt-folution , blandad

med lika mycket Vifmiit-uplos7ii7ig uti Aqua for-

te, gaf, efter gemenl^im fällning, bnjn kalk,

fom uti calcination rökte af Vismut, och er-

höll fvartgrä fårg, famt fmålte något tiihopa

uti ftarkarte hetta, utan tecken til grönt.

Förenämnde förfök hafva blifvit gjorde

,

dels at utröna orfaken til den gröna fårg , fom
Cobolten uti kalk-form gifver, dels ock at fin-

na , med hvilken af de lörfökte metaliillsa kal-

ker, den gröna fårgen båft fkulie kunna lige-

ras och bibehållas.

Hvad det förfta angär, fä tycktes , at Salt-

fyran eller köks-faltet i fynnerhet borde bidra-

ga til denne fårgens upkomll, i anfeende til

defs nödvändighet vid det fympathetilka bläc-

ket. Men af förföket N. 6. linnes, at lika vac-

ker grön fårg, utan falt eller fait-fyra, erhål-

lits af den Cobolt-kalk, fom tillika med Zink-

kalkeii^hUtvit fålld utur uplösning i Aqua tor-

re. Så vida Cobolt-kalkeu kan under calcina-

tion antaga någon blå iårg, fom under N. 1. b.

anmårkt år, flaille man förmoda, at han med
de gula kalker, fom både Antim.onium, \'i?-

mut och Bly gifva uti calcination, kunde fram-

bringa det gröna; men af förfuken N:o 7, 8.

9. kall intagas, at orlåken ej heller lirger der-

uii.
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titi. Defsutom bevifes af N. i. at vanlig Co-
bolt-kaik eafam uti Calcination ej antager an-

nat, ån fvart fårg, och at det blå vanligen ej

upkommer forr, ån uti fmåitfiing med något

glaiigt åmne, hvarvid alla andra oådla metal-

liiLii inblandade kalkers fårgor målte förfvin-

na. jAroet, fom en\afl: medföljer Cobolten,
kan lika iå litet befliyllas at bidraga til den
gröna, iom det hvarken kan hindra eller för-

orfaka defs blå fårg uti glas-fluiTer. Där må-
ila delen järn varit fränfkiidt , har gröna
färgen verkeligen blifvit fom iliönaft, hvil-

ket af N:o 3:0. kan intagas. Den Jårn-

kalk, fom blitvit fålld på Zink, har åfven,

med litet Zink-kalk blandad, gifvit grön fårg.

Jag målle fåledes iemna den faken tör denna
gången aldeles oafgjord, och til vidare utrö-

nande utilåild. imedlertid kan, af hvad hår
förut korteligen anfördt år, bevifas , at den
gröna fårgen enfamt tiikommer af Cobolt med
Zink-kalken förenad, och ej af Nickel, Kop-
par eller jårn, och beror pä en vifs myxkenhet
af phlogiiton , fäfom alla fårgors förnåmlta
grund-åmne.

Hvad det andra angär, fä kan af de anför-

de Rönen inhämtas , at ingen annan af de för-

fökte metallers kalker, ån zink -kalken, varit

(Idckelig at frambringa och figera den gröna
fårgen. Icke heller har han kunnat fållas vid-

Alun-jorden, fom N:o o. utvifar, ehuru den
eljelt år tjånlig tilfats för Berliner -blå. Jag
leinnar dock gerna, hvad genom flera för(ök,

fom tiden nu ej tillåtit mig anftålla 3 kan fram-
deles up täckas.

Hvad
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Hvad egenfkaperne af denna grena fårg

angår, år redan nåmnt, at den år beltåndig

emot luft och fol: tjånlig at brukas bäde med
vatten, Lack- och Olje-ferniffor, ganil^a fin

och lått at rifva. Såfont den finafte och låt-

tafte jordaktiga fårg, bor den åfven vara gan-

fta tjänlig uti Paftel-målning , ehuru det ej blif-

vit förföktj gifver ej heller någon obeliaghg

eller flkadelig fmak, om den tages i munnen
vid vatten-fårgs målning, förändras ej af ve-

getabiUlka, men rodnar af mineralifka fyror j

beftår uti ftarkafte calcinations-hetta , men ej

uti fmåltning m.ed emaille-glas , då den blå co-

bolt-fårgen enfam framlyfer. Cobolt-kalk med
Neapel-gult, gifver ockiå ej annat ån blått uti

emaillej kan frambringas uti fiere niiencer, el-

ler mörkare och ljufare, efter olika tilfats af

Zink-kalk famt efter olika grader af hetta uti

Cacination, m. m.

I anfeende til Cobolten och Zinkens uplös-

ning uti mineralifka fyror, kan vål denne fårg

bhfva något dyrare än Spanfk-grona, hvartil

åfven Coboltens dyrhet något kan bidraga,

jåmte CalcinationS-omkoftnaden j men da det

befinnas: at Zink -kalken kan vara inblandad

til 2 å 3 gånger mera ån Cobolten: at Cobolt

åfven fäs här i Riket, faft til liten mångd

,

vid Tunaberg, Atveda och Riddarhytte Kop-
par-grufvof: at fårgen år ganfl^a rik och fås

til ftorre tyngd, ån de hårtil tagne metaller

5

fä torde ätven kollnaden bliiva drågeiig, i an-

feende til fårgens godhet, ehuru jag på koil-

naden ånnu ej kunnat gora någon fåker ut-

räkning. Flera förfok torde ockiS uptacka

% någon
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någon lättare och genare tilverknings-method,
fom jag dä framdeles vill hafva den åran tU-
kånna gifva. '

Eildistuna d. 15 Au g. 1780.

SVEN RINMAN.

BESKRIFNING
ofver

Framledne Commerce- Rådets, Herr Chr.
Polhems påfund af Las-tapjj;

af

JOH. CARL WILCKE.

TZongl. Academiens varde Ledamot , Cammar-
Herren och Riddaren Herr Grefve von

Seth, har nyligen til Academiens hiftrument-

famling förärat, et af glas och måffmg ganfka

fnyggt ihopfatt Exemplar, af framledne Herr
Commerce-Rädet och Commendeuren Polhems
beromida påfund af Läs-tapp 5 förmedelil hvil-

ket, utur en tunna kan tappas juli fä mycket
af den deruti beimteliga vät-varan, men ej me-
ra, ån egaren vill, och hvartil han Håller dea
tilhorande nyckelen. Denna Invention räk-

nas väl af Upfinnaren fjelf, ibland de Las ^ fom
hallas for mera curieufa ån nyttiga^ hvilkas inveu"

tion anda ej ar Ja lätt at paga: (*) Något der-

om finnes ock redan af Herr König anfordt,

uti

(*) Befåttelfe om C. R. POLHEMS fdrnåf?^a Muhan, Im
vmioner, iu 4:to. StocHh, 1729, p. 48.
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Ii ti Bihanget til defs Inledning til Mechaiiiken och

Bjggningi-konften, (*) Men fom alla denna f:o-

ra Mannens påfund lyia af en makalös uphn-
nings-gäfva, til verkltåUande, pä båfia p-ch lår-

deles eget fått, af mångfaldigt fammanfatte och
inbundne rörelfer och ändamiäl; hvarfcre a!ie

Meclianici långe beklagat, at dcfs många ito-

ra och lårorika pålund ej långefedan," genom
utförligare ritningar och beikrifningar, blifvit

för efterverlden bchållne , denna iiiråttning af

Lås-tapp jåmvål, dels varit alceles obekant,

dels år at annan cch på vifst lått vr-ckrare

Itruclur, ån den af Herr Kö ni g befKrelne,

fom tilverkats vid Stjcrnfund , och hvarä mo-
dell finnes på hårvarande Mo.ieH-Kiien : hr^jag

få mycket häl dre velat göra förfök med den-

na liiki Konll-machinens belTsrifvande, fom det-

ta Exemplar, efter Numren 3 pä defs Nyckel,

icke alienaii torde vara det förlfa, och tor

hända enda af litt ilafi, hvilket upfinnarcn Herr
Polhem fjelf, förärat ril iramledne Hans Ex-
cellence Herr Riks-Rådet Grcive von Slth;
iit:5n defs vackra och iinnrika Mechanik jåm-

vål, vid andra hydraidiika verk, torde blifva

nyttig och tjena til cfierfyn.

Sjelfva hufvud-irtråuningen af denna Läs-

tapp, hvars allmänna fimmanfåttning uti tvä

lod-råtta Kors-proiiler, Tab. VI, Fig. i och 2 ^

defs fårn.<ilda delar åter, uti de öfrige iigurer-

iie, i naturlig iforlck föreitå-^B^; bcliar af en

ih^Wg ghis-kiiU ^ AB CD, AECb^ Fig. i. hvil-

ken , iörmedellt tjenlig fattning, Hu-ufvas vid

dricks-

C') Tub. XV, XVI. p, 169.
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dricks-kårlets botten MN^ Fig. i; och genom
en koniiig tappiås-inrättning, kaa nediirån vid

fyllas och åter tomas ^ fa ofta man beha-

gar, eller rättare^ få ofta den tilhörande Nye-
keien Fig. 4 tillåter, iom är ftåld til en vifs

^lyck'^nhe^. Kulan har nederft vid och öf«

verA vid runda Jiåi eller öpningar, och in-

nehåller u£i vår modell, något ötver et haif-

iiop.
.(

Glv-is-knlans omtalta fattning^ beflar af två

breda niåffings-ringar eller band, af hvilka den
ena GHIKLMI^O, Fig. 2, omgifver hela ku-
lan utomkring. Den andra PORST^ Fig, i,

i kors e!TiOt den forraj ioljer efter kulans ne-

dra Qvadränt AB^ men hcgre up med delen

KS T år tiibaka bögd, och tjenar til ryggilöd

och.fåfte mot' tunne-bottnen M^/, vid 7. Bag-
ge hv:.-:::: -^;^garne åro, med deras nedgående
blad GR, Nij, öl\ formedelft ilarka il^rufvar UAv\Vj

fåftade vid nedra Fot-ftycket X; utom. hvilka yt-

terligare, en ifrän det lofa, och vid famma
fotllycke fåftade ¥ramftyckct ahcdefg^ Fig. I.

upgående båge fg håller kulan tiibaka 5 ifiom

deffa fattnings-ringar.

Föt-flycket X, foin uti Fig. i. och 2. fes uti

medel-profil 5 och uti Fig, 2» !?, til defs främre

face^ är en folid paraiieilepiped af måffing^

L 2. j, 4. Fig. I. 2 j hvars ofra iida /. 2, hvarpä

glas-kulan h vilar ^ år eiter den famma något
urgröpt; fram- och baldidoroa /.j,2. 4, åro pla-

nen men nedra delen är relTiad, fåfom Fig. 2.

^. och Fig. 8 utvifa, hvarifrån ock, emot
framfidan^ Utlopps -pipan T nedgår. Detta fot-

ftyckcj hvaruti fjelfva tapp-lSfet år befintligt,
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och fom tjenar alla machinens delar til fam-
band och förening, år pä Rera fått igenom-
båradt. Forfi horizonteit efter längden, med
en vid,. conifl< öpning pp7Sy Fig. i. b. fom
uptager den, uti Fig. 6. fårfldlt vifade Las • ax-

Icjz, jåmte defs Las-ror
^

Fig. 5. Sedan ^ fnedt

ifrän kulans nedra 6p.ning A, til Z uti axlenj
och //, ifrån fanima opning tvårt igenom
axlen , til utlopps-pipan T', efter de vågar, fom
drickat flåppes in och ut^ ifrån kulan.

Den i det nårmafte cylindrifka Las-axien ho^ Fig.i.

Fig. 6, år ifrän opna andan h, efter längden,

iitbärad til Z, livarifrån famma opning up-och
utgår, emot fidan vid /. En annan cylindrifk

opning 7nvi, går något pä ined, tvårt igenom
famma axel 5 hvars fmalare del nno^ år folid,

af järn, och har i fjelfva år.dan ^, en fem.-

kantig grop, Fig. 10 , fom längre ned kommer
at omtalas.

Las-roret ppss^ Fig. i. Fig. 5. år et måf-
fings-ror , hvars inre yta noga paffar pä Lås-

axlcn ho^ Fig. 65 fam.t år forfedt med en,

emot inlopps-hålet / fvarande opning ^3 famc
i rått vinkel deremot, med två andra, emot ge-

nombårningen mm^ fvarande öpningar rr, få

at, når q på röret är midt öfver / pS axlen,

tilHutes vågen mm genom famma axel; men,
dS rr träffar pä mm^ år hålet / pä axlen tilflu-

tet. I förra fallet, kan drickat ur tunnan ili-

ga up igenom / och q til i fenare händel-

Icn åter, igenom rinna utur kulan til 2\

Las-axkn ho^ Fig. I. 6. hvilken, ifrån vän-
ftra fidan iniåttes uti fotilycket A', har en
knapp eller anfats Fig. hvilken, utåt

emot



i78o. (^uL Jug, Sept. 179

emot opningen år conifl<5 inåt äter, med
en åtta-kant paffar och faller noga in, uti en
likafä mångkantig infånkning uti fjelfva fot-

ftycketj fom gor, at famma axel, pä intet fått

låter vrida fig omkring. Hvaremot Las -röret

ppff, Fig. 5, forii ifrån höger, uti fot-itycket

vid 7jS^ fåties in ofver iJs-axkn^ kan våndan
fritt, rundt omkring pä famma axel, åt bägge
fidor, få länge ej Spårr -hjulet //, Fig. 5. fä^

dant hindrar. För at noga ilipa deffa delar til-

hopa, til ganika tåt och fullkomlig flutning,

är axien emot andan 01 röret åter, utanpS

emot andan /?/>, pä infidan deremot, ät åndan
något fmalare, eller conifkt aflöpandej li-

kafom opningen uti fot-ftycket pp7S^ iifrän

höger 7 Sj til vånfter pp^ blir något trängre;

och fåledes alla ytor på det nogafte kunna un-
der arbetet fmerglas ihop.

För at nu leda drickat ur tunnan M.V, til

och igenom denna Lås-tapp, up i fjelfva ku^
lan, år pä bak-armen PQJiST^ Fig. i. vid R,
faftlödt et vidt och fiadigt rör tt^ til hälften

förfedt med fl^rufning, fom fåttes in uti et häl

på fjelfva tunn-bottnen MK Ifrån detta rör,

nedgår vid et ombögt ättakantigt Tenn- ror

UWh^ hvilket, med defs nedra conifka ända,
paffar och flutar tått, pä Läs-axlens coniika

öpning Fig. 6; och dä den famma, förme-
delft rygg-ltyckets nedgående blad PQ_j^ fom til

den åndan har en rund, med coniikt utbögd
rand förfedd öpning, igenom hvilken tenn-rö-

ret rned fmala ändan förut trådes in, tilhål-

ies, och med fcufvarne IpIp, bindes til fot-

ftycket Xj förenar det bögda röret med axlen,

N och
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och trycker tillika defs åtta-kantiga hufvud,
faft, uti fot-ftyekets infånkning, at derige-

nom gifva denna axel defs orörliga ftadighet

ocli fåfte: fåledes kan drickat ifrån igenom
röret UWh^ komma ned til Z uti axlen, och
då ventilen vid /, år öppen

,
upftiga til iiul-

épningen A ; och åter derifrän, når mm öpnas,
nedrinna til utloppet r.

Når kulan nedifrån vid fkall fyllas och
ater tomas , år nödigt, at den uti famma ku-
la befinteliga luften viker undan, och äter kan
tililyta. Detta fKcr igenom den , vid C ofvan-

på kulan befinteliga opningen, Fig. i. 2, hva-

råll tillika, en i flera affecnden nyttig Ventil-

inråttning blifvit fållad. Inom en, med ikruf

och anfats på fattnings-ringen /CL, fåftad cy-

linder ahba^ Fig. I. a, Fig. 2. år befintelig

en aflång Kork-cylinder Cc ^ fom med en conifi^

huiva, fiöter emot och flutar noga intil den,
vid inuti röret, befinteliga randen, fä fnart

det upftigande drickat hunnit up uti detta ror,

och uplyfter denna låtta Kork- ventilen, hvil-

ken åter, när drickat fjuuker undan , af lig Ijeif

faller ned^ hvilar på et litet tvår-llirt vid au,

och förmedclft det upffående iliftet, altid lly-

- res och hålles qvar uti llut-öpningen vid ib.

Denna fimpla ventil hindrar fåledes, at hvarken
drickat kan upftiga och bortrinna utur öfra rö-

ret, eller någon med munnen, denna våg, ut-

luga det minfta deraf ; åiven få lätt erhålkas

likväl ånnu tlera ändamål, med denna öfra in-

rättning. Röret ahba^ går icke allenaft ned
et flyclce igenom kulans öpning C, och dcri-

genom bibehåller den famma, uti orubbade lä-

ge
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ge inom fattnings- ringarne 5 på defs öfra del,

år jåmvåi faftlodd en annan horizontelJ, i ba-
da andar öppen cylinder ddee^ hvilken vid

med en jiten anfats
,
paffar uti en öppning pä

rygg-armen af fattningen RST; och inuti jig

äter har en liten anfats, emot hvilken, fliruf-

cylindern //fluter^ at fålla och qvarhälla bå-
de röret och bak-armen, när fiaufven med
dels egna fårflälda Nyckel Fig. 3, fkruifvas in
uti tunn-bottnen MK Hvaraf händer, dels at

ingen orenlighet nedfaller på Ventilen C^;; dels

at ingen främmande, utan Nyckel Fig. 3, och
Skrutvens // uttagande, förmår rubba eller

affkrufva och lofa hela Tapp-machinen ifråa
famma tunn-bottnen, och faledes -flera til befa»

rande underflef, på en gång
,
genom denna enk-

la inrätt iiing forekommas.

Til denna fjelfva Glas-kulan och defs ftåll-

ning tilhorande inrättning, kommer nu ornfi-

der den uti Fig, 4. 5, 7. och 8- närmare lore-
ftälda Konft-Nyckehn^ hvarmed Tapp-iåfet opnas
och tilflutes, famt kulan fylies och tomes, fä
ofta man viil, och denna Nyckel Hålles tik

Samma Nyckel Fig. 4. beftär af et cyhndriflct
yAmiOT aakb cc d d , inom hvilket en ftadig flcruf

BAC^ leder och forer en til henne och rörets
inra rymd pallande Mäflings-mutter eller Löpa"
re g up och ned; nar iHroivens femkantiga än-
da eller dom C, Fig. 9, med defs tilhorande
fårfliiida, med femkantig grop Fig. 10. förfedda
Stall-Nyckel DE^ fattas och vrides omkring. Vid
denna vändning, gar fjelfva fl^rufven hvar-
ken up eller ned, utan ftöder hg med anf?*-fen

A emot ringen hb^ och ofvantiij med tappen
N 2 B uvi
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B uti det runda locket dd, fom med blad-gaf-

larrie ee fattar och fäftes pä Nyckel- Virgavfie E
och F. Deremot, år ofra delen af Nyckel-
röret ccdd^ efter längden upikuren med en
rånna, uti h vilken, en pä fjelfva löparen ^ w^.-

Mende grad eller kant, qvarljålles och fåleds

tvingar löparen, at under iKrulvens vändning,
Haida up eller ned, fä mycket, fom afftandet

år imellan fkrufvens gångor, tils denne löpare

omfider ftadnar vid .'^^ emot fkruf-bottnen, eller

vid B, emot locket 5 da ock fjelfva PKruFven dcraf

låfes faft, och ej vidare kan våndas ät den ii-

dan, innan löparen, genom contrair vridning,

föres fä mänga hvarf tilbaka, fom man vill,

at den famma (l^all kunna fl^rufvas fram, up
eller ned. För at noga utmärka löparens gäng,

och fkruf-våndningarnas antal; är pä löparens

uphögde kant uti rännan , utmärkt et fint Itrek

^, emot hvilket, pä rörets yttra fida och rän-

nans kant, f'\ ara få mänga fina ilrek eller ^nz-

äer fom flauf-gängor äro, och löparen kan
flyttas til. Hvilka grader håll, efter fkrufvens

verkehga vändningar, emot löparens m.årke^-,

blifva utfatte. PS den til viir mcdeil höranda
Nyckel, äro tolf grader utlatte, och äfven fä

ofta kan fkrufven våndas, glas -kulan fyllas

och tömas; eller hah-ilop utur tunnan aftap-

pas , innan löparen läfer lig emot ll^ruf-bottnen.

At ftälia löparen til nägot vifst antal

grader, brukas Stall-Nyckeln DEj hvars iemkan-
tiga grop, Fig. 10. paflar jämnt på flNrufvens

hufvud eller dom C\ Fig. Q. och gar in uti pi-

pan a!hj)cj; inom hvilken, famma dorn, til nå-

got aflhind ifräu nyckel-ändan aa^ lluter fig;
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pä det ingen, utan råtta ftåll-nyckeln må
kunna vrida llTufven och defs löpare. Man
fer då fnart, at fkrufven mäfte våndas, och lo-

paren flytta figj antingen fjeifva Nycklen med
defs vingar EF hålles ftilla , och Ståil-nycklen

DE våndes omkring 5 ellerl, om denne Nyckel
hålles Ailla , och Nycklen fjelf våndes med
defs blad -vingar E^ E. Om fördenfkuil Nyc-
kelens fem-kantiga dom C, Fig. 9. jämvål paf-

far; fåfom den ock i fjelfva verket paffar och
paffa bör 5 uti den, vid o på andan af Läs -ax-

len^ Fig. 6. befinteliga gropen: fä mäfte ock,

om Nyckel- åndan ikjutes pä denna orörliga

axel, och Nyckel -vingarne våndas et hvarf

om.kring, fjelfva Läs-axlen företräda Ståil-nyck-

lens ftäile^ vånda inra nyckel-(l<rufven, och
derigenom föranlåta Löparens ikridande , til fä

många grader, fom fjeliva Nycklen våndes he-

la hvarf omkring; hvilket åter, ej oftare ft;e

kan, ån löparens förutgångne ftållning tillå-

ter. År nu fjelfva Konft-nycklen tillika få in-

rättad, at den famma, under hvar våndning en

gång, öpnar och Ster tilfluter in och utlopps-

öpningarne / och mm ^^di Läs-axlen ho^ Fig. i.

6. hvarigenom kulan en gång kommer at fyl-

las och äter tömas; fä kan ock fjelfva tapp-

ninrren, endaft förmedelft löparens ftåihiing,

regleras och bindas til et vifst antal. Nu år

Las-rorct ppsf^ Fig. 5. inråtcadt, at, ftlfom of-^

van f:gt år, öpna och fliita deffa gångar pä
axlen; äterilår faiedes liärvid at vifa, på hvad
fått Nycklen tillika våndcr och Ptyrer detta Ven-
til- clier Läs-rör; fom förinedclft upmärkfam
jåmiörelfe af Figurerne i. 2. 4. 5. 7 och S, tor-

de bUfva någorlunda begripeiigt.

N 3 Yt-
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Ytterfta åndan aa 2.^ Konft-nycklen Fig. 4.

Fig. 7. år utfkuren til tre breda tandév eller

tappar j hvilka noga paffa in uti likafä mänga
lika fkapade infånkningar uti Las-rorets^ eller

det dermed forbundne "Spårr-hjuiets // Fig. 5.

Fig. 2. inra kant, och aymedelft griper uti,

famt formar omföra fjelfva Las-roret. Pä det

nu famma vändning endaft och altid må (ke åt

famma led, åro Spärr-hjulet och defs Spånna-
re k famt fjäder Fig. 2. inrättade, hvilka i ftri-

dig led taga emot. Pä det äter Nyckel-tänder-
na altid med vifshet må träffa pä deras mot-
fvarande infånkningar, och utom defs, något
fåkert märke gifva tilkänna, huru långt nyck-
len hvar gäng bör vridas omkring, at fläppa

drickat up, och äter ned utnr kulan 5 år det,

pä fårdeles fått gjorde framftycket, eller A>r-

keUgangen abcdefg, Fig. I. b; Fig. 8- härtil

lämpad t.

Detta framftycke, fom efter Fig^jren af Fot-

ftyckets X framfida, Fig. 2. är fonneradt til

et lock Fig. 8> fom betåcker Spärr-hjulet med
defs fpånnare och fjäder, famt med (krufvarne
ee^ bindes til fjelfva fotftyckct; harmidtpäfig
et omkring Lås-axlens ånda 7ino^ Fig. i. ut-

gående ror bcdc^ Fig. 1. 8- hvaruri fjeltva

Nyckel -pipan abba, Fig. 4. Fig. 7. ingår och
pafrar,famt deraf, fäfom af en nyckeigäng, erhål-

ler Itadighet under vridningen. PS det Nyck-
len altid pä lika fått må inv;-! uti detta ror, är

det famma pä ncdi a fid:m , efter långden, up-

(kuret med en ränna r/, Fig. 8, fom emottri-

ger och leder en pS iramäncian ai Nycklen lit-

tande liten Hdke r, Fig. 7. hvilken fåiedes z\-

tid pS lika fatt infaller och räk;:r pä Spärr-hju-
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lets infänkningar. Denne hake tager ock un-
der hela Nyckel-vändningen emot rörets inra

kant, at Nyckelen ej, uti någon annan, än
forenämnda Hållning, dä haken r, träffar pä
rännan rb^ Fig. 85 rnä i otid kunna dragas ur

iafet. Til märke for nyckel- vändningen un-
der tappningen, är åter, utom alt det förra,

under fjeliva Nyckel -pipan abha^ Fig. 7. en
iiten ftadig fyrkantig tapp k, infatt, hvilken ta-

ger emot Nyckel-gängens framfida, och ej til-

låter, at längre än til denna tapp, inilijuta

Nyckelen uti låfet. Imedlertid äro Nyckelens
förr omtalte tänder, jämte deras infänkningar

uti Spärr-hjulet, Fig. 7. Fig, 2. b, få långa och
djupa, at Nyckelen kan dragas litet ut och in,

utan at mifca tag och fåfte pä Spärr- hjulet

och defs Lås-ror Fig. 5> hvilken lilla flyttning,

luft är den, fom tjenar, at vinna de äftunda-

de fåkra märken for Nyckel »vridningen, dä

Lås-rorets och axlens motfvarande opningar,
under tappningen fkola ftålias pä och efter

hvarandra.
Til den ändan, är fjelfv^a Nyckel-gängens

b c de ytterila ända, omgiiven med en ftadigare

ring red Fig. 85 pä hvilken två, efter en iida

tvårt nedfi^urne, efter den andra åter flntt af-

lopande rmder eller anfatfer d och c äro ut-

filade. När fordenfKull Nyckelens lilla täpp

Fig. 7, möter randen af denna yttra ring vid

r, Fig. B • och under vririnifigen följer famma
rand; ftoter den feimma, efter halfva vmåniU'-
gen, och motas af tanden i, juli da, när iij--

r årets opning Fig. 5, är midtufver inlopps-

hålet / pä axlen, Fig. 6, och drickat fäledes

kan ftiga up och fylla Glas-kuian? hvarforé

N 4 ock
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ock Nycklen dä bör i denna ftållning hållas

Ailla, tils kulan år full j Nycklen dragés der-

på litet ut, at hjelpa tappen k öfver tanden
och våndes ytterligare, tils famma tapp ftan-

nar emot andra tanden f
,

Fig. 8 5 hviiket fker

jufit^ da, når opnin^arne rr på Ldf-roret Fig. 5.

palla emot aflopps-opningen jnm pä ^;^/^, Fig.

6, och drickat fäiedes kan afiöpa utur glas-

kulan 3 hviiket äter fordrar någon tid och drogs-
mål. Hvaretter Nycklen vå^ides hela hvarivet
ut, til r, hvaråft haken r, Fig. 7. fvarar emot
rännan rb^ Fig. 8- och nyckien fåledes kan
dragas utur läiet, juli dä; när alla axlens 6p-
ningar åro af Läs-röret nutiiC, och Glas-ku-
lan tom. Pä det äter den lilla haken r, Fig.

7, icke mä håfta emot lockets inra kant, och
hindra Nycklens utdragande, då tappen )^ hjel-

pes ofver fram-tanden d och c; åro pä Nyc-
kel-gångens inra kant be^ vilTa, emot figuren

af tänderna d och c fvarande ini"kårningar gjor-

de, fom uptaga denna hake, och tillika t;e-

na, at förmedelil: bäda ftiiterne roch A, gifva Nyc-
kelen en fjelfmant ftadig gäng under flyttnin-

gen j hvarfore ock lamma Nyckel, fedan den
en gång blifvit infatt , och aldrig fä Utet vri-

den , hvarken för Spårr-hjulet, kan vridas til-

baka, eller för den lilla haken, kan dragas ut,

innan hela hvarfvet och äfven tappningen är

fullbordad. Hviiket äter i\ o -ta kan (ke, ibm
löparens ftållning mecigifver; da Nycklen alde-

3c5 låfes, och hvarkcii gar frani eller tilbaka,

utan nödvändigt mäAe dragas ur, at biifva llåld

til nåila tappning.

Hvem fer icke, hvad fiiiilc och eftertänka

blit-
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blifvit använd, at på en gäng fammanbinda och

genom fä enkel tilftållning vinna fä många
olika, alla nödiga och oundvikeliga ändamål?

Vid alt detta, är likväl hela machinen, uti fjelf-

va bruket ganfl^a enkel och beqvåm. Dertil

fordras ej annat ån, fedan den blifvit utan

fvärighet f^tftad vid fjelfva tunnan , at hvar gäng

efter behag och behof ftälla Konft- Nycklen ^

och för en enda gäng, underråtta tapparen

om defs bruk, dä alt det ofriga faller af fig

fjelft.

At denna Lås-tapps inrättning ej långefedan

kommit i allmänt bruk , torde hafva flera, och
for en del nog fynbara orfakerj ibland hvilka,
brift pä nog dyrbara drickes-varor, hvilkas be-

varande lönade koftnadenj jämte Upfinnarens

tanke-fått, at aldrig fjelf befkrifva fina påfund,

innan de kommit i allmänt bruk, (*) torde

hvar för fig hafva bidragit. Imediertid gör jag

mig förfäkrad, at kännare äfMechanifka konft-

Itycken, fatta värde pä denna invention, och
jåmte mig önfka: at nagorftådes, de ofriga var

ftora Archimedis konftiga Läs - inrättningar,

voro i behäll, och til vetenfl^apens nöje och
nytta, kommo i dags-ljufet, hälft man, genom
företagne tilbud, torde blifva öfvertygad om
Upfinnarens utlätelfe, at det ej blifver få lätt,

at pågä inventionen af et Lås ^ pä hvars Nyc-
kel man altid kan fe, om dörren årigenlåft^et

Las , fom utan egen nyckel, aldrig in-eiier ut-

ifrån , kan tagas ifrån dören : Las , hvarmed ej

fiera perfoner , än rnan vill och ftålier Nyck-
len til, kunna uti en Fäftning inflåppas: Las ^

N 5 pä

C"'; Se KongL Vetenfiaps Acad. Handl 1 746, p. 2 1 8-
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pä hvilka man fer, om och huru ofta dörren
varit öpnaci: Las ^ hvars Nyckel ingen Smed
i verlcien kan eftergöra j med flere, hvarom
man foga kan gora fig riktig fcrertålining j

men i fjelfva verbet, torde vara ån konfiiga-

re, och til åfventyrs mera nyttige, än denna
var forbeflirefne Lås-tapp.

BESKRIFNIKG
på et

Enipijema pccforis med Fiftlar och Ben-ro-

ta^ efter en 30 ar förut fkcdd krofsning

på Ref-benen;

af

AND. MAGN. WÅHLIN,
M, D, AfTefTor, Prov. Medicus i Jönköping.

Tj^n Pråftman, af vid pafs 48 är,begäfvad med^ tåmmeUgen jåmn och god haifa, lått broft

och full kropps Ityrka, börjnde är 1773 om
fommaren klaga 6r\-er trog ftolgäng och nå-

gon ftum värk i högra lidan, under nederfta

hårda ref-benen, hvarmed löljde ibland fpafmo-

difka tryckningar ät bröllet, liknande c.em,

fom Hypochondriaci tåtalt tormårka.

Han liade tiliorne nSgra gånger haft kän-

ning af blinda Gylienådren, och en gSr.g har

den gilvit något biod , hvartore han lätteiigen

l'jil pä den tanken, at en makelig2re lefnad vid

det nvliren crhållne Pafloratet, hade lagt grund

til de cliroaifca krämpor i underlifvet, fom
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pläga följa på vita fedentaria. Han fokte i det af-

ieendet förbättra tilftåndet med åderlåtning pä
foten, jämnare kropps-rörelle , båttre urval af

fpis och dryck, famt nyttjade den fommaren
en god Håilo-brunri , och om höften en Ti-
fane, under hopp at fkingra vätfEornas feghet

och inmåtenas törltoppeller.

Hans krämpor fortforo dock med lika be-

fl.^afienhet j m.en fem ingen feber, törft, ho-
fta, andetåppa, eller brilf pä fömn, matlult och
matfinältning fcrmårktes, var han tåmmeligen
munter, och förrättade m.ed god ftyrka fitt Km-
bete. Nätterna voro endall deruti befväriiga,

at han icke kunde ligga pä vånftra fidan
,

ty

dä kändes en fmårtfam dragning ifrån högra

ref - benen.

Följande vintren och våren 1774, aflupo

utan vidare förändring, ån at vånftra axlen

började fKjuta up, Thorax föras på fned, och
. högra bröftet indragas. Han fortfor at bruka
Iglar i fätet, lindriga Tifaner och Tvål-piller

med Conii Extraft författe, famt lade et för-

delande plåfter öfver den fjuka fidan. En kring-

löpande Finfk Qv^ackfalfverll^a underlåt ock ic-

ke , at med mängtaliga ut- och invårtes curer

göra lina utropade förfök. Likväl förblef Pa-

tienten hela äret 1774 i^famm.a bekymmerfamma
liäilningj och faft ingen feber eller tecken til

bröftets invärtes fkacla förfpordes
,
drog högra

brofcet iig alt mer och mer in, och det van-
fira Iköt liogre up, och värken, fom han ut-

märkte inom tvänne ar de härda ref-benen,tiltog.

Nu kunde han ei, för kroppens fneda ftåll-

ning och värkens flrall
5
längre än til höften,

för-
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förråtta fitt Embete, och blef i November må-
nad nödfakad at intaga fången. Som han ha-

de klar röft at fjunga, ingen andtrutenhet el-

ler andra heftifka tecken, höll han altid brö-

ftet för fåkert, men gjorde fig mänga uträk-

ningar om lefrens fkada , och längtade med et

färdeles begår efter Pyrmonter- vatten. Det
förlkaffades, och han drack i fmå dofes hela

6 veckorna , til en mårkeiig lindring i varken.

Detta förfök fatte honom i ån ftörre långtan,

at fä nyttja Medevi Hålfobrunn, och jag må-
fte lofva at taga honom dit med mig, förfla

Terminen 1775.

Pä detta ftålle blef denne hederlige Mannen
med ftörfta medömkan fedd af et ftort och för-

nämt Sållfkap, fom älade mig, jämite ömafte

värd, at vid hans döds-tima göra allmänheten

underrättad om denna fjukdomens råtta beHvaf-

fenhet och orfak.

Under 13 mils refa dit, i et jåmnt åkande,

blef han icke matt, utan fnarare Ifundeligen

ftyrkt och muntrad, men vid et tilfålle, at

vagns-hjulet kom något härdt at ftöta emot,
fom gjorde ondt på plägade Aållet, lemnacle

han mig för förlta gängen en berättelfe, fom
fatte mig i höglla mifsnöje öfver hela refiin

,

och hade jag vifst fört honom llrax lilbaka,

om vi ej varit fS nåra Brunnen, och hans

Fru , fom långe legat i Froffan, förenat Im ön-
fi(an med hans, at komina dit.

Han gaf mig clS tilkånna, huru han, för

nägot mer ån 30 är tilbaka, dä han vari ^'cr-

mcland, athri.tit ett, och kroilat flera ref-bon,

där nu iinårtan kändes, i det Jian, under l^.å-

llcns
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flens fkenande för flåde, ftott broftet väldfamt

emot llåd-karnien, hvarefter han långe var elän-

dig 5 men genom åderlåtningar
,
badningar of'-

ver ftållet och mera, fom en tilkallad Chirur-
gus tycktes forligtigt verkftält, blef han fä

återitåld, at han icke federmera haft någon olå-

genhet deraf.

Jag märkte nu, hvad klockan var flagen,

och egde ftilia (k-dl til den fparfamhet jag an-

vände emot hans lyftnad til vattnet, fom han
med mjölk måfte dricka , ehuru mange af re-

fpedlive Sällfl^apet fkulle fallit pä hans egen tan-

ke, at flarkare forcera Brunns-curen. På tre-

dje veckan fann han fjelf mitt råd tjånligaft,

at förfoga (ig hem, och jag fkyndade mig ef-

ter, fä mycket görligt var, at få förföka pa-

racentefm, ehuru mifströftande om utgången.

Men vid miin hemkomii , har den olycklige

Sjuke låtit föra fig til den berycktade Hare-
kållan i Elfsborgs Lån, hvarifrän han, långt

uflare ån iörut, om höften hemkom.

Nu hade Andetåppa tilflagit , med mattande
feber och ftark expeéloration af et ftinkande

var; nattfvett inMlte fig ock, med krafternas

aftagande. Min tiltånkta operation afflog han
få mycket mera, fom jag borde förklara defs

ofåkra och otiiråckliga fördel, i anfeende til

fjukdomens och defs orfaks lingvarighet , och
nu tagna oboteUga infteg.

Patienten nyttjade imedlertid hvad fom kun-
de mildra plågorna, och upgaf förft anden ifrån

en utmärglad kropp, i början af Augufli må-
nad 1776.

Jag



192 1780. ^ul. Ang, Sept

Jag var dä icke fä nåra til hands, men
fortfatte (l^yndefamt min refa dit, och fick, cia-

gen efter dödsfallet, fullborda mitt löfte och
egen åftundan, at under likets opnande gran-

neligen utförliga beflcaffenheten.

Sä fnart broft-caviteten opnades , utflöt ifrån

den högra en ömnig, tunn och ftinkande m.a-

teria, och dä fternum båttre atfkiides , fick jag

fe det onaturliga laget af vånilra lungan^ hjer-

tat och mediallinum, fom voro updrefue fä-

fom i et horn af den bukiga våniira broft-

rymden. Hela högra lungan var bortfm.åit i

materia, och någon del af den vånftra, famt

den öfriga vek och fiåckig. Medialiinum var

traiigt af corrohon pa mänga fiåilen.

Af högra ref-bcnen befans det andra af de

hårde, en god tvärhand ifrån fternum, in-

bögdt, och pä det ftiiliet af caries angripet til

något mer ån 3 tums iångd. Pä det 3;dje af

delTe ref-ben, litet närmare til ryggen, voro
tvånne carieufa fl allen , til en god tum hvar-

dera. Fä alla deffa iiåilen voro benen bräck-

lige, då muin bögde på dem, och i det fam-

ma utflöt materia utur de fiifuleufa öpningar där

voro.

Fyra fädane öpningar blefvo ftrax fynbare.

Den förfla liått vid öfra kanten af det andra

eller brutna ref-benet, 2;ne vid fläckarna pä
3.dje ref-benet, och en imellan 3:dje och 4:(!e

ret-benen, närmare ät ryggen. En Ffiltllärs-

Gefäll jag hade med mig, böd til at följa def-

fe fdllar med Sond , men deras mänga atvik-

ningar och fondens otilräcklighet halp ofs ic-

ke långt. Som jag märkte, aC dä jag klarnade
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ofver mufculiis ferratiis major, gäfvo nSgraaf

dem materia 5 lika få, når peé^oralis klämdes,

och åndteligen, når micd handen firöks fram-

til, nedåt, pä mufculus deltoides, kom mate-

ria ut ifrän alla fyra fundna öpningarna uti

brolt-caviteten ; ty företog jag mig, på den lil-

la tid forn var ofrig, at varfamt feparera def-

fa mufclar^ ocli fann (lammen af den forfta och
ftörila fiiieln, fem kunde injiceras i bröft-ca-

och då jag under injection tiltåpte op-

ningen vid ^rdra cofta vera, yppades äter en an-

nan defs opning, 2 tum längre bort, vid fam-

ma ref-ben, men de ofriga fiftlarna var icke

tid at längre efterijjana.

Tydeligen miirktes , at den ftörfia och for-

fta fiftlen iankte lig igeiiom miufculus interco-

flaiis , och gick under ierratus major och pe-

öoralis, och gjorde en bäga itrax under del-

toides , dår han gick tiliiopa med de ofrige.

Formodeligen voro ock fiere fmårre grenar,

hvilka bidrogo at föra materien i bröllets ca-

vitetj men iom min underfökning Ikulle il^e fä

hemligen om natten vid ljus, fä kunde icke

alt fä noga nagelfaras.

Mårkelig år denna händelfen i det affeen-

det, at naturen tagit få langfamma fteg til den-

na döds-fotens formerande och fullbordan, at

Mannen pä fnart 30 år kunnat med en fädan

hålfa lefva. Det tyckes, fom mechanifmen der-

utinnan, fafl: nog fenfårdigt, varit fyffeifatt, at

af de efter ilöten och fraduren hopalupne vät-

f!{or, fiftlarna fmJningom formerat lig, och
långe bibehälbt var-famlingen inom egen hinna
eller fåck, innan den utbruftit i brölt-cavite-

ten,
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ten 5 och ånteligen angripit lungans fubfkhce.

Var-fåckens tryckning, ref-benens carieufa och
eftergifvande tUltånd, jåmte högra fidans fpaf-

modifka retelfer voro tydeligen verkande orfa-

kef til den fneda formen af thorax.

Af denna håndelfe^ få Läkare ytterligare an-

ledning til ftorfta varfamhet, dä deras progno-
ftifka utlåtande fordras, om ref-benens fl:ador,

och päiöigden deraf i framtiden. Derat fer

man ock, huru illa den Patient gör emot fig

fjelf , fom ej för fin Läkare i tid yppar de förr

timade kropps fkador och händellér, fom kun-

nat vara vållande til fjukdomicn , i fynnerhet

dä fjukdoms-fymptomerna åro miörka och för-

villande. Af fådant förtigande iörorfakas en

oredig Diagnofis, til defs kunlkap, handgrep

och botemedel icke mera förflä.

BESKRIF'NING

Tvånne JJags Majkar, fom åro Larver af
hårtils okande Infedter, och funnits på

Rot-kål^ Napo-braffica;

af

CLAS BJERKANDER.

^ I. Majkar, fom Jkada Rotkuls-Plantor.

P^v 1779, blommade Rot-kålen på de flefU

flällcn. Man föregaf flera orfaker dertil,

fåfom ifark torka, fröns och plantornas förti-

diga utiående och. fattande , m. m. Men når

plan-



plantorna imclerföktes , funnos uti deras ftjel-

kar fmä Mafkar, fom förtärde det kottaktiga,

och lemnade aiienaft ytan qvar. Vid förfta,

andra och tredje bladet, voro ofvantil fmå häl

pä ftjelkarna, genom hvilka Mafkarne ingått,

iedan de af ägg bUfvit utkläckte. Deffe tåran-

de gåfter voro fåkert orfaken til Rot- kålens

blomftrande.

Den 8 J^^'^i -^^^de jag några af dem i en glas-

burk
,

half-fyld med jord, livareft de, efter nå-

gra dagar , förvandlades til Puppor, och d. 26

Julii til Curculionen

Maftien år hvit, hufvudet hardt
,

gulaktigt

och fldnande, kåftarne ytterft fvarte. Inga fot-

ter» Kroppen^har 12 leder^ half-rund rygg och
plattare underdel

Puppan hvit
^
Ögonen fvarta; magen har fmä

ringar. Alla djurets delar, fnablen, antenner-

ne, ving-fodren, pä det nåttafte tilhopalagde,

kunna uti fjelfva Puppan urfkiljas.

Infeäen är en iinea läng, fvartgra, Bröftet

kulhigt öfver alt. Ögonen fvarta, Hufvu-
det, ganfka kärt och klotrundt, förlorar fig

framåt uti den ftyfva och fvarta fnablen. An-
tennerne brune, fitta pä fnablen, hafva midt-

på en ledj nårmaft hufvudet åro de fläte, fe-

dan perlband-iike, ytterft klubb -like. Ving-
fl^alen mer fvarta ån grå. De 6 fötterna flu-

ta med en hvafs klo. Det år fåledes en Cur-
culio, fom jag kallar Curculio Napo-braffica,

Jag lade hvitlök i burken, livaraf Curcu-
lionerne kommo i ftark rörelfe och begynte
flyga omkring 5 det de annars ej gjorde;, til tec-

O ken
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ken, at luckten var dem obehaglig. I anled-

ning håraf bör forfökas, at i bänkarna fåtta

Malort-qviftar, Pors, Hvitlok eller annat fä-

dant, fom torde ai hälla denna ohyra itrån plan-

ta- bankarna.

//. Majkar ^ fom Jkada fjelfva Rothals -rötterna.

Mafp^en år hvit, 2 linier lång. Hufvudet
fpitfigt, ytterfl fvart, fom liknar et V. Stjer-

ten år likfom tvårt afhuggen^ har 2 fvarta

prickar. På kroppen år 10 ringar, inge fötter.

Puppan brun^ afläng, ringad, fom förvandla-

des til en Mufca, den jag kallar Mufca Napo-

hraJficA. Den liknar Mufca roralis ^ år gråak-

tig, hvit i pannan. Ögonen Hora. Anten-
nerne bellä af en knyl med fmå här. Pä ryg-

gen en fvart linea längs-efter, vid lidorna min-
dre linier. Magen har 5 ringar. Fotterne fvar-

te. Hela kroppen har fvarta flyfva här. J?g
har i 3 år anmärkt denna Flugas förvandlingar.

I September förv^andlas Man\arne til Puppor,
fom ligga i jorden éfver vintren, utur hvilka

Flugorna följande vår, omkring den 12 Maji,

framkomma.

Deffa filade-djur genombära och förderfva

om höften Rotkäls-rötterna , at de fe ut, fom
vore dc aldeles ruttne. Uti Kål-rötter, fom vä-

xa i mager lanribiandad jord
,
tyckas defie Ma-

fkar trifvas bält. Kålgiirdar böra derföre tör-

fcs med god fvartmylla. De rötter, fom hö-
lle-tklen rinnas angripne af delTa Alaflxra', bö-
ra tidigt uptagas och förilöras , innan Mafkar-
iic hunnit gå ned i jorden och förvandlas til

Puppor.
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JNTILOPE Sylvatica, et aldetes nytt

Djur^ af Gazelle-Jlågtet^ från Goda
Hopps Udden ^

med Bejkrifning och Ritnings

af

ANDREAS SPARRMAN,
Med. Do£l:or.

TT^etta Species af Gazelie eller Antilope håif^ for alla Zoologer, åldre och nyare , hittils

varit aldeies okändt* Colonifterne i Africa kal-

la det Bosh-Bock, det år Skogs -Bock 5 eme-
dan af alla Gazeller i detta landet 5 undanta^
gen den lilla en fot höga Cerviis Guinenfis
LiNNiEi^ eller Antilop Royal af Pénnant^ fä

vida man vet, Bosh -Bocken är den ende,

fom egenteligen uppehåller fig i Ikog och ftogs-

lundan

Groot Vaders Bosh och Houtniquas Bosh
Voro de ende iliogar, där jag fett och jagat

denna GazelL Pä andra ftållen, nårmåfe eller

längre ifrån Cap, läref den föga vaira känd.

Följande befkrifning, fä val fom ritningen,

Tab. VIL ehuru de ej ftett efter en lefvande

eller nyligen dodfkuten, torde dock, i ftod af

de goda hjålpredor jag hårtil haft, blifva täm*

meiigen pålitlige, atminftone tilråcklige at fkil-

ja djuret ifrån allä andra, och f§ vida for Zoo-
loger angen|me. Til ftorleken år Antilope fyl-

vatica af vid paft 3 fots högd. Når jag iett

den flere gänger löpande , förekom han mig til

lin kropp nSgot maffivare ån de andre Gazel-
lerne, i jåmforelfe med benen och deras högd.

O 2 Af
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Af cle dimenfioner jag antecknat, kunna de-

larnes proportion och förhällande fms imellan

nogfamt inhämtas.

Förft anfores hår mättet pä det Djurets

lldnn, hvarefter beikrifningen och ritningen

fornåmhgafl blifvit tagne. Hornen åro io|- tum
långa, deras afftänd ifrän hvarannan vid Bafis

I tum. Deras fpetfars och medlerlia delars af-

fiänd 3|; tum. Öronen ega vid pafs haliva

längden af hornen , eller äro 5 tum. Pannans
bredd ifrän öga til oga, 3 tum, från öga til

horn, I tum, frän horn til nåfan, 61- tum.

Längden ifrän hornen til rumpan pä det

beredda fidnnet är 2 alnar eller 48 tum. Ifrån

öfverfta kanten af ryggen til kiöfvorna, 5!
qvarter eller 33 tum? ifrän knåveket til klof-

ven, 12 tumj fjelfva klöfven vid pafs en tum.
Beredda fkinnet af et foetus, fom jag afm.ått,

var inemot 24 tum långt. Et par Skogs-Bocks
horn, fom jag medbragt, åro 10 tum långa,

och hvarderas bafis af 5 tums vidd. Pä et cra-

nium, det Herr Doélor Tkuxberg medbragc,

voro hornen 13 tum länga.

Denna flags Gazelle häller fig . i monoga-
mie eller par-tals; Honan år, enligt beråttelfer,

deruti irän det andra könet fldljaktig, at hon
egcr inga horn, år mindre mörk på lånden,

och längs rygg-raden faknar de längre hären,

håld de hvita dårfammaftådes, fom uti Boc-
kens befkrifning komma a t anföras.

Hornen åro fvarta, någorlunda trefidige

och tillika vridne , fä at både deras fidor och

höra något löpa i fpiral. Nederft åro de af

nun-
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mindre mårkeligt upftaende^ famt af nåftan oråk-

nelige våglike ringar något fcäflige, ofverft

conifkt hvafst fpetfade, och åfven dar af en

polerad nåthet. Pä et par jag medbragt, år

ytterfta fpetfen ljus och genomilänlig. Til

itållning åro hornen med pannan nåftan i fam-

nia linea eller horizontela plan , luta allenaft li-

tet framåt, och tillika med den vridning de

ega, vika fig ifrån hvarandra til middlen, gö-

ra med den famma delen en liten bogning bak-

st, fä at fpetfarne vetra något framåt. De 3

hörn eller kanter, fom fkilja de 3 omnämnda
fidor, gä i fpiral pä följande fått;

Den förfta år mycket rundad eller kullrig,

börjar inåt, går fedan mer och mer fram.-

åt, tils den pä fidan litet utät, fnart förfvin-

ner i den conin^e flåte horn-fpetfen. Den an-

dra år en litet uphögd och utåt måft rundad

kant, men inåt, imellan fig och främre facen,

formerar likfom en fåra. Den börjar rått

framåt pannan, löper fidvårts utät och bakåt,

förfvinner åndteligen rått bakät^ i den före-

nämnde conifke fpetfen. Tredje kanten eller

hörnet utgör en hvaffare agg, fom börjas utåt

och bakåt, löper fä, at den midtpå hornen år

bakät och inåt, famt fedan inåt och något

framät, fluter lig i fpetfen fäfom de förre.

Framtånderne åro fäfom pä Antiloper, nem-
iigen fädane, fom jag förut i Kongl. x4cade-

miens Handlingar, pä Dorcas eller Hartebee-

fien befkrifvit. Ingen porus ceriferus fans ned-

om ögat, fäfom på Dorcas, Grimmia och t'Gnu.

Hären på hufvudet åro ganPKa korta och fina,

de blifva fedan nåftan mera raggige eller likna

O 3
' me: ^
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iriera Get-här ånAntilops eller Hiort-har. Fram-
til pä hals, bron, lidor och buk, åro de
halfannan eller 2 tum långe. Få oiverrta kan-
ten af halfen, långs hela rygg-raden, hålla de

3^4 tums långd, lä at ce ciår likfom forme-
ra en mahn , hvilken fluter iig uti en vid pafs

fingers lång fvans. Pä bakre ^kanten af låren,

aro ock hären vid pafs 3 tum längan ben och
fötter åro korthärige och fpenOige, fpärrarne

^ro fmä, murr-håren f'.'arta, vid pafs ai en tums
Hngd, fitta både på nos och under-låpp.

Mäft rådande fårgen år mörkbrun, fom in-

tager förnåmligafLe delen af lidorna, rv^ggen,

ofre delen af fvanfen, öfre delen af bröft och
bringa, främre delen af buken. Än morkbru-
nare fårg, rtötande pä fvart, be&ines på utli-

dan af låren och någon del af bringan. Sot-

mörk år han framipå nofen , ifrån ögonen til

riåfan. Öronen åro åfven utanpå fot-tårgade,

inuti grä, och både utom och inom mycket
mera korthärige ån hufvudet, om halfva främ-

re nedre kanten undantages, dår de hafva tum.s

långa hvita hår.

Hvit färg intager fid-kanterna af öfre läp-

pen, likaledes hela nedre läppen och kåken,
bakom hvilken den m.ot fvalget lig fpetligt Hu-
ter, Tvånne, af en half tums diameter, ftore

runde hvite fläckar åro pä kindbenet, den ena

en tum nedom och bakom ögat , den andra en

tum nedom och något framom den förra. En
itörre rund hvit fläck, til fin diameter 2 tum,

linnes frampå halfen, något nedom ifrup-huf-

vudet; 9 tum nedan för denne, öfverft elier

närman intil bringan^ våren annan hvit fläck,

pa
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pä tvären 6 tum, och i hogden halfannan tumj
til undra kanten var den, pä fl^innet af et fce-

tus, något urhälkad, och derigenom Nymän-
hk,men pä det famma flännet befans ej den be-

fkrefne ofre runde fläcken frampå halfén, Hvit

färg befinnes vidare imellan irambenen och nå-

got pä inhdan af framlären. Frambenet, ifrån

knäet til fotleden, pä inrefidan, år äfven hvitt

och floter pä brandgult, dar det grånfar intil

bruna färgen. Pä yttre fidan af frambenet, \ id

knäet, år en läng elliptifl^ hvit fläck. På fam-

ma fida, ftrax ofver fotleden, år en liten ca-

nel-brun fläck,

Bakbenen, på infidan ifrån fotleden til nå-

got öfver knäv eket, åro märkte med en fma-

lare hvit rand, ån pä frambenen. Fotleden pä
bakbenen år framtil hvitflåckad , aldeles få-

fom framföttren. Efterfta delen af buken el-

ler Ijumil^arna är hvit. Atftilliga fmä hvita

fläckar, från 9 til 12 in allés, finnas pa hvar-

dera baklåret och på fidan nåft intil En fmal

rad med långa hvita hår futer ifrån halfen til

och med fvanfen, medlerft ibland de bruna

länga, fom jag ofvan befkrifvit pä famma Ml-
len. Ifrån ryggen til fidorna gä vid pafs 5 hvi-

ta parallela ftrimor, hvilka, ehuru de vid när-

mare påfeende endaft voro mårkelige , h^^r ic-

ke delto mindre bordt nämnas, i fall något
individuum torde finnas, pä hvilket de fl^ulle

vara tydehgare marquerade, och man i anled-

ning deraf kunde förledas at tro, det et fädant

vore färfkildt til fpecies.

Man plågar fåga, at Bocken år elak Trå-
gärds-måltare : detta fannas pä vifst fått med

O 4 den-
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denna fä kallade Skogs-Bock. Vid Groot Va-
ders Bosh klagade man mycket öfver den fka-

da, fom detta djuret nattetid plägade tilfoga en
Vin- och Kålgård dårfammaitådes. Man iann

åfven mycken illiftighet hos detta djur, at kun-
na undvika fnaror, giller och Skyttens forfät.

Jag fatt fjelf en natt vid en Vingärd pä lur ef-

ter detta djur, utan at kunna blifva det var-

fe, oaktadt djuret icke defto mindre, efter all

anledning, i all tyfthet gjort fm påhälsning.

Emedan Bosh-Bocken löper tungt, plägar

det ibland lyckas at fånga honom med Hun-
dar. Når han dä ej fer fig nägon annan und-
flygt, fåtter han fig i motvärn med fina hvaf-

fa horn, och tilUka fKall han falla påkna, når

han ftångar, llkfom Hartebeeflar pläga göra.

Colonillerne foretaga ej mycket gerna en få-

dan jagt, emedan djuret vid fädana tilfållen

plågar fålja (itt lif dyrt, med at ihjålflånga eller

illa flvada en eller annan af de ifrigalte och bå-

fta Hundarna.

Hornen, fom åro djurets forfvar, blifva

Ibland orfak til defs bane, emedan det händer,

at det fnårjes af växter och qviftar, famt fäle-

des hindras i loppet. Til at undvika detta,

fåtter Bocken fm nos rått fram under löpan-

det, at hornen ligga långs efter halfen ; af den-

na orfak pläga hornen pS framfidan fynas nS-

got nötte eller polerade. För öfrigt år han
väl, i /kogig mark, vigare ån Hundarne. Dcf-

fe tappa där ock lättare fpäret.

Honan eller Geten, fom är utan horn, och
i fliog derförc löper mera hindcrlöft, låter 'ej

fä lått jaga fig ur fl^ogen, flimt har för öfrigt

et
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, Ct pålitligare vårn mot Hundarne i fina ben,

ån Hannen uti fina horn. Bröftet berättades

vara g^m^a kottfullt, men kottet i allmänhet

fåfom mindre mort, liknar Bunte- Bockens,
Guib DE BuFFON, Tom. Xil. Tab. XL. p. 340.

Til hornens vridning, kropps fi:ållning och
hvita flackar, tyckes defsutom vara någon af-

lagfe fiågtfKap imellan deffa bägge forter Anti-

ioper, men ingalunda få ftor, at de derföre äro an-

nat ån varieteter. Utom fkillnaden i fårg och flac-

kar , fom dertil år för betydelig, at förtiga hor-

nens längd hos Bosh-Bocken i proportion mot
kropp 5 fä har jag fett Bunte-Bockar endafi: lef-

va i flora Hjordar pä flätten^ och vara vifst

halfannan gång högre ån Skogs-Bocken 5 eiler

af lika fl;or]ek med Hartebeefl;ar.

Lätet af denna Antilope fylvatica har jag

hört^ det hade nägon fiags likhet med et kort

och hefl: Hällande af Hundar.

Nytt fått at med rappning bekläda gamla
Trå-hus

j bejkrifvit uti tvånne Bref ttl Fru
Riks - Rådinnan^ Friherrinnan B unge,
född Wrede , af Advocat - Fifcalen och

Riddaren af K. tV^afa Orden^ Eerr^YM^--
HOLD Ruckerschöld; kvUka Bref Fm

Riks-Radinnan behagat meddela K.

VHenfkaps Acadernien.

Förra Brefvet,

"pder Nåd har befallt mig meddela befl^rifning

pä den nya hushållningen med gamla Trl-

O 5 ^ hus 5



204 i^iil Aug, Sept

hus, och pS det nya fåttet at bekläda fädane

hus 5 m. m. En Befkrifning torde for E. N.
varda trottfammare at låfa , ån et Bref. Och
om tiden, hvilken ånnu fattas i en och ann?.n

del af det ron, fom E. N. befallt mig upgif-

va, uptäcker nu okande fel, få år jag ätmin-

ftone fri for den förebråelfe, at hafva utgilvit cn
Beflmfning i otid. Et Bref år enfkildt, och
bevifer lydnad^ en Befkrifning allmån, och
medför anfvar.

Sä mycket kan jag likväl for det forfta

ge ut for vifst: at kalken ej uplofer trå^

följakcligen ej heller fågfpän, fom år en

af ingredientierne i det nya bruket. Denna
fråga behöfver bäde upkaftas och underfokas,

efter det nog allmänt tros, at kalkbruk röter

trå, i hvilken håndelfe hela idéen tjente, at

förfara, men ej at förvara Tråhus. Mifstro-

endet kommer deraf, at röta få ofta finnes pä
väggar bakom fpis- murarne i nedrifne Trå-

hus. Men den rötan kommer icke af kalk-

bruket, utan dels af dropp, fom gerna följer

inuren ät i Bond-ftugor, dår ikorffenen går up

pä en hda af kroppåfen? och dels af fyllmo
,

lom til tegels och bruks befparing, lågges imel-

lan fpifen och våggen i flållet för kallmur.

Om denne fyllmo ej altid kommer våt in, kan
nian dock vara tåmmeligen fåker, at han af

regn hinner bli våt, innan taket, fedan fI\or-

ftenen år updragen, varder fuilbordadt. Der-
emot n^al man aldrig finna vaggar bak om mu-
ren bortrötte i de hus, fom ilått droppfrie, famt

med kallmur af tegel och bruk varit förfedde.

At ock fågfpån trifs val tilbopa med k?.lk,

fer jag af et annat rön: I hår på Stjcrnfund,för

60
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60 til 70 år fedan, uplagde tegel-murar, fom
ej nakat elden, iins bruket, i fandens ftalle,

vara gjordt af fågfpån, hvilken ligger där än i

dag aideles oförtärd.

A t bekläda gamla Trähus med bruk af fand

och kalk, är et länge ofvadt fått, a t gora dem
både täta och prydliga. Til detta brukets fä-

llande vid våggen, hafva antingen trå-pinnar

eller fpik biifvit inflagne, eller ock våggen ro-

rad, fäfom det fl^er til gips-tak. I det ftållet

drager jag förft öfver våggen et bruk af fag-

fpån, fkuren halm, ler-vatten och kalk, innan
jag flår dit fand-bruket

Blandningen fker fälunda: Sedan tre tun-

nor tjockt ier^^atten åro llagne i hon eller ol-

lan, tillägges I tunna väl flåckt kalk. Når
detta år omrnrdt och blandadt, flås dertil fål-

lad fåg-fpän, fom väl månjes med det förra j

och fift fturen halm, til vanlig hackelfes längd,

hvilken dä hopmänjes med altfammans. Myc-
kenheten af fägfpän kan icke utfåttas. Man
tar mer eller mindre , efter fom man vil hafva

bruket ftadigt, men emot fågfpän tages | (Inu-

ren halm. I fådes-bygden år ofta fägfpän ra-

rare, än agnar, de duga ock? och dä tar man
dem, i ftållet för fägfpän. Räg-agnar äro de

bäfte; dock agnar af de andre fådes-llagen ic^

ke heller otjeniige, om man häldre vill flåppa

til dem. Lin-agnar likaledes. I deffe fall be-

höfs ej halm. Detta bruk, ehvad det år af

fägfpän eller agnar, flås pä våggen och utbre-

des med murflef til minft en tums tjocklek. I

torkningen fpricker det något? men de fpric-

korne göra ej fylieft til tryggt fåfte för det ef-

ter*
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terfoljande fand-bruket Man bör defsutom, ^
fnart det litet ftadgat fig på våggen

,
draga li-

neer eller repor i denne beklädninc^, med ea
käpp, ända längs våggen horizontaliter, til en
eller tvä tums afftänd imellan hvar linea.

När denne anflrykning år väl torr, dragés

den ofver med vanligt murbruk af fand och
kalkj och fär uti den mänjan intet ler vara

med. At grof fand fordrar mera kalk , ån fin,

känna Murmåftare, åfven' fom dem icke ger-

na år obekant, at når månjan år fet, tryter

fand , och når hon år för kårf
,

tryter kalk.

Är tilgång på vrak -tegel, och bokningen ej

för koftfam, få gör | tunna tegelmjöl i hvar

fandbruks månja mycket godt, em.edan beklåd-

ningen deraf hårdnar båttre och fortare, dock
ar tegel-mjölet ej fä oundvikeligt, at ju en rapp-

ning utan det famma, ftår fä val vid lag hår,

fom i rappning på ften-hus, dår fållan råd år

til denne ingrediens; men vid Bruk, dår Vat-

ten -bokare äro, fä at vrak -teglet med ringa

koftnad kan ftötas, må egaren gerna lägga til

den mödan.

Om det nyfsnamnde fand-bruks öfverdra-

get, fedan det år väl tilflaget
,
jämnas med åg-

en pä mur-flefven och ej med flätan, få be-

öfs ej det repas, til iålle för den påföljande

anftrykningen åfven af fand-bruk, hvilken b!ir

den fiftaj och dä förråttas flipningen , eller

fom den af Murare kallas, putfen, med ftryk-

bråde. At läin-borfLcn, vid hvarje anftrykning

af fand-bruket, fkal gä förut, glömmer aldrig

någon Murare.

Jag har ånnu ej fagt, huru fägfpäns-bru-

k«t
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ket fåftes vid våggen. I det förfta forföket,

fom här gjordes, år 17765 fporrhoggos endaft

vägg och fät med yxa, til låfle for fägfpåns-

fmeten, fedan måffenvar med knif bortfiuren.

Smeten drogs til 2 tums tjocklek öfver våg-
gen. I denna forfoknings-månja var ännu min-
dre kalk, ån ~ tunna, hvarfore ock denne be-

klädning fprack mycket, när den hann torka.

Där behofdes altfå ej nägon repning, utan fe-

dan anftrykningen var torr, ofverdrogs den
med en tums tjock fandbruks-månja. Anna
fitter det; vill det fitta akid, få befvaras den
andra frågan, fom fkåligen bor upkomma, hu-
ruvida detta beklädnings-fått pä Trähus kollar

mindre, än det vanliga med bara fand-bruk,

och förthy må hos Allmånheten recommen-
deras.

•I anfeende til tre anftrykningar i bagge, eme-
dan rappning med bara fand-bruk åfven fordrar

tre, om den fl^al vara pålitlig, åro de likaj men
i det liftnåmnde ikal våggen förut pinnas, fpi-

kas eller röras; altfä åro deffe, med de dags-

verken, fom dertil upga, förfta åtfldlnaden.

Den andra ligger i den ringare portion kalk,

fom behöfs i fåg{|)änS"månjan, emot en af fand-

bruk. Bä forutfätter jag iikvål, at tilgåa-

gen pä ler, fägfpän eller agnar, år lättare, ån

på fpik.

Nu upftär tredje frågan, om erfarenheten af

en tid ifrån 1776 til 1780, fom endall går pä
4:de aret, år tilråckelig? At fågfpän altid be-

håller fin varelfe, i lag med kalk, år redan
viii At alla phyfifke kroppar fitta, där de blif-

vit fatte, få långe de ej af någon ny rörelfe-

kraft
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kraft rubbas , år en gifven fanning. At fan-

fkyldigt ler, i vatten upJoft, fäller iig vid trå,

år allmänt bekant. Når nu 4 års erfarenhet

vift, at leret, åfven fedan det torkat, fitter

qvar pä väggen, allenafl: det ej af någon fråm-

mande orfak rubbas 3 men af ånnu äldre och
urgammal erfarenhet år bekant, at bruk af fand

och kalk ftar emot den främmande orfak, fom
här är at befara, nemligen regn och fno , dä

de icke fä länge ftadna derpå, utan fnart fal-

la af, fåfom det gor på en våggj fä fluter jag

derai, at allenalt timret i våggen år få gam-
malt, at det ej mera krymper , och dropp ej

far irran tak-tältet tringa lig ned imiellan våg-

gen och defs beklådning; dol den med fand-

bruk öfverdragne fågfpåns-beklådningen , blif-

va pä Trä-hus få långe lutande , fom rappning

pä Sten-hus. På dem händer underllundom

,

at någon lida, fom ftår för Nord-ofl vind, med
tiden flåpper rappningen j micn efter man ej

tröttnar, at dä gifva den bara fidan eller fläc-

ken på Sten-hus ny rappning; få bor man ej

heller undandraga fig det befväret, om någon
iida eller fläck på et rappadt Trä-hus blir, a£

tidens nötning bar. Ocii pä denne öfverty-

gelfe vågar jag för min del få tryggt, at jag,

utan vidare tvifvelsmål, bekläder alla mina hus,

fä- fort jag hinner , och är dermed årligen i

fullt arbete.

Dock när jag förledet år bygde et tvä vå-

ningars Hus, hvartil jag tog virke ur gamla

hus, för at ftrax fä anflryka det; vågade jag

likväl ej, at låta endalt ankomnia på det fälte,

fom fåglpSns-fmeten kunde taga i väggen at

blotta fporriiingen, ehuru jag, pä hus at en vå-
' ning.
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ning, forn mindre åro blottftålde for ovåder,

ej gör mig mera befvår med faken, ån at hac-

ka våggarne. ,

Som detta Hus bygdes af gamla hus ; fä

komm.er nu ordningen, at gora reda for det

bygnads-fåttet : Jag högg bort alla de gamla
dragen, och gjorde djupa tvår-fkuror pa bade

otra och undra timmer-lagen, famt låt hvart

lag hvila pS lina naror, få at faten ftodo

vål opne. Sedan Hufet var täckt, inflogs fåg-

fpåns-bruk til mc tes i deffe opningar, men i

knut-korffen , dar man eiterät ej kunde flå in

bruk, lades bruket genaft under påftäende tim-

ring. Långs Citer ilockarna inflogs 4 -tums
fpik, på de mycket breda flockarna tvä, och
på de fmalare^ en rad, likväl i krokig linea,

4 å 5 fpik pä ftråck-alnen* Spikarne lades ho«
rizontelt kuil^ med et ^tet aflländ ifrån väg-
gen, at bruket kunde omfatta dem, och der-

pä ftroks fägfpåns- bruket öfver ^ Sg-^ar och
knuta^Tj fom lörr fagt är.' Til Hufets fä våi

ftyrka, fom prydnad, fåftades med grof fpik,

långa ribbor eller foljare af klufvet virke, til

4 tums utfj-iräng jämns knutarnes lika utfprång

och 2 alnars bredd i hörnen, famt i| alns bredd

I

på fagaden, efter jag ville hafva pilaftrarne i

den bredden. Och når deffe likaledes voro
fpikade, repade och torre , beflroks altfam-

mans med fand-bruk i förr nämnde ordning
och fått.

Det år altid nödigt, at dröja med foljarnes

fåftande vid knutarne , tils förfla fmetningen
öfver hufet för fig gått; annars kunde väder

fpela up iniellan knuten och följaren famt för-

or-
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orfaka drag. Men när knut och vågg åro för-

ut fmetade, äro alle opningar under följarne

tilflutne. De inre, få vål fom fkiije-våggarne,

fmetades allenaft med få^fpåns-bruk i tvä om-
gångar 5 dock böra ftockarne i famma vaggar

iorut djupt fporraSj fom beqvåmligaft fker med
hvar ftock for iig vid forfta uptimringen.

Det fordrar en noga tilfyn, när bruket in-

fläs til mötes i de opne fäten, at det var-

der med ftyrka, och ej lam.t inflaget. Om bru-

ket ej mötes i fäten , at där hoptorka med
hvartannat, utan tome rumlemnas, gör \- ar-

men inifrån och k(Mden utifrån, fom i deiie

tomheter rakas, en fuktighet, hvilken fcrr el-

ler fenare röter våggen. Såkrafi år derfore, at,

under fjelfva uptimringen lägga bruk irnellan

hvart timmer-lag, och dä göra det ftadigt, få

2t det ej rinner bort, när Timmer-karlen med
klubban flår ned Itocken på line naror.

Formonen med denne byggnad af gamla hus
iigger deri, at m.an far flrax göra huiet färdigt

med mairning, rappning och innanrede, utan

at afbida den i nya Trä-hus långfamma och
iedfamma krympnings-tiden. Hvartöre ock det

nyfsnämnde hufet timrades och murades på en
gång, fä at, när Timmer-karlarne den ena da-

gen llöto med takilolarnas upresning , var

Alur-mäib.ren den andra dagen upöfver kropp-
äfen med fkorftenarna. Syl lar och fäftband

gjordes likväl af ny, men tät och fin furu,

fom litet eller intet krymper, och defsutom
flera veckor förut var huggen

,
uptälgd och

från marken uplagd. MolTcn kollar altid min-
dre, än bruk af ler, fägfpän, halm och kalk.
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Hår kan fSIedes göras den fråga 5 hvarföre ic-

ke detta hus timrades pä moffe? Jag hade tvä

fkål dertil: förft, at, om ån moffen famlas i

få god tid iörut , at han hinner torka , är än-
då aldrig möjligt at hindra, det han ju vid på-

läggningen varder vät, når regn kommer un«
def påftående byggnad. 2:0 Om han fkall täp-

pa och faiunda göra gagn, fär ej den ofver»

liggande ftocken hvila pä naror, utan pä mof-
fen. Pä et hus af 2 våningar, fom detta år,

fkulie fattningen pä moffen vifst göra 5 tum,
når m.offen blifvit öfver alt torr. Men i den-

ne byggnad, där murar upfattes, fenfter-kar-

mar inpaffades och vaggarne rappades, dels

pä en gång , och dels tätt pä hvartannat, tol-

des ingen fattning.

Et tvifveismäl, fom angående bruk, i ftäl-

let för moffe, fkåligen kunde upftiga, har er-

farenheten hos mig uploft. Det år bekant, at

qvarters mur ej håller ute kölden. Mötet,
fom värmen och kölden i den göra, förorfa-

kar en fuktighet, fom vifer fig med rim utan-

före och en drypande dagg inne i rummet. At
en qvarters tjock vägg af trä, ej pä famma
fått förhåller fig, det fe vi på alla Trä-hus.

Men det fiiulle tyckas, at bruket, fom inta-

git moffen s rum , fkulle gä nära i egenfkap med
den nämnde qvarters tjocka tegel-våggen, och
förthy åtven fukta fig i kall vinter. Detta har
erfarenheten hos mig vederlagt. Våggen pä et

hus med fägfpäns - bruk i fäten, hvilket för-

leden fommar blef färdigt och nu öfver den
framgängne kalla vintren varit bebodt, har,

faft timret ej är mera , ån fut vanliga qvarter

tjockt 5 hållit fig torr.
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Jag far igen Hihlet hårtii uti den olika egen*

n<2p, fom ler-månjan har emot farxd- månjan.

Den förra blir af lerets fmidighet tätare, ån
den fenare^ fom ofelbart har fina öpningar el-

ler pori, oberäknad bäde fandens och teglets

art, at fuga in vätfl^or , hvilka, når tegel-fte-

nen år deraf tull, gå til fynbar fuktighet och
drypning. Man fer defTe bagge ämnens oiika

natur i denna jåm.nforelfe, når man til mur-
ning kort fram en fand-hog och en lef-hog.

Sand-hogen varder af några timmars regn-vå-

der alt igenom upblött, men ler -högen bara

til ytan v-itj och cm et helt ftycke lerjlbm ej

varit fönderdeladt
,

lågges för (]g fjelft, få tål

det länge, innan vat-våder hinner blöta det alt

igenom. Vidare och fom et tort trä ej ger om
mötet af köld och värme , fä målle ej heller

fågfpan, fedan åf\ en han år torr, antaga nä-^

gon förändring. Om hans egenfl^ap vore, at,

oaktadt han är inblandad i leret och betåckt

med fand-bruket, fväila i våt\-åder och krym-
pa i torrt, hade han ej gifvit 4 års upH^of, at

vifa et fädant litt lynne, fom är min erfaren-

het, at han icke förändrat lig. Hans minlla

olladigbet (kulle långefedan fl^iljt hela fmeten
ii rån väggen.

At åter kommia til byggnader af gamla hus;
kan den icke altid fixe med hushållning. Sä
fördelaktig den är, när de gamla hufen ända
behöfva rifvas; fä fkadelig, om de rifvas, ba-

ra för at lä gammalt timmer, emedan andre
hus dä måfte i de gamlas ftällen upbygijas.

Och dä år halfva ändamålet^ nemiigen befpa-

ringcn, förioradt. När gamla hus ej räckt til,
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har jag forfokt, at timra och rappa pä et och
famma är, både af året förut hugget fommar-
torrt timmer, och af nyhugget timmen För-
hållandet dervid hörer for mycket til faken^

at ej omftåndehgen andragas 3 falt det ökar vid-

lyftigheten.

1778 om våren
3

byggde jag et Stall af 15

fpiltor. Hufet år 17 alnar långt och 16 bredt,

och formerar i det nårmafte en fyrkant Til
detta hus höggs och framkördes timret i flu-

tet pä vinter-loret famma är. Jag bor ej kal-

la det timmer, ty det var ej annat, ån grann
vedfl^og af gran. Som grunden var lagd^ och
fyllena knappte höften förut, timrade jag up
hufet i Martii månad med opne och tvårfl^ur-

ne fat, fom förr fagt ån Sedan ftod hufet

orordt til Juiii månads början, öppet for de
torkande vår-vindarna; och dä fkedde anftryk-

ningen pä oftanåmnde fått.

Efter min erfarenhet, vill bruket icke fit-

ta qvar, når det blir torrt, på upråttftående

Itockar: icKC heller pä de tvärhuggne knut-an-

darna. Derfore inflog jag och kull-lade fpik

både i knut- andarna och i foljarna, til fäfte

för fågfpåns-bruket, men alla våggarne blefvo

ofpikade. Och på det bruket fä mycket båt-

tre ilvulle fallna, tålgde jag icke, utan allenaft

affpånte väggarna. At timret var mycket fmalt,

och faten, fom forH: blefvo med bruk fyll-

de, fåiedes ej långt från hvarannan, gaf ock
bruket et godt fåite. Tiden fl^al vifa, om det

flår vid lag; ånnu fyns icke ens nSgon fpric-

ka. Torknings-tiden ifrån April til Julii mä-
-nad) var vifferligen icke tilräckelig, at ^Ideks

Pä ut-



uttorka et få nyligen hugget och fS ungt tim-

mer, ehuru hufet ftod med öpna fät. Men
fom hkvål defs måfta fatt var uttorkad, kan
det vara troligt, at timret, pä alla fidor omgif-

vet af bruk, ej går til någon vidare utdunft-

ning. När det då ej kan vidare krympa, kan
ej heller rappningen falla af. Säkrare bor lik-

väl vara det andra af mig nämnde hushålls-

fått med tim.ret, at hugga det året förut, fä

at det får ligga barkadt och uphögt från mar-
ken en fommar ofver, innan det uptimras. Med
fålunda tillagadt timmer , år jag juft nu i bygg-
nad 5 men jag hann ej förledet är reda til fä

mycket, fom detta års byggnad kråfver. Mig
föll deriöre in, at fördubbla min timmer-hop

med det, at jag klöf alt tim.ret midt i tu. Up-
timringen förråttas likafullt med knutar och na-

rar. Styrka får hufet nog, når föijarne kom-
ma til.

Pä detta fått bygger jag både uthus och varm-
hus. Nåfta vinter, vill Gud, fl^all vifa , om
väggarne af klufvet, fmetadt timmer åro til

bonings-hus för tunne. I fadan håndelfe vill

jag hjelpa med det, at inre våggarne nålla fom-
mar beftrykas med mera bruk. Til det behof-

vet erfordras mycket litet kalk i månjan. Hon
litter nog qvar pä inre väggarna åndS. Och
om kalken, fom troHgtär, har fimma nycker,

fom tegel, at förft fupa in och fedan ilåppa

fuktighet, det leret icke gör, fä år åfveu i

det affeendet nyttigt, at til dcu månjan fpa-

ra käken.

At Vinds-kamrar af klufvct virke, hälla var-

men, vet jag fä mycket tryggare, fom jag up-

pe
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pe i vinden har goda och varma vinter-kam-

rar, gjorde af bara gårdfei med 2 anftryknin-

gar af kalkfattigt fågfpäns-bruk pä hvar fida.

Deffe hvarken åro , eller hade kuniiät knutas

:

Jag fatte up ftolpar imellan hand-bjelkarna och
trofs-bottnen 5 och pä dem fpikades gårdfel,

fom fedan fmetades. Det är vanligt, at beklä-

da vinds-gaflar med bräder. Men dem ma man
ej fmeta. De förändra lig i rä-väder, och dä

faller rappningen af. Jag bekläder gaflarna med
någorlunda ftadigt dock klufvet virke , och fe-

dan fmetar dem innan och utan. Där vifar fig

ingen forändring. Rätta rappnings -tiden är i

Maji och Junii mänader. Jag måfte likväl til-

fta , at jag ej håller mig inom denna korta ter-

min. Pä liten tid görs htet arbete, och der-

med vore jag litet belåten. Jsg vill haldre läg-

ga til det befväret, at lappa och laga, om nå-

got af min urtima rappning Ikulle falla af, än
neka mig den ognalulren , fom vackra Hus gif-

va. Min driftighet, at hälla i mur-flefven långt

in i Oélober månad, har åtminftone ej ännu
gjort mitt arbete onyttigt.

.
Mig undföll pä fitt rätta ftålle, at nämna

en omlfändighet , fom tycks vara ringa, men
i et företagande, fom har befparing til förfta

fyftemalet, icke bör förbigås. Vid alla rapp-

ningar fpilles mycket brukj men fpillningen

förekommes mycket dermed, at anflaningen

börjas vid foten pä Hufet, dar bruket far taga

lin förfta hvila pä under-muren; och om den

ej går få mycket utom fyliena, at fäfte där kan
erhållas, bör en förlorad brädhft tilfpikas. Rät-

teligen bör en qvarters bred lift, öfverdragen

P 2 med
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med jårn-bleck, fäftas nederft på fyllena , och
dä har bruket godt hvilo-ftånd nog. Pä Hus
af värde, fpringer garna en plinte utöfver ften-

foten. Denne plinte betackas altid med järn-

bleck. Dår blir ofta fno om vintren liggan-

de, och den uplofer, förr eller fenare, fand-

bruket förft och fedan fägfpåns-fmeten. Men
med ofvannåmnde qvarters breda och jårnbe-

flagne bräde, afhjejpes den olågenheten.

Sedan den i alla tider föraktade fägfpSn nu
vift, hvad han duger til pS våggarne af et husj

kommer han vidare, at vifa lin nytta i tak

och golf. I Pommern gora de lina meilan-tak

af gammalt gardfel, hvilket fpikas under trofs'

bjelkarnaj och rierefter fmetas, forlt pa öfra

,

och fift pä undra fidan, me-d et bruk af ler-

vatten, agnar och mycket litet kalk. Jag fick

den underråttelfen af en Gruf-drang, fom hån-
delfe-vis fett detta tåcknings-fått hos en flere

mil härifrån boende Soldat, hvilken tjent i

(ifta Pommerfka Kriget, och derifrän fört den-

na kunfkap med fig hem. Med bemålte Gruf-
drångs biträde, ftåldes ftrax til et fädant arbe-

te hår. Det lyckades väl ej aldeles j men det

lyckades för mig nog, i det jag fick anlednin-

gen. Nu bygges hår intet fä ringa hus, at

det icke forfes med flika mellantak, hvilka gif-

va gipstak föga efter i fägring, när de med
nägon flit göras.

Arbets-fattet ar, fom följer; Gärdflet eller

ock gamle bräder, klufne i 2 tums breda fpjå-

lor, upfpikas under trofs-bjelkarne; dår ofvan-

uppä utbredes, tvårs-öfver fpjälorna, halm; pä
den lågges 2 k s tum tjockt fägfpäns -bruk;



når det år vål torrt, upflis med murflef un-
der fpjålorna et lika bruk. Dock bor den mån-
jan ökas med f tunna kalk til, fom gör bru-

ket fegare: med flefven tryckes det väl til, fä

at bruket ftiger up imellan fpjålorna, hvilka
med det famma betackas med atminftone | tums
tjockt bruk. Om ej väggarna inne i rummet
förut åro fmetade, bör^ de dä, få långt takli-

ften kommer at ga ned, tillika anftrykas. Och
när alt detta år torrt, putfas tak och hftermed
fand-bruk; får det fedan ftä i:iägra veckor o-

hvithmmadt, fä fyller hvitlimningep, när den
kommer, de fmå fprickor, fom torkningen
gjordt. Ju finare fand man har, at gör?iputs-

nings-bruket af, del^o vackrare blir taket. Den
fom håldre vill hafva gips-tak, kan dä göra af-

putsningen med gips. Han har altid det vun-
nit, at taket år tätare, ån et gipfadt bråd-tak.

Där gör öfra fyllningen en koftnad, fom hår

kan undflippas; ty om ingen fyllning kommer
pä de fmetade fpjålorna, ytehäller det taket li-

kafullt kölden. JDock böra, fedan det nämnde
förfta öfverdraget af bruk ofvanpä fpjålorna

torkat , alla fprickor med nytt bruk igentåppas,

och det innan undr^ bruket upfläs, Som jag

gått förföknings-rvågen med flika tak , kan jag

med trygghet upgifva, at de ftä ^mot den flrån-

gafie köld, utan pålagd fyUning, Exemplet från

Arboga, om et af fyllningens tyngd nedfallit

tak, fom i allmänna tidningarna icke l|ngefe-

dan var införd t, blir et nytt (kål^ ^t gör4 tak,

fom kunna umbära fyllning.

Jag behöfverej nåmna fördelen af deffabe-

klådningar i eldsvådor. Et til väggar och tak

P 4 fme-
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fmetadt Hus ftär ofelbart längre emot elden

,

ån et ofmetadt. Och pä det ' trors-bjelkarne
,

når man vill befpara kollnaden med fyllning

,

ej m.ä för häftigt taga eld, kunna deras båg<e
verticala fidor med tjockt lågfpåns-bruk beklå-

das, fom dä bor f!->emeddet famma, fom bru-
ket lägges ofvanpä fpjålorna^ fä at de pä en
gäng få torka.

Hädanefter vill jag icke ens lägga fkur- ta-

ket pä, forrån gårdfel eller annat Klufvet virke

år imellan hög-benen fåfladt och med bruk be-

klädt, pä det, om elden tar i bråd- eller fpån-

taket, han ej fkal komma ned i vinden, innan
man får tid pä lig , at fläcka.

När famma gårdfel, fedan fkurtaket är bgdt,

likaledes beklådes under, kan ej heller elden,

om han kommer lös i vinden, för häftigt blof-

fa ut genom taket. Til öfra fidan af fiftnåmn-

de fpjålor, behöfs knapt någon kalk i miån-

jan. Blottftåld for fol och v åder, Aår åndä
icke långe pa, at hon torkar, oberåknadt le-

rets längre beftänd emot eld, ån kalkens. A t

regn ej må, innan fkur-taket hinner komima

på, upblöta månjan, böra bräder vara til hands,

at förloradt påläggas. Smetningen pä alla nu
nämnde ftällen, har ock den ftora förmän, at

råttor ej kunna där infmyga fig , fom i Trä-

hus gemenligen fker igenom mofs-fäten och
knut-lagen. Det hus jag nu bebor, är éfver

alt fmetadt, innan och utan, tak och golf. Alt

år här fritt för delTa odjur, bäde 1 vindar, i^kai-

ferier och kök. Jag nämnde golf: til nedra

väningen i alla hus , bade där Folk bor och i

matbodar, gör jag trofsbotten-golf. Under
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golf-vafarnafåfbs, pä fått fom beqvåmligafl: fl^e

kan, ribbor elier gårdfel. Sedan iorfares med
defs anltrykniag af bruk likafom förut om öf-

ra fidan af taken nämndt år. Och fom gård*

flet icke kan ätkommas med underfmetning

,

fä blir fyllning dår nödig, Tryggaft vore, at

upblanda det bruket med ilött glas eller por-

celiaine, om man det få hafva kan 5 annars

torde åndå råttorna fkåra fig igenom bruket,

hvaraf golfdrag vore den viffafte olägenheteu..

Intet är förtretligare , ån at för den ena el-

ler andra orfakens Omli, nödgas uptaga et en
gäng val inlagdt golf, och knapt något bryd-

fammare, ån, fedan brilterna åro botade och golf-

vet äter inlagdt, at vara ofäker, huru långe man
fär bo i fred för nytt upbrott. Men det år ic-

ke allenaft de nu nåmnde håndelfer, fom ofta

omaka en i fitt med koftnad och befvär bygg-
de Hus inflyttad månnifKa^ den all byggnad
hårjande fvampen år, dår han ligger fördold,

en ny fiende, fom, fedan Hufet år bygdt, öf-

verfaller ofs i vår båfta ro. Efter min erfaren-

het, år emot denna få vål fom de förr nåmn-
de plågare, trofsbotten-golf, det enda förfvar.

De förre har jag uteftångt dermed, at jag, in-

nan tanken pa gårdfel och fmetning upkom,
under golf-vafarne fåftat gamla tiljor eller brå-

der, dem jag i vinklarna emot våggarna och
öfver fogarna fliodt med fmala jårnblecks-rim-

for, och derpä packat vätt ler, och når det

torkat, inpackat än en gäng ler, famt fifl: fyllt

med grus efter nedrifne murar, eller ock med
fand. Når denne tåta botten flår fä högt ifräa

marken
5 at, fedan flera öpningar åro gjorde pä

V 5 Hu-
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Hufets under- mur, vådret kan fritt fpela un-
der hela golfvet, och all fyra genom dikning

rundt omkring Hufet afledes , fä afftadnar ock
fvampen,

I Hus, fom varit fä lagt tomtade, at un-
der golf-vafarna ej varit tiiråckligt drag-rum,

har jag, dä upvägning, fom icke kan fl<e utan

murarnas nedtagande, ej lönt mödan, fkaffat

öpning til drag dermed, at jag borttört den
gamla fyllnings -jorden, och omkring Hufet

gråfvit breda och djup^ diken med aflopp, få

at intet vatten fått dår ftannaj och pä det di-

ket ej måtte falla igen, fyllt det med klapper-

ften. Ehvar jag fåiunda farit fram , har fvamp,

fom hela denna fläcken plågas af, icke mera
vift fig. Pä många är tilbaka, har jag ock ic-

ke byggt något fä ringa Smed -hus, at icke

trofebotten-golf blifvit lagdtj och om det ko-

ftat pä et fått, har det, oberäknade fvampens
afhällande, betalt fig på et annat, i det, fedan

knutftenarne varit lagde, all ftenmurning der-

med varit flutad, och Folket på köpet fått gagn
af de öpne rummen under hufet, hvilka tjent

til läga fkjuK

Min onfl^an är, at jag måtte varit få tyde-

!ig i denna beråttelfe, fom jag mycket vinnlagt

rnig, at ej gä någon omllåndighet förbi. In-

nefluter mig i Eder Näds grace, och framhär-

dar med fullkomlig vördnad m, m.

Stjernfund, d. 20 Apr. 1780.

P. S. Pä en och famma dag, kom. befall-

ningen från Eder Nåd igenom Acivocnt-Fitcalcn

Ekman j och et Bref ifrän Kongl. Vctenfkaps

Aca-
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Academiens Ledamot, Herr Cancellie-RSdet

Sghonberg, fom varit anmodad af K. Acade*
mien, at af mig begära underråttelfe om detta

nya byggnads-fått. Når jag ej ville pä tvä hån-
dey aflemna lika, kunde jag ej tveka, hvilken
företrädet tilkom. Det beror nu af N. väl-

behag och pröfning, om faken fortjenar, in-

komma til Kongl. Academien. For hvad jag

anfört om min erfarenhet intil denna dag,fläl«

ler jag mig i i\illt anfvar. Om det tilkomman-
de, råder tiden. De fkål, hvarpa jag tror ti*

den om. godt, har jag uplagt. Vidlyftig har
jag derigenom blifvit j men jag torde felat me^*

ra, om jag, genom mera korthet ^ blifvit me-
ra otydlig.

Det år annars icke utan fitt ftora nöje, at,

fäfom mig hände förledet är, i April minad, fä

det infallet, at bygga en Byggning af 19 eld-

rum , 2:ne våningar hög j vara förut intet be-

redd, och dä bereda fig med en General-mön-
ftring pä alla gamla och umbårliga kojor, ii*

der, lador , bodar m. m, fom annars fl^uUe gått

til ved, fluta grundläggningen d, 6 Junii, läg-

ga på taket d. 12 Julii, och då vara åfven up^
pe med fl^orftenarna ; hvila frän hela arbetet

under all andetiden, men ändå medio Septem-*

bris hafva det til fitt yttre fä färdigt, at ehu-
ru det ej far begäras at fl:ä i förfta numern p|
Stenhus-rangordningen, likväl icke benöjer fig

med mindre det far den andra, icke efter Ega-
rens , utan efter andras omdöme.
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Det fednare Brefvet,

"TJet år åfven fä ovanligt, fom intagande, at^ fe en Fru af Eder Nåds Börd och Stånd, an-

vånda fitt fnille pä patriotifte VetenO^aper, i

Byggnad , i Åkerbruk rn. m. hålll fom de ic-

ke ftadna i blotta tankar; icke i förflag på pap-

peret; utan ftållas ftrax i verket, E. N. på-

fund, at fkåckta i ftället for tröfka ut fåden,

år, af alla jag fett, det cnligafte med fakens

natur; och tillika fä lått, at Machinen bor
kofta Bonden mindre, ån Vagn.

Jag har nyligen fått en annan Trofk-Ma-
chin färdig, hvars verkan jag i hoft, vill Gud,
far fe; men ehuru den ock må gå, mätte ån-

dä Skåcktan gä båttre, hvarfore jag, fä fnart

andra fyfsior det tillåta, likafullt fkall efter-

komma E. N. befallning med Sädes-fkåcktan.

Den Machin jag redan bygt, beltår uti en co-

nifk trå-valls, fom föres af en vertical hjert-

ftock , på hvilken år fålladt et hjul , fom med
en järnlina omföies af håft-vind. Han brukas

i Helfmgland, och pä den beråttelie en Hel-

finge- Bonde gjorde mig, låt jag förfärdiga

denna.

Det år mig en glädje at fe, med hvad ftyr-

ka E. N. granfkat min upgift, åtgöra fägfpån

gagnelig i rappningar; och det år mig en un-
dervisning, hvad E. N. täckts antöra om le-

rets förhållande i blandning med vitriol- v ät-

ten. Skulle leret derat lä hårdas, atfandbruks-
öfverdraget cj behöfs; vore det et Itort tynd;
men om bruket ej fprickcr, är redan mycket
vunnet, emedan juft för fprickningens ikull,

tvä anlhykaingar aiäile {kc til rappniiigar iniie

i rum-
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I rummen, fom då kan vara nog med en. Bred-

vid denne formon, får man fåtta den, at ohy-
ra då ej kan gömma lig i våggarnaj ty den
fkyr vitriol.

Når E. N. med fin infigt och drift omfat-

tat idéen, at göra den i aiia tider vanvårdade

fägfpån nyttiga blir det en efterfyn for andre,

fom galler m^era , ån alla demonftrationer. Men
når då alle behöfva fågfpån , blir tilgängen

knapp. Det vet E. N. ftrax råd fore. Och pE

det rådet komma de flitige myrorna, at gora

Månnifko-fiägtet en ny tjenft, med deras ftac-

kar af gran- och tall-barr, fom E. N. påtänkt,

når fägfpån tryter.

Frågan, hvad befparing vinnes med fåg-

fpäns-månja til underlag i rappiiing? kan in-

gen bättre befvara, ån E. N. med det Hufet af

208 alnars långd, fom E. N. bygger af kors-

virke och girdfel med inflåtadt ris. Med fåg-

fpån eller barr och ler, fomE. N. har på ftäl-

iet, göres tor/la fyllningen, fom drar mäfta

bruket. Den fkulle annars fke med bruk af

-kalk och fand, hvilka bägge E. N. icke har:

fand ej närmare, än i| mil, och kalk ej under

4 Riksdaler läften. Sedan gärdflet och rifet

.äro öfverdragne med ämnen, fom fåledes ko-
fta E. N. intet, behoFs ej mera, än f tums
tjock rappning med bruk af de bägge dyra va-

rorna, fand och kalk, at göra underlaget tryggt

for regn och oväder, jag tviflar icke, at ju

E. N. låtit gärdflet fpikas utanpå llolparna,

emedan rappning ej fitter qvar pä upråttftäen-

de trä.

Det torde fortjena fin underfokmng, om
in-
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inflåtningen med qviftar och ris koftar mer
ler mindre, ån bara påfpikadc gårdfel. Når
gärdflet tages öfver hufvud til 3 tums bredd

,

och 2 tum lemnas imelian hvart gårdfel, få

ftiga fem gärdfel en aln i hogden. Med en fpik

pä hvarannan aln i fträckningen, är gärdflet

tilräckligen fäftadt. Pä et Hus af 108 alnars

längd, 8 alnars bredd, 6 alnars högd pä den
ena och 4 alnars på den andra faqaden

,
gor

det en ätgSng af 4000 fpik. Tngom den til 2

Riksdal. 1000, fä Itiger fpikräkningen pä utan-

Väggarna til 8 Riksdaler, Fäfpiknings -dags-

verken kunna ej bli mänga; det arbetet gar

fort. Emot denna rakning kommer nu at liäl-

las den fpik med fme dagsverken, fom åtgått

pä det giefare gärdflet, och til risflåtningen.

Om mig Slågges^ at upgora råkning pä dags-

verken och materialier i en rappning med im-
derlag af fågfpäns-bruk, til jåmnforande med
koflnaden på det forr vanliga rappnings -fat-

tet) målte jag utbedja mig ny tid dertil. Se-

dan jag tagit for gifvet, at ingen fpik och li-

tet kalk vore befparing; har jag bara fmetet

oråknadt*

I Frågan om varaktigheten, vädjar jag til ti-

den: och vill vara utan anfvar hos Allmänhe-
ten ^ om nägon på mitt föregående blir fkadad.

Fyra år åro min erfarenhet. Det forfta och li-

lia ärets rappningar llä alle vid lag, dar jag ej

gått ifrån de upgifne reglor. Det kan ock lläl-

ja på åmnen. Alt ler är ej lika , icke heller all

lagfpån. Mitt ler år fegt och fanrifritt. En
jinnans kan vara l^kort och fandblandadt. Min
iågfpån är mycket grann och utan fpjelkor;

en
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annans grof och fpjelkig. At hjelpa fa*

ken med fpikning^ är foga hjelp. Så fnart ro-*

net ej bringar befparin^; bringat det ej hvad
^ffigten dcrmed år, i jäiTiniörelfe med den förr

vanliga rappningen af bara fand och kalkbruk*

De, fem ej tiltro fig, at låta ankomma på
blotta iporrningar, hafva en utväga fom väl

koftar mera ån fporrning^ men mindre åa
fpikning» Man fäller gärdfei utanpå väggen,
och lemnar fem tum imellan hvart gSrdfel. Är
gårdflet 3 tum bred t, få ftiga 5 rår en aln %

hogden. När då gårdflet fäites med 2 fpik pä
fträck-akien

^
gör det 6 fpik på hvar qvadrat-

aln* Om nu Hufet häller iooo qvadrat- al-

nar, fä åtgå 6000 fpik* Men när et Hus (kal

bara fpikas til vanlig rappning, vill dar vara

16 fpik pä qvadrat^alnen^ fom öfver hela Hu-
fet gör 16000* Aitfä ger gärdflandet i fiillet

för bara fpikning^ en befparing af loooo fpik

pä et Hus af 1000 qvadrat-alnar.

Som rappningen dä ftiger utöm fenfterJcar-;

marna, måite de foras ut^ och i det ftållet fa-

las pä innanföre; men när vaggen endaft fpor-

ras^ iliger rappningen ej högre, ån at en fä

kallad fnas kan fluta rappningen emot fenfcer-

fodret, utan ät ftämma anfeendet.

Dår piiaftrar utanpä väggar och vid knuf-

farna äftundas^ bör^ innan följarne tilfpikas,

ej ilörre del af våggen fmetas, ån de betacka,

och når de åro tilfpikade, fmetningen gä för

fig öfver dem och hela hufet, pä det månjan
ej mä lofsna af (kakningen, fom i väggen ikér,

när följarne tilfpikas. Detta år en råttelfe i

mitt förra j älven fom jag ock bör tillägga, at

plinte.
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plinte, eller i defs ftälle en järnbeflagen lift, år

ovilkorligen nödvändig ofvanför gråftens-mu-

ren, icke allenaft för at där börja fandbruks-an-

lagen tii forekommande af fpillning, utan ock,

at fandbruket på den liften altid mätte fa hvi-

la, emedan det annars blir vid blotta fägfpSns-

underlaget hängande, och kan dä af fm egen

tyngd falla ned och draga underlaget med lig. .

1 mitt förra nämndes , at jag fortfåtter rapp-

nings-arbetet in i fena höften. Det fkedde pä
vinft och förluft. Nu nyfs har jag fatt den up-

lyfning, at jag kan göra det utan åfventyr. Det
bör ej m^ed flata flefv^en flipas eller med itryk-

brädet rifvas, utan endaft med kanten pä flef- ^

ven jämnas, fedan det är anlagdt. Dermed
varda pori öpne ftäende, fä at luften, fom ger

kalkbruket ftyrka, far tränga lig alt igenom,
och grundningen fälunda vinna någon härd-

het, innan afputsningen förrättas. Detta erfor

jag, när, i atfigt at underföka tilftändet in-

nanföre pä en rappning, fom förrättades iO(fl:o-

ber månad 17785 jag nyhgen ftötte up et hål,

då derutur rann kalk och fand;i det ftälletjag

fann bruket ega fin behöriga hårdhet altigenom

på et Hus , fom förleden höft blef endaft grun-
. dadt eller med en fandftock anlagdt, hvilken

med blotta kanten pä llefven jämnftröks. " Yt-
tre fkorpan pä det förftnäminde var tunn fom
en enkel flant; det inre löft fom et mjöl. Jag
undrar ftorligen, at den Ikorpan fedan Oclo-
ber 1778 ftätt vid lag och ännu ftår, utan nå-

gon remna. Men lång räkning gör jag icke

på detta tunna förfvar åt underlaget. Båft är,

at låta grundnings-anlaget tå et års tid på lig,

at af luften härdas , innan den andra och lifta

an-



ftrykningen fl^er. Jag framhärdar med ftorfta

vördnad m. m.

Stjernfund, d. 25 Maji 1780.

P. S. Mig (kev alt for ftor heder, dä E. N.

täckes lata rönet om Sågfpåns nytta, gä under
fm proteäion in til K. Vet. Academien. Jag
har nu federmera fedt mig fjeif nogare pä fing-

rarna, pä det Kongl Academien ej mätte fe

för mycket. Hvarföre jag i ödmjukhet hem»
lläiler, om icke E. N. finner det fenare Bref-

vet böra fäfom en tilläggning följa det förra;

måft önCkar jag det likväl derföre, at Acade-
mien mä inhämta de delar, hvaruti E. N. med
fina anmärkningar förbättrat rönet.

Med et intagande nöje läfer och omlåferjag

E. N. Bref ? men jag läfer det ock med bekym-
mer. Jag förftär ej annat, ån at E. N. tänker

rappa fitt Trähus med bara ler och fägfpäns-

bruk, i faveur af vitriolen, fom det får kän-
ning af. Lyckas det, fä har E. N., när åfven
Sades - fkäcktan lågges til, gjort fig högt för-

tjent af Fäderneslandet. Men då fkall likväl

vitriolen göra alt. Jag fmetade et hus, likväl

utan tiifats af vitriol, med fägfpäns-månja, och
lät det Itä året om. Men luft och regn , med
et örd: tiden, ehuru kort han var, dels uplö-

fte och dels bärtnötte fmeten, fä at han icke

ens dugde, at fedan öfverklädas med fandbruk.
' Han förlorade fin bäde fäftande och bindande
kraft, och gick til et löft ftoft. MSnne man
ej. begär för mycket af vitriolen, eller månne
icke för mycket vitriol vil til, at i den män
hårda bruket, i fynnerhet om det görs utan

CL kalk?



228 1780. (^iil, Jiig, Sept,

kalk? Tors jag i ödmjukhet be, at E. N. later det

långaHufet få | tums ofverklådning affandiicck

och at E. N. allenafl pä nägon gafvei af detta

Hus, dår det flär i vårita våder-flirecket, gor
förfoket med vitriolerad mänja. E. N. kunde
fnart tro, at rådet kommer ifrån en rådd réd-

gifvare. Bruks- Kyrkan ^ fom år bygd af trå
,

och dä var det ftorfta Hufet här på Bruket, blef

min lårofpån. Jag tror mig dermed hafva röjt

någon driilighet. Jag vill och (kall förföka,

hvad vitrioien i fria luften förmår, i lag med
ler och lågfpån, dock icke utan någon tilf:its

af kalk, emedan den gör bandet i månjan. Men
lå driftig år jag icke, at jag vågar törföket i

Itort, ån mindre på en byggnings-räcka af io8
alnar.

I ^-.^

ANMÄRKNINGAR
via

fbrtgaendc Rappmngs-fntt på Trä-hus^ til-

lika med underiisrung j huru Svamp -låxt

både uti Sten- och Trähus kan fbre-
kominas, ul nu

af

PET. WaSSTRÖM.

T-J3rjamte återfåndes Herr Advocat-Fifcalen
och Riddaren RucxerschÖlds Belkritning

öfver dels törfökninc:s-fått, at afrappa gamla
Trähus eller Byggnlngar med lerbruk af iblan-

dad fågfpån. Herr Advocat-Fifcalen har gjort

dymedelil en god gärning, at den efter öran
och
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och Tall fallande, eljeft odugliga, fägfpån, kan

omlider til nägon nytta användas. Med fäg-

fpäns blandning med lera, til grund för rapp-

ning pä gamla Trähus, har jag väl ej gjort

något forfok 5 men det vet jag och har erfa-

rit: at fågfpän trifves väl med leran i bruk til

mur-tegel, och håller, under torknings-tiden,

leran långt båttre tilfamman och utan fpi^ickor,

ån fanden det gor, hvilken, om han ej år af

det flaget , fom under bränningen gar til fmålt-

ning, (falt jag tror, at Tegelflagarne ej drifva

hettan eller eldningen få högt) mera fkadar än
gagnar. Den oduglige eller gråbergs - arten up-

lofes af en ringa hetta och går til mull, hvar-

igenom både Mur- och Tak-ften blir otät j men
det händer aldrig efter fågfpän, utan när teglet

år bråndt, fynes ej något tecken efter fågfpän

eller ftåilet han intagit. Et fädant tegel befin-

nes altid tått och fafl.

At trå-väggen forft beftrykes eller grundas
med blandning af lera och fågfpän, år ganfka

vål både tänkt och gjordt, hållt fom kalk och
fand torde fnarare, än förenämnde delar, för-

orfaka röta; härvid får jag likväl erinra, at

rädligaft torde vara, til förekommande af rö-

ta, låta med vitriol-vatten tvänne gånger inlå-

fka våggen eller virket. För f Riksdaler vi-

triol, kan en ftörre Byggning öfver alt inlå-

flvas, bruket faitnar ock efter en fädan iniåfk-

ning båttre vid trävirket, än eljeft fker, hvilket
jag erfarit. Skål härtil kunde anföras, det nem-
iigen, at kalk och vitriol åfåmjas vål med hv ar-

annan, leran åfven fä, och i fällfkap med vi-

triolen, vantrifves ej heller fågfpän.

0.2 Om
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Om fagfpån ftSr at 'Ås pä 5 ä 6 mils af-

ftånd frän det ftållet, dar han til forenåmnde
behof tarfvadesj borde aldrig agnar nyttjas.

Koltnaden, at lät?., på några mils våg, vinter-

tiden, hemföra 2 å 3 kolfkrindor fagfpån, vo-
re ganfka drägelig, och med det qvantum kan
mycket uträttas.

Hvad blandningen til den yttre afrappnin-

gen angär, få foreflås dertil åt ven tegel-mjöl;

men icke fom oum.gångeligt, utan fåges : at den
yttre rappningen kunde med kalk och fand fä

val förråttas pä denna vägg, fom pä Stenlius*

Jag tror likväl , at en nog betydelig fkillnad

år imellan rappningen på Stenhus och rapp-

ning på trå-våggar, ehuru de njutit mellanlag

af ler och fägfpån. Uti Stenhus har teglet den
egenfkapen, at det fuger regn- vattnet åt lig,

och delar fåledes med rappnings-bruket den olä-

genheten, fom et llarkt fned-regn kunde föror-

iaka; tål ock en vacker tid, innan rappningen

och teglet, efter et fådant regnfall, blir uttor-

kad. Jag har dertil fedt 5, 6 a 8 dagar upgä;
hållt når det träffat den lidan eller gafien pä
hufet, fom legat mot nordan. Med rappnin-

gen åter utanpä trä-väggen , förhåller det (ig

helt annorledes ; trä-verket emottager ej få regn-

vattnet, fom teglet det gör, utan alt vattnet

ftadnar qvar uti rappnings-bruket. Således har

jag varit ganfl^a angelägen derom, at bruket til

afrappningen, hällt til den yttre, fom fl-:all e-

motilä våldfamheterne af regn^blall och köld,

blir med all förhgtighet tilrcdt och af fådane

delar fammanblandadt, fom fnarligen torka och
hårdna. 1 fynnerhet har jag befunnit, pä en

gam-



i78<>. ^uL Ang, Sept ^31

gammal trå-byggning pä Wåsby, fåfom ock pä
Lindö, där framledne Öfverile -Lieuteiianten

^ch Riddaren Ankarström iåt bekiåda fin

Byggning med bruk, endalt af kalk och fand

tilblandacit: at famma bruk, af regn och kold,

efter fä år, uplöftes och affoU efter hand,
ehuru rappningen var ganfl^a tjock.

Pä hvad fått och med hvilka ingredientier

jag låtit tillaga det rappnings-bruk jag håi: ute

pä min lilla Träbyggning anOagit, det finnes

altfammans anfordt uti det Tal jag, år 1774,
vid Prcefidii aflåggande, inför Kongl. Acade-
mien höll. Sedan denne afrappning gjordes,

åro nu 10 år förflutne, under hvilken tid rapp-

ningen ej tagit nägon fkada, utan tilhårdnar

alt mer och mer; ehuru byggningen ligger för:

öppen Nordan- och Öftan^vind', invid en fjer-

dingsvågs läng Målare-vik, juft i Norden för

fig.

Med all trygghet kan jag intyga : at nyt-

tan med en vål afrappad trå-byggning är gan-

fta flor och för Fäderneslandet, fom redan, pä
mänga orter, lider brift både pä byggnings-vir-

ke och brånfle, mycket betydande. Jag har,

nu vintren öfver, bebodt en fädan Trå-bygg-
iiing, och ehuru kölden, med urväder från

Nordan och Öftan, varit nog ftarp, har jag

ändå , uti den kammaren jag nyttjat, med enk-

la fenlter och utan luckor, dock väl til kit-

tade
,

bägge liggande för de härda vädren

,

Nordan och Öftan, haft fullkomlig och lagom
värme, dygnet öfver, af en enda brafa eller

eldning. Huru flor brafan varit, kan flutas af

eldftållet, fom uti en med rör upförd kakel-

0,3 ugn,
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ugn
5

ej år mer ån 18 tum djup, 13 dito hog
ocli 8 bred. Jag har ej eldat med annat ån
gran- och tall-ved. Rummen åro dragirie, in-

gen Infeft eller Mafk kommer åt at (önderma-
la mäffen uti fåten, ingen Ratta eller annan
ohyra får tilfålle at nåfta fig inuti rummen,
ingen eldgniiira taga fitt fåfte uti miäfs- faten.

Jag vill icke ens nåmna något om prydnaden

,

mien det tror jag för viffo: at cm taken hål-

las vål vid magtj fkall en dylik byggning ut-

härda läng tid. En vål uphogd grund år an-

gelägen; åfven et fritt affall for det vatten, fom
famlas omkring deiTa bygdnader.

Til fäfte for bruket, foreflår Herr Advocat-
Fifcalen fporrning med yxa, åf\enledes för-

djupningar i fåten
,

ja ock dår och hvar in-

.flagen och krökt fpik. På min lilla byggning
nyttjades glell med järn -tråd anfiagna gips-

rör j men jag har federmera erfarit, at fporr-

ningar med ethuggjårnjlikt en fvarfvare-fkrubb,

forft i faten pä fjelfva timret, fedan pä defs

platt, hafva gjort bålta gagnet til brukets

qvarhSllande. Deffe fporrningar inhuggas med
och mot, 5 å 6 tum imellan hvarje, de in-

huggas en I tum uti fjelfva virket, och jär-

net lutas fä i handen, at cn hulHng upkom-
mer om J tum framom virket. Deile hullingar,

fom ega fitt fäfte i och af fjelfva timret , ISfs-

na aldrig, men fånga fä bruket inom fig, at

det icke kan fldlja fig frän väggen 5 hällt om
där och hvar pä plätten af flocken infloges en

eller annan okrokt fpik
,

något ftadigare än

gipsfpik och en tum lärigre. Mur-bruket kni-

per och fåfter fig aldrabäft omkring fpikens
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hufvud, fom bor ftä | tum framom våggen.

Enär deffe liullingar åro inhuggne , aflåfkas våg-

gen med vitrioi-vattnet.

Det år ganfka nödvändigt, at ftenfoten, om
han annars löper framom våggen, beklådes el-

ler betäckes med en med järn-piätar beflagen

lift , fom ftiger i och | tum framom ftenmu-

ren, men denne lift får ej vara platt, utan lu-

tande utåtj fä at vattnet får tilfålle at aflopa.

Eljeft kunde en fådan platt-lagd lift behålla fno

och vatten qvar pä fig, och dymedeift föror-

faka fvamp. Jag har pä Stenhus erfarit tvån-

ne fädana håndelfer: den f6rfi;a pä Wåsby,
hvareft hände, at fedan jag med mycken mö-
da fått rummen, i förfta våningen, fvamp-

fria, framvifte fig fvampen i den andra vänin-

gen, 13 alnar högt up ifrån jorden eller grun-

den. Sandftens-foten år dår 5 alnar hög och
8 alnar förfta väningen. Jag föll i förundran
deröfver, at fä fe fvampen få högt up ifrån

jorden; tog ock genaft för afgjordt, at fyll-

nings-jorden varit dertil orfaken. Men då jag

fick fe, at fvampen ej fträckte fig längre, ån
12 alnar, hvilka en cordon-Uft med fin långd

utgjorde, och at de öfrige rummen, fom med
famma fyllnings -jord belades en och famma
gäng, voro fvampfria; få fann jag, at denna
liftens platt, 6 tum, å hvilken fnö och regn-

vatten qvarftadnade, var råtta orfaken til fvam-
pens tilhåll pä detta ftället. Jag lått dä genaft

tilyxa bräder, fä uphögde mot muren, at def-

fé 6 tum fingo 2:ne tums affall, låt ock, til

defto ftörre fåkerhet, bekläda dem med för-

tent järnbleck. Sedan den omlagningen fked-

a 4 cle,
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de; år nu 12 å 14 års tid forfiuten, pä hvii-

ken fvampen ej mera pä det ftållet vilt fig.

Uti et Stenhus, pä Hedensberga uti Wåfl:-

manland, inkom ivampen på et befynneriigt

fått, och hade dar fi tt måfta tilhåil uti de rum-
men, fom iägo för Nordan. Grund-muren el-

ler itenfoten var dar ganfka ovåligt upford och
fä utur Unien lagd, at han fomUgitädes ftod 3
tum utom hus-perpendiclen, .åter 2 tum , ån i,

och på några ftållen flot han jåmnt med Ijelf-

va tegel -muren. På de Milen, dår han flot

jåmnt, eller där ingen afiäts fyntes, \'oro rum-
men 1vampfrie j men dar han låg 3 tum utom
fjelfva liusrnuren, uti de rummen voro Läde

golf och panelningar, ja fonfler- ksrmarne, af

Ivampen aldeles förtärde , men mandre uti de

rummen 5 utanför hvilka, affatfen var mindre.

Hufet var öfveralt töriedt med trummor och
fma behöriga drag-öpningar under gålfveiMmen
alt detta ville ingen ting hjelpa, lä långe fnö
och vatten egde litt tilhåil pä denna aHatien.

Affatfen blef utfyld och betäckt, och fvam-
pen blef borta.

Pommerfl^a eller de i Tyfldand brukliga

mellantaken åro ganfka goda och förmonliga;

men til deras förfärdigande fordras tilvandt ar-

bets-folk. Pä hålla fåttet har jag funnit dem
göras med kåflingar, med halm och lera om-
Ivepte och väl tilhopa tryckte.

De til fvampens förjagande anförde medel

och utvägar voro ganfl^a goda; men fedan jag

utaf framledne Baron Munckhaiseks upgift

blifvit ftyrkt i den tanken , at vätfkor och fuk-

tigheter åro fvampens element, utan hvilka
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han ej kan trifvas, har jag funnit och erfarit:

at man, genom et enda medel, når det tillika

hlir iakttaget, fom jag förut nämnt, kan af-

hälla fvampen ifrån alla Byggnader, vare fig

at ften eller trå , neml. et dike , men hålft en
trumma, fäfom mer varaktig, hvilket af Herr
Advocat-Fifcalen åfven blifvit föreflaget. Med
fädane trummors förfärdigande har jag tilftält

pä det fältet; diket, fom gräfves invid grund-
muren, blir få djupt, at det går inemot | aln

nedom grund-muren. Det gräfves fä rundt

omkring Byggnaderna och får fitt behöriga
affall; at vattnet ej ftadnar i trumman. Grund-
muren emot trumman beftrykes med god lera

alt upföre, trumman anlägges pä dikes -bott-

nen til 10 tums bredd och fä hög, fom fte-

narne paiTa fig, 12, 14 å 18 tum 5 beklådes el-

ler betåckes fedan med gråitens-flifor och til-

tåppes ganika väl, hälft med björn-mälTe. Der-
uppä lägges klappur-ften alt up til jord-brynet,

om man icke tillika vill göra en rånnften öf-

ver henne, men grund-muren beftrykes alt

upföre väl med ler, förft alla fprickor väl igen,

och fedan 4 ä 5 tum tjockt utan på honom.
På det fättet, har jag befunnit, at bottnen eller

alfven under Byggnaderne blir fnart vatten-fri

och uttorkad; och med det famma blifva hu-
fen fvampfria. Men fkulle hufen eller byggna-
derne vara upförde på lutande berg, fom al-

tid borde undvikas, där fädane trummor ej kun-
na göras; dä är intet annat rad, än at tvärt-

ofver bergets fluttning låta infpränga en rån-

ni
,
genom hvilken det med bergets fluttning

tilflytande vattnet må afföras. Sker icke det

;

fä kan jag förfåkra: at alt annat til den än-

dan nediagdt arbete blir förgåfves. Med



236 i^j^o. ^uL Ang. Sept

Med den förut omrörde trumman, vinnes
icke allenaft (vampens förftöring, utan ali lös

grund-jord får, tillika genom denna trumma,
mycken ftyrka. Jag år af den tanken: at om
en lös och fvag grund-jord, under Kyrkor
och Stenhus, blir med en fådan trumma för-

fedd, fom afhäller alt tilflytande vatten 5 fKall

hon ega och behälla ftyrka nog at bara fm
tyngd. Men fär vattnet, fom pa Kyrko-och
Hus -tak famlas och vid grund-muren nedfal-

ler, där, hvareft jorden efter gråfningen år

löfaft, fuga f]g ned inunder grund-muren, dar

blifva qvar, fryfa til is , och fåmedeLft up-

löfa grund-jorden, hälft den, fom teftär af

inårgeUblandad lera, få kan ej annars, ån fått-

ningar ärligen fike. Det har mer ån mycket
brydt mig, at få fe Kyrkor, utom hvalf-ankare,

fom ligg-tunnor, med jårn omkring bandade,

och hkafuilt fatta iig^ dår är ej orfafcn til fått-

ningen underfökt, och råtta medlet, fom år

vattnets afledandefrän grund-muren, icke igen-

funnet. Jag kan genom erfarenhet beftyrka

fanningen håraf, i ty jag har, genom en fä-

dan trumma, befriat en gammal Kyrko-grund-

mur från en dylik årlig fattning, fom omficler

förorfakade at både hvalf och väggar voro tör-

dårfvade. Där beltod jorden , under grunden,

af en mårgel-biandad lera.

ZOO-
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ZOOLOGISK ANMÄRKNING
om

Mergus Albelliis^

af

SAM ÖDMAN,
Phil.Cand.&V.D.M,

^

'T\en fom ej har fjelf tilfålle at fe och utröna
/ en del af de fimmande foglars hushållning

(Anferum)^ år lått förledd, at af atHulda kön,
gora åtfldida Species. H.vem ftulle vål para

den hvita och fl^öna Gudungen (Anas moll.

mas) med den grå och enfaldiga Adan (foem.),

utan at kanna deras parning och fammanlefnad.

Det Ikulle fynas förlåteligt, at föra två få oli-

ka makar til olika Species, om ej förfarenheten,

en Naturfortkares fäkrafte ledband, ogillade et

få obehörigt fkiljobref. Å andra fidan, utvid-

gar man äfven fm frihet utom tillåteliga gran-

for, då man emot Naturen forenar tvä åtfkii-

da fpecies uti et hjoneiag, hvaraf brudgummen
ej kan öfvertalas at erkänna den honom til-

dömda bruden.

De Svenfke Foglar åro förut fä noga up-
fokte, at föga någon ny lårer uptåckas, fä

framt ej någon flygting eller annars införd fo-

gel kommer at öka deras antal; men fåfom
det kommer pä et ut, at rådda et fpecies från

undergång, eller at framilcaffa et nytt, få tager

jag mig trihet at lemna K. Vet. Academien föl-

jande anmärkning.

H:r Prof. Pallas, hvars utmärkta förtjen-

fter, i alt hvad fom hörer til Zoologien, icke

för-
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fördunklas af et litet NB, har folgt en ofåker

grund, dä han i K. Vet. Acad. Handlingar för

år 1779, uti defs vackra befkrifning af Ånaf

glocitans^ anfört, det Mergus Albellus vore Mer-
gi Merganferis hona eller make. Sä framt H:r

Fallas hår menar Willugbys
,
Linn;€i, Kas-

sELQuiSTS och flerc Auctorcrs Albellus, vägar

jag förfåkra, at fädant fcrider emot forfarenhe-

ten. Det år mycket möjeligt, at denne fåll-

fynte fogel ej blifvit af H:r Pallas fedd, utan

at han af Auftorernas jåm.nförelfe funnit, at

deras befkrifningar göra någon likhet imellan

deffa 2 fpecies , och at han pä denna omiUn-
dighet grundat lin giffning.

Mergus Merganfer (Skräckan) år en fä all-

män fogel i Svenfl^a och Finfka Skårgärdarna,

at defs befkrifning ej förtjenar et rum i deffa

Handlingar. Den beikrifves til bäda könen til-

råckeligt af alle Ornithologer. Den kläcker hår

i våra ekar, få våi fom Prackan (Mergus Scr-

ratus) och Knipan (Anas Clangula). Den fl^ju-

tes lä för Wåttar, läiom ock, i fynnerhet ho-
nan, i fpetfen för des ung-kull, til fådan mångd,
at ingen miistager (ig om defs kön.

Deremot är Mergus Albellus i famma mSn
fållfynt, fom den föregående år allmän. Ar
1775 d. 31 Jan. fick jag af en lycklig håndelfe

fe och examinera denna fogel. Den tiden ha-

de ånnu ingen fjöfogel begynt vifa fig, och
förmodeligen liade denne Albellus, fom var en-

fam, blifvit vid höllflyttningen ikild ifrä ntt

fällfkap, famt nu af kölden nödgad at nyttja

den enda öpning, vintren i den trakten lemnat

pä ifen. I detta lilla ilrömdrag tycktes han ba-

da fig ganfka trygg, antingen at naturlig dri«
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ftighet, eller troligare, af brifi: pä annat bad-

ftåile, och låt fig icke oroa af en folkmängd
af 5o perfoner, fom ftrax bredvid opningen
drogo not. Denna djerfhet ådrog honom et

ftottj det hans vighet at dyka gjorde fåfängt

5

han tog derpä flygten, men återkom inom 2
minuter, at tä fin bane. Ingen enda af det hår-

varande Skärgårdsfolket, fom fiän barndomen
idkat fogelfkytte , kunde påminna fig hafva

fedt en lådan fogel, ehuru de annars noga
kånna ortens fjofoglar.

Jag examinerade honom, och fann honomi
vara Linn^i Mergus Aibelius, famt Hassel-
quiSTS Tinus (Fn. Sv. N:o 157. och it. Hasselcj.

p. 269.), hvilke gifva honom nog utmärkta
teken, for at kunna (iiljas irra de ofriga 5 fpe-

cies af Mergus > och jag håller före, at af ea
beikrifning ej mera bör fordras , for at upfylla

fit åndamJlj hälft de mångfaldige minfte om-
ftåndigheter ofta gifva anledning til bortbland-

ning och giffningar.

Merganfer F(sm. och Albellus åtllciljas

1) /}f färgen. Den förra år, fä väl fom den
fenare, häri befkrifven, utom Crifta, hvilken

HASSEiquisT förbigått, och hvilken Albellus

under limmandet nu höjer, nu fäller, med et fyn-

nerligt behag. Det öfriga fes hos Auftorerna.

2) Af ftorkken. Merganfer år ftörft af Sven-
fl^a Mergij då deremot Albellus år mindre än
Knipan. En fådan nota år hår mårkelis^, emxC-

dan ibland foglarne endaft Hönsflägtet (Tetrao-

nes), medgifver olika ftorlek på kön.

3) Af rummet. På en ort , där ingen känner

Albellus, der kånner hvar man Merganfer.

SIut
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Sluteligen, dä H:r Pallas uphojer den vis-

het i naturen, fom gjord t foglarnas brudar min-
dre prydda ån mankönet. Ilar fädant väl in

med den gra och ofynliga Skräckan, men al-

deles intet med denne nu omnämnde Aibellus,

fom af framledne Arch. och Ridd. Lixxé kal-

las den fl^onafte af Sven^l^a foglar.

Han förvaras ånnu upftoppad.

Ait if I. »»i.,.ii^irr|p^.u,ui„ ,ii I. I

^
ANMÄRKNING

Om Jlcari Reduvii dödande med Brånvin^
af

PEHR ZETZELL.

/fcartif Reduvius^ Linn. Syft. Nat. N:o 3, Mitte

Kedtivc.DE GEERHiif. des InfedesT.VlI. p.ioi.

pi. 6.Fig. r. 2. 3. 4. eller den pä Sveni^ka kallade i'

Jlingcn^ finnes ofta pä boftaps-kreatur eller hun-
dar, famt tros ifrän dem komma pä menniftor.

D. 23 Jun. 1780 kom Bruks-Patron H:r W. til

mig och beklagade fig i g dagar bara et lefvande

Inleft, fom bitit lig in i buk-huden, och hvilket

han ej kunde blitva af med, ehuru han på flera

fått ftrukit, gnidit och kramat det famma, hvar-

efter detta ilålle då mera fvullnat. Vid bukens
blottande, befans nu, en t\'år-hand öf\"er naflen

en liten röd fvullnad i huden, af en tums diame-

ter och ofvannåmde Infed midt uti den famma,
fom gjort en hudlöshet af en hneas bredd, den
en lympbatin^ våtHu fuktade. Infeclet fatt med
hela hufvudet, til och med tramre kanten af flrål-

dcn, ingrafvet inom huden, och höll fin platta,

ovala och gräfårgade kropp perpendiculairt ut

ifriin Hullet. Jag ville nu,tör uplyfning utitheo-

riea
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rien om defs ?ilgtingQ Aearus' Siro (Klädmafien)
förföka,hvad fom kunde döda den förra. Til den
åndan Itrok jag förft bomolja på och omkring
dettalnfec%i tanke a t qvåfva defs andedrågt^men
fruktlöll, utan forblef Infeftet lika lefvande och
faftiittande fom förut. Derefter beftrök jagF^/Zw-

gm med reétificeradt brånvin, då den genaft blef

död och utan rörelfe, famt krympte tilfammans.

Som jag med en fpatel ej ändock kunde fkilja In-

feftet ifrån bukhuden, fattades det med en korn-
tång öfver kroppen in på Ikölden, då hufvodet

vid utdragningen fåledes helt och hållet medfölg-

de. Denne Fefting var af den varietet-j fom fram!.

Hofmarni;alken de Geer utmärker under nama
af Mitte grife. Mannen kunde ej gifva iiplyfning huru detta

Infed var ditkcmmet och år defsutan aldrig van at hafva hun-

dar hos fig» Troligt år, at denna Fefling, vid linkläders tork-

ning, från bolkaps-kreatur forft kommit på lintyget och fedan

på kroppen. Efter 8 timar, var liila fårnade qvefan genom en

pålagd och med talg beftruken linntlapp låkt» Når lika hån-

delfer förekomma, fortjenar det at forfokas, om Camphcrt,

Tobaksolja, Svafvelfalfva eller hvad annat formar [vinga

detta Infe6l, at indraga fina 7, på hvar fida om defs horn-

aktiga fnabel , upfit fnedt utftående hullingar, hvarmed detta

Infeä: bibehåller fig , oaktadt all Oags ftrykning och gnidning,

qvar uci huden. Underråttelfer hårutinnan tjena til uplys-

ning uti thcorien om fl^.bben och klåden af den fina Aca^

ms Sno eller KlådmaO^en. Den lilla olågenhet Fejiingen gor,

kan få namn af PSYDRACIA ab Åcaro Kedtmio^ och theo-

rien dcrom blir denna: Sedan Infcélct genom huden inftuc-

kit fin hvafia hornaktiga fnabel, bibehåller det fig qvar ge-

nom de på hvardera fidan fnedt upåt utfpånda 7 hullingar,

opnar få den vid åndan til en tredjedel klufna fnabien, dä

blodvatn ur den fårada undre huden flyter in i den torna

och ihåliga fnabich til foda, gor imedlertid med fin

retning en uphogd qvefa, i hvilken mldt uti

yttre huden afikiljer fig.

FÖR-
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Herr Grefve JOH. G, LILLIENBERG,
l»reritknt i Koiigi. Bergs - Collegium , Commend, af K.Nofdft, Ordin»

Under/Ökning om Folk - utflyttningen ^ fä våt

iitur hela Riket j fom utur kvart Hbfdingedb^

me fårjkilt-) i anledning af TabelU verket

fur åren 1730^ til och med X^YS'

Man liar i 20 ar näftan allmänt vatit af den
tankan^ at Sverige årligen genom utflytt*

ning förlorar en ftor myckenhet af fina invå-

nare. Nägre hafva utfått årliga forluften til 5

\ 6000 raånnilkor. Ja! Kongl Vetentopi Aca-
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demien har fjelf tagit fanningen deraf for få

afgjordj at K. Acadeinien, år 1763, upgaf en
Fräga , med löfte om belöning för den fom
henne bå(l befvara kunde: Hvad kan vara or/a-

ken^ at fadan myckenhet Svenjkt tolk ärligen flyt-

tar utur La7idet? Ganfta månge fvarade derpå,

och ingen af dem drog den Hora utflyttningen

i tvifvelsmäl, ehuru otrolig den kunde fynas.

Ty om 6coo månnifkor ärligen utfl-yttade, iluil-

le inom 10 eller 12 är, 60000 Svcnjlar \ifi:as

utomlands. Nu år vål fant, at man hår och
dår, uti de nåftgränfande Riken famt i Holland
och England, finner några, fom alle tilhopa

kunde utgöra et nog betydeligt antal, men man
har dock fnål at tvifia, at det kunde ftiga til

fä flor Summa.

I all håndelfe, år nödigt at, fä noga mo-
jeligt år, underföka, huru faken verkehgen för-

håller iig. Ty få olyckUgt och på vlfft latt

fkamligt det vore, om 6cco Svenfl-car ärligen

frivilligt öfvergofve Fåderneslandet, emedan det

fliuUe le ut, antingen fom kunde Landet ej fö-

da dem, eller fom funnos fel uti vara Oeco-
nomiika författningar, hvilke utjagade dem, el-

ler fom åifkade Svenfka Folket ej nog fit Fä-
dernesland ; fä angelåget år ock, at göra hg
förviffad, om det år fanning, och ifrån hvika
Landsorter de flcfte utgå, pä det kraftiga me-
del må kunna påtänkas och vidtagas , til at

dampa en politijk fjukdom i Landet, fom kun-
de liknas vid en ftåndigt tårande hemlig PeA.

Tabell -verket kunde hårom meddela full-

komlig underrättelfe, om Tabellerna för alla är,

ifrån alla Höfdingedömen , vore nog pålitliga.

Hvad
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Hvad forfta Tabellen angär, fom bor angifva

de ärligen Föddas och Dödas antal, tyckes den
väl vara tåmmeligen fri for betydliga fel. Af
andra Tabellen, lom bör gifva tilkånna de år-

lit^ea dödas ålder och fjukdomar, kan man^
i\jr flera* orfaker, ej vånta fullkomlig noghet;
men uti underfökningen om Folk-utfiyttnin-

gen gör den Tabellen ingen tjenft. Deito me-
ra ankommer dcrvid pä Tredje Tabellens rik*

tighet, fom, fedan är 1751 , allenaft hvart tredje

år bhfvit upråttad, och bör uiraärka alla Lan-
dets ån lefv ande Inbyggares antal, fördeit efter

Kön, Åldrar och Stånd. Om åtminftone huf»
vud-fum.man af bagge könen vore, för tvänne
laifkildta år, e,g. r75i och 1772, rätt och pä det

nogafte anteknad, ll\ulle man med vifshet mär«
ka, om nägre öch huru mJnge flere utur lan-

det utflyttat imeiian de tvånne ären, eller ock
utifrån dit inflyttat. Ty når man af forfta Ta-
bellen fer, huru mJnge flere imedlertid hiifvit

födde ån döde, finner man Jåtteiigen, huru
mycket Folk - hopen imellan defTa åren bordt
öka iig, eller ock minO^as, om. fiere dödt. Om
rnan då af ft^d nare årets Tredje Tabell finner

3

: at FolkliOpen ej verkeligen tilvuxit få mycket,
\ fom den efter uträkning bordt, fluter man der-

I

af med fåkerhet, huru mange flere pä de ären
ut ån infiytrat, eller tvårt om, i fall man fin»

ner hopen' Itörre, ån den blott af flera Födda

I

kunnat bliiva.

I

Men Tredje Tabellen i har beklageligen ej,

uti alla Höfdingedömen och för alla ar, va-
rit uprättad med tiibörlig noghet. Det år
verkeligen fvärt, om icke nåfcan omöjeligt^

hållt uti folkrika Förfamlingar och uti ltör«

R 2 re
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ftorre Städer, at bringa henne til fullkomlig

riktighet. Vederbörande torde ej heller alle an-

vända lika flit derpå. Defsntom ftola Kyrko-
herdarnas Tabeller ofver hvärderas Fo.riaml in-

går, gå igenom mänga händer, innan de hin-

na til KongL Commifiionen ofver Tabell -ver-

ket. Probiien ftal fammandraga alla til Prob-

fteriet horande ForfamJirigars Tabeller til en en-

da for hela Probfteriet. Confiftorlum. låter fam-

mandraga alla Probileriers-i Stiftet Tabeller, an-

tingen til en enda Stifts-Tabell, eller ock, om
Stiftet fträckcr fig in i flera Hofdingedomen

,

til fä mänga Tabeller, fom Hofdingedomen el-

ler Lan inom Stiftet äro. Landshöfdingen äter

bor låta fam.mandraga de, ofta ifrån flera Stift,

til honom inkomna Tabeller, til en enda för

hela Länet, hvilken ändteligen infändés til K.

Tabell -Commiflionen. Det är latt gjordt och
männdigt, at n-agon, vid defla befvärliga fam-

mandragningar, begär fel och mifsräknar lig,

oaktadt all använd upmärkfamhet, men ock til-

lika troligt, at någre mera vardslöft Iiandterat

arbetet. Llppenbara och grofva fel nti Tredje

Tabellen för fomliga Län och är, röja det nog-
famt. När, til exempel, uti något Län, för år

I75r, angitvits 72000 lefvande månnifl^or, men
Sjen i7<^4 0ch 1757, ej fyllell 60000, åren 176c,

1763 och de följande, äter öfver 72000 til 76000,
år det ju tydeligt, a t aren 1754 och 1757 vid

pafs 120CO männin':or blifvit uteflntne, dä in-

gen fannolik anledning finnes til giflning, hvart

13 mycket Folk, ifrän 1751 til och med 1757, ta-

git vägen , och innan 1760 kommit tilbaka.

Flera fädana fel nurkas, hällt uti de Län, fom
fträcka (ig in i flera Stift, h vilket tyckes gifva

til-
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tilkånna, at Landshöfdin ge - Ämbetet ej altid

låtit göra fammandrag af alla inkomna Stifs-

Tabeiler, utan infåndt allenaft en enda. Pä
detta eller dylikt fått, liar tredje Tabellen för

tre fårfkildta Lån, pä et och famma är 1757,
råkat blifva felaktig, alla åt en led, nemligen
til brift, och det alla 5 tilhopa, ej mindre ån til

en Summa af vid pafs 40000 månnifl^or.

Om nu någon, fom ej blifvit varfe deffa fel,

velat af jåm förelfe imelian 1751 och 1757 års Ta-
beller utforilia, om Folkhopen pä de é åren ökat

eller minfl^at lig, kunde han ej annat, ån för

det fednare året finna en ftor brift , hvartil han
ingen annan fannolik orfak kunde mifs tanka,

ån Folkets utflyttning til utrikes orter. Före-

nämnde Summa af 40000 , fördelt pä 6 är, gör
ock 6 ä 7000 ärligen. Ifrån någon fädan kalla

tyckes ryktet om den ftora Folk -utflyttningen

hafva fått fin uprinnelfe, ty det upkom om-
kring är 1760. Man kunde ej heller med vifs-

het mårka felet, förr än flera de följande arens

Tabeller ifrån famma Län inkommit, fom för-

viiiade, at Folket v^rit tilftädes, faft det pä nå-

gra de foregående årens Tabeller ej varit fuU-
Itändigt upfördt.

Men fedan jag fått tilfälle at nogare granfka

alla ifrån är 1750 til och med 1773 inkomna
Tabeller, och uptäckt de grofvafte felen, uti

fomliaa af dem, har jag med fägnad funnit, at

den föregifna utflyttningen ej pä långt når va-

rit fä ftor. Af famma fågnad tror jag mig bö-
ra göra K. Academien delaktig, och tilhka å
daga lägga, ifrän hvilka Landsorter någon ftör-

re eller inindre eller ock aldeles ingen utflytt-

R 3 i^i^^g?
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ning, utan tvärt om inflyttning, tyckes hafva
niedt.

Lyckligt-vis, år tredje Tabellen for år 1751

ifrån alla Höfdingedomen inkommen och, iä

vida mårkas kan, ofveralt riktig. For åren

^754 5 1757 och T760, år den, nu i det ena, nu
i det andra Lånet, ja ock i fl^ra til h ka, felak-

tig, men äter for är 1763 fuifflåndig och god.

För aren 1766, 1769 och 1772 har Carlscrona

Låns Tredje Tabell aldrig inkommit, icke hel-

ler Calmare Lans for är 1772. De ofriga Lå-
nens Tabeller för deffa 3 åren har jag ej kun-
nat beflä med något uppenbart fel, om jag en-

dalt undantager nya Gefleborgs Låns tredje

Tabell for är 1772, hvaruti Lånets hela Fcik-

numer ej angifves llorre ån 51494, dä den lik-

väl, år 1766, var 65305, och är 1769, 66956.
Pä de 3 aren, 1770, 1771 och 1772, hade dock
1229 flere blifvit i Lånet födde ån döde, la at

Folkhopen, Sr 1772, bordt finnas 68165. Jag
tror mig lä mycket fåkrare kunna, utan fara

för märkeligt fel, antrga detta iilta antal, fom
ingen fok- utflyttning utur det Lånet de före-

gående aren finnes hafva fl^edt. For famma or-

läk och pä lika fått upfyller jag Cahriare Låns
brillande Folk-numer tor är 1772. ^^en Carls-

crona Lån, för hvilket den faknas för 9 år ä

rad, nödgas jag uti följande utråkningar, dä

1751 ärs Tabeller för hela Riket fä v ål Ibm för

Götha Rike, jämföras med äreni766, 1769 och

1772, aldeles utelemna.

Innan jag kommer til fjelfva utråknijigarna,

bör ån et tvitvelsir.äl undanrödias , fom kan

göra betydclig mifsråkning, nemligen: hvad tid

pä
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på aret Präiterfkapet plågar råkna fina Sokne-
boers antal; antingen vid början, mittien eller

flutet af året. De är, då nållan lika mgnge Fö-
, das oeh Dö, kommer det pä et ut, hvad års-

tid räkningen fker: men når mycket flere fö-

das ån dö om året, fåfom gemenligen händer,

eller ock mycket flere do , fom dä och dä fl<er,

gör det en ganfl^a mårkelig fidllnad. I förra

håndelfen, år Folk-numren ofta til 300CO ftör-

re vid årets Hut, ån vid defs början, rnen i den
fenare, har den tvårt om, en och annan gång,

varit loooo, ja! år 1773, ånda til 45000 mindre.

Om nu Folkhopen år räknad vid årets flut,

men jag antager den fåfom räknad vid defs bör-

jan, kan jag tå et mycket faldit utflag, och an-

fe 30 eller 40000 månniflior för utflyttade,

fom dock verkeligen åro hema döde, eller flyt-

tat til andra verlden.

Jag har fjelf långe trodt, at Tredje Tabel-

len plågade upråttas nära vid det årets början

för hvilket den ingifves, em^edan man fagt mig,

at Kyrkoherdarne gemenligen uptekna fma Sok-
iieboers antal, under det de hälla fma fä kal-

lade HuS"fö'rhör, Faftlags-tiden, i Februari! el-

ler Marfii rnånad. Hånda kan, at dermed til-

går olika, och at hvar och en gör det, dä det

faller honom beqvåmligafi, hålfl: ingen vifs års-

tid, fä vida mig är bekant, år. dem härtil fö-

rellcrifven,/ Men Tabellerna fjdfva gifva, vid
närmare Uvärfkädande, helt tycleligen til kanna,'
at räkningen år liäld tii årets fiof: ty når mor-
taliteten något år varit ovaniiat ftor, finnes
den angifne Folk -numren för famma år ftraxt

förminO^ad, hvilket ej bordt il^e, om upteknin-
gen varit förrättad i början af året, innan far-

R 4 foten
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foten tagit ofverhanden. Det lårer derfore få

tilgäj at Kyrkoherdarne räkna Folket den tid

pä äretj dä det år dem lågligaft, men tillår;ga

vid arets flut fä mänga, fom federmera biifvit

födde, och afdraga fa m.änga fom biifvit döde,

hvarigenom folk -numren blir juft fåaan, ibm
den var vid årets flut. Til vifshets erhållande

bårom, har jag hos Hans Högvördighet Herr
Arke-Bifkopen och Upfala Academie Pro-Canz-
leren,Dofl:or Mennander, förfrågat mig och
fått til Svar, genom Bref af d. 12 Septemb. detta

fir, at den Tredje eller fa kallade Stands-Tabehen^

hade i Upfala och Abo Stift , -plågar af Pafiovenie

upråttas i filtet af det året ^ for hvilket den bor r/-

glfvaf^ hvarom vederbörande hafva fornt biifvit tiU

fagde. Sä lårer man ock hafva törhällit lig uti

de öfriga Stiften *), och fa bör det tilgå, pä
det Tredje Tabellen må fvara emot den förfta

och andra, fom altid Aråcka hg til årets flat.

Jag har derfore uti de uträkningar pä utfiytt-

ningenj fom nu följa, tagit den faken tor åt-

gjord. De är, då tilfödflicn och afgängen varit

medelmåttige, blir utflaget nällan det fiimma,

ehvad årstid man fupponerar tredje Tabeliea

vara uprattad.

Pa 21 är, ifrån 1751 til 1772 års flut, äro i

hela Riket, utom Carlscrona Höfdingedöme,

Föd-

Jag har federmera fatt underrårreiie , vit uti en del

Srifc, plägar Tredje Tabellen ej uprättas förr ån i bör-

jan pä nåftföljande året, och at dec llvall vara cna-

ken , hvarföre Frobfte- Tabellerna gemenligen fa fcnc

följande uret inkomma ril Confiflorierna och ifråa Con»

fiUoiieina cil Koji^l. Tabell -Ccmaiii^.oiKn,
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Födde - -

Döde - -

Mankm.

924814
702384

Ovinkon,

8^87587

71.2774

Suittmn.

1,812401

1,4^5158

Som lagde tii 175 1

ars Folknumer ;=J

222430

1^28464

174813

1/151481

397243

2,179945

Tllrt) clL i Ulii. 1 J U Uli cn

1772 bordi vara

Men den befans
1,250894
1,224013

1,326294

1/324374

2,577188

2,548387

Såiedes var en brift af

Somfördeicpåaiårjgör årl. 1280
1920

92

2S8OI

*-D L

Pä 18 år, 1751
Födde - -

Döde - -

-1769, åro

795932 763863
588496 599765

X'.559795

i,i8S^6i

Ålta flere födde -

Som lagde til 1751 ars

Folknumer

207436

1,028464

164098

1,151481

37^534

2,179945

Vifa, cLt Folknumren

1769 borde vara z:^

Men den befans s::^

1,235900
1,213300

I/3I5579

1,317691
2,551479
2,530991

Således var den ^
Som göra årligen brifl

22600

1255

4- 21 I

2

öfverIk. 1 1

7

- 20488
briil=; 113g

Pä lika fått har jag jämfört 1751 ars Tabel-

ler, med dem ior aren 1766 och 1763, mea
vill, för kortheten feill, allenaft anföra utlla-

gen, hvarvid allenalt mårkes, at uti uträknin-

gen for är 1763, är jämväl Carlscrona Hofdin*
gedönie intaget,

Imellan Sren 1751 och 1766, finnes brifl; af

12358 Mankön, öfverfkott af 5570 af Qj/inkö-

net, fåiedes total brift, pä 15 är, allenait af 67883
fom ärligen ej gör mer ån brift af 453 perfoner.

Imelian iren 1751 och 1763, befinnes brill

af 16165 af Mankönet, öfverfkott af 5273 af

R 5 Qi^in-
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Qvinkönet, foijakteiigen total brifl:, på 12 är,

af 108925 eller årlig brift af 908 perfoner.

Men emedan de 4 föregående utråkningar-

ne åro aile grundade pä 1751 ars Tabeller, och
man kunde mifstånka dem for något ftort fel,

vill jag likaledes jämföra 1754 års Tabeller med
dem af aren 1772, 1769, 1766 och 1763. Dock
mäfte förft et uppenbart och groft fel uti V\'e-

fteräs Läns Tredje Tabell för år 1754 råttas,

ty pä den angåfvos det året ej m.er ån 56190
lefvande rnxånniff^or, dä de likväl, år 1751, voro

71952, och är 1760, 72892, fäledes efter all

iannolikhet är 1754 voro om.kring 721CO. För-

modeligen har den delen af Lånet, fom ligger

under Upfala Stift, ej blifvit åren 1754 och 1757

uti Låns -Tabellen vederbörligen intagen. Om
detta fel ej råttas, finnes den få kallade utflytt-

ningen, genom lika uträkningar fom de förra,

mindre eller alsingen. Men när det rättas , ut-

falla räkningarne fäfom följer.

Pä t8 är, imellan 1754 och 1772, äro i hela

Riket, utom Carlscrona Lån,

Mav.koH. Oyinkon. SrrJina.

Födde - - 79.S735 "762935 I05S64O
Döds - - 614628 623 10 I/-3S33S

Således flere födde 320302
Som lagde til 1754 års

Föll; nu mer - 1,06 't 40 i/i839'S 2,249765

Viia, at Folknumren iri2
borde vara - 16:47 T T>-« T

1 /^-.^ - .>
2, '69370

Men var allenaft - 1,224013 r 0 i -T-"»
' /,^--T."> .

- -04S3S7

Följakrcligen funnos 22234 ^- i:.i9 ~ 20 S3
Som ärligen utgöra 1231 -K 70 - 1 1 66

Sam-
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Sammaledes pä 15 är, imellan 1754 och 1769,

finnes briit pä 17953 Mankon , öfverfliott af

5283 Qlvinkon, Summa^ fom var brift, 12670,
hvilken Summa, fördelt imellan 15 är, vifar är-

liga forlulten af 845 perfoner.

På 12. är, im.ellan 1754 och 1766, finnes brift

af 7711 Mankon, men öiverftott af 8741 Qyi^-
kön, fäledes en vinfk af 1030 perfoner på 12

är, eller af 86 ärligen.

Igenom jåm förelfe imellan 1754 och 1763 ärs

Tabeller, dä ock Carlscrona Lån inbegripes,

upkommer for år 1763, en. brift af 11948 Man-
kon, vinft af 8oi2 Qyinkon, men total brift

på 3936 perfoner inom 9 år,^eller 437 årligen.

Föregående 8 utflag åro vål fms imiellan nä-

.got f!<iljaktig.a, hvilket iornåmligaft bor tilfl<rif-

vas fel i Tabellerna, men vifa dock, at årliga

•forluften af Folk varit hogft 1372, men genom
medeltal, allenaft 779 perfoner, hvilka jag, tils

vidare, vill anle for utSyttade. Märkellgt är,

at de flefta åren gifva tilkånna 3 eller 400 per-

foners ärlig vinft af Qyinfolk, men deremot ir

å I200 perfoners ärlig forluft af Manfolk» Det
fynes nog fvärt at förklara, hvarifrän de män-
ga af Q\dnk6iiet kommit. Man kunde mifstän-

ka Tabellerna for fel håruti, om ej få mänga
års Tabeller i det målet fammanftämde , och
riktigheten bekräftades deraf , at Qiinkonet hos
ofs är beftändigt talrikare, iaftån ej få många
deraf födas, och merendels flera deraf do, åa
af Mankönet.

Sedan \'i nu fedt, fä vida Tabeli-verket med-
gifver, huru mycket Folk Riket i gemen för-

lorat pä de förflutna åren genom fä kallad ut-

flytt-
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flyttning, vill jag ock genomgå alla Håfdinge-
domen i Riket, for at vila, uti hvilka Lands-
orter någon fådan faknad af Folk mårkes, fom
kan fä namn af utfiyttning. A t undvika vid-

lyftighet, anforer jag endall utflaget af hvarje
uträkning, utan affeende pä kon, och bringar

dem alla i form af en Tabell. Emedan for fom-
iiga Hofdingedomen åfven 1750 och 1773 ars

tredje Tabell år at tilgä, nyttjar jag ock dem,
dä de finnas fä goda lom de åfriga: ty ju län-

gre tiden år imellan åren, fom jämföras, deiio

viffare år utflaget, om alt annat år lika.

^Stockholms Stad,

Huru många Foddc Döde
och hvilka år.

ev.

_J. 1 750-1 772 5^590 74861
21. I751-I772 54172 72126
19. 1 750- 1 769 49080 64142
18. 1 751 -1 769 46662 61407
18. 1 754-1 772 46192 63329
16. 1750-1766 4i472 52S32
Medeifliåcciga ant.ilec - -

Upfala Lan.

23. 1 750-1 773 52466 44560
22. 1750-1772 50771 4 1 22

1

2f. 1751-1772 4S414 39600
19. I750-I769 43923 35189
18. 1751-1769 41566 3356S
in. 1750-1760 36887 29SS2
15. I0I-I766 34530 2S261
15. 1754-^769 3460^ 2S729

Brifiiell.

öiVerlk.

af födde.

-I8271
—16954
—15062
-14745
-17^.^7
-11360

i 7906

T 9347
T SSU
T S734

+ 799S

i 7005

\ 6269

'I'

Urrivccade.

pa lijfci

5871

ärlig.

2069 90
2i80 99
2426 115

1507 79
1740 9':'

66

1

41

934
58

60

4
->

Inflyttade.

pa vilja

ar.

33698

ärlig.

1 691
1605

1-595

27790 I '44
278x^1 1545

26794 löo
1609

Stock'
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Huru m^.nga

och hvilka år. Födde* Döde.
Flci-e

födde.

Utflyttade,

StockholniT Lan,

23. 1750-1773 75095 65390
22. 1750-1772 72313 61539
22. 175^-1773 717^5 62913
21. 1751-1772 69133 59062
19. 1750 •1769 62678 52604
18. 17SI-1769 5C)297 50127
16. 1750-176Ö 52468 45376
18-. 1754- -772 58776 5t584

19. 1754-1773 61358 55435
Jvicdeiniäcciga antalet -

Nykopingf Län,

23. 1750-1773 61588 49148
22. 1750-1772 59,^,78 45145
21. 1751-1772 566 1 6 4.^;6lo

19. 1750-1769 51054 38909
18' 1751-^769 48302 37562
18. 1754-1772 48733 ;-i8652

16. 1 750-1766 4': 741 32922
15. 1751-1766 39979 31375
Medei -taiec

Örehro Lan,

21. I75I-I772 136459 107378
18.1751-^769157689 88229
18. 1754-1772 116751 93780
15- I754-I7^'9 97981 74731
15. 1751-1766 98406 72161
12. 1754-1766 78698 58663
Medei -taiec - - .

Wefleras Lån.

21. 1751-1772 54154 45487
18. 1751-1 7^>9 46401 38462
15. 1 751 -1 766 38554 30091
1-2. 1760-1772 31278 27050
Medei -taiec

9705
10917
8802

1007

1

10074
9170
7092
7192

12437
14221
13006
1 21 55
10940
1 008 i

9819
S604

29081
29460
22971
23250
26245
20035

S667
79,^9

8462
4228

pa viffa

931
1967
1803

2539
2015
2886
1613
1920

884

6097
6235
6242

5424
5431
5328
4157
4164

Q222
6972
0383
8^33

5737
6798

3958
'"*222

4093
453

41

89
82
121
106
160
lOI

107
46

95

265
283
297
285
301

296
260

277
283

439
387
577
5?>6

382
566
481

188

179
273
38
170

iiiiiyctade.

pa vijfa orli^
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Huru många r it re

cch hvilka år. Födde. Döde. födde.

h.

Falu Lan.

22. 1 750-1 772 76150 58154 17996
21. 1751-1772 724;-;o 55795 16Ö55
19. 1 750-1 769 66502 50121 16381
18. 1 751 -1 769 62802 47762 15-40
18. 1 754-1 772 62103 /].8^'3r 13772
16. 1750-1766 56076 41719 14357
15. 1754-1769 3-M55 40298 12157
^'iedel^la:t ga ctntaiec

Gefleh. Lan med W. Norrland ''').

22. i7-';c-i772 86493 61383 251^0
21. 1751-1772 82787 59173 23614
10. 17:0-1769 74S42 5-452 22390
I8- 1751-1769 71136 50242 2CS94
16. 1750-1766 623^5 43547 1S7S8
15- 1751-1766 50629 41337 17292
Medei- talet . - -

;

WeficThnttnf Lan.

21. 1751-1772 35360 24116 11244

18 1751-1769 30482 19783 10699
18- 1754-1772 31025 21633 9iS2
15.1754-1769 26147 37300 8847
15. 1751-1766 25101 i6i5oi 8500
]V:edel -talec - - -

XJti alla föregående I ån, med Stockholms

Stad, eller dec egentel. få kallade ^'vea

P».ike, åro Summorna
Sfiledes uti den delen af Riket åro drli-

^en fiere inflyttade

Utii} c ra :, c.

ill »Jj, »

åY.

42iq 191 - -

3599 ' 171 -

O'- L
167

2543 14! -

AO 10
T fyfs
i. oy
200

- - is- 8
I

l':o 9
-

347 ro
26-' 16
(V
>

7
i

£

392S 'S-
3178 176

3258
250S 167

149
172

145;

Lin-

Emed.m Gefieborgs och Våfter-Norrlands Lin alt til år 1763
ufpjorde tilhopa et enda I.Sn, ocli fåledes ej f6rr ån 1763
fHrikiida Tabeller inkommit för hvartdera af deffa Länen , hac

jag ock för de fednartf aren lagt dea Kliiopa.
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Huru mänga
och livilka år. Födde. Döde.

fly.

Linköpings Lan.

11. 1750 1772 I01752 83242
21.

19.

IB.

18.

IS-

IS.

I 51-1772
1750 1 769
'751-1/09

1754-1772

1 754-
r
769

175^-1760

96847
88774
83869
82382
09404
69606

Medelmättiffa ancaict

801 S9
72119
69063
71042
59916
58:04

Jönköpingf Län,

0.2. 1750 1772
ai. 1751 1772
19.

18.

1 7^,0 1 709
1751- 769

18. I 51 1772
16. -1750 [766
15. 1751-1706
Medei - talet

78573
74") 1

3

68423
64363
64041

57034
53024

58485
55988
49520
47023
48639
40759
38262

Cronohergs Län.

21. 1751-177^
18- 1751-1769
18. 1754-1772
15. 1 751-1766

15. 1754-1769
Mcdei-taiec

52390 39083
45317 3^1 '^1

44883
37688
37820

33750
26488
26788

Calmare Län.

18. 1751-1769
15. 1751-1766

15. 1754-1769
12. 175I-I763

12. 1754-1766
Medel - taiec

67805 49281
56064 41394
56548 41296

44946 33519
438©7 33409

Flerc

födde.

I8510
16608
16655
14806
113.-10

9488
11402

20088
18^25:
18903'

17340,
15402

i

16323
14722

13196:

11133
II200^

11032

T8524

14670
15:^52

11427
10398

Utflyttade. Inflyttade,

p?i vijfa årlig. pa vijfa årlig.

— ar.

4912 223
4242 i 02 - -

4.^76*T.l 1
2QO

3709 206 - -

1469 82

836 56 - -

1623 108 -

- 158

0 0 T 370
9^-82 442 - -

67^0 ^^i4

7731 429 - -

8371

3740 234 - -

4741 316 - -

- 374 - -

6371 303
4544 252
6031 335 - -

4775 318 -

4214 281 _ -

- 298 - -

349 19

24 0

787 52
480 40
112 9

iö

Gott'
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Huru många Flere

och hvilka år. Födde, Död^. födde.

Gottlajids Lan.

122. 1750-1772 I Si 47 IS473
21. 175^-1772 17318 12954
19. 1750-17Ö9 1 1325
38. 1751-1769 14993 iJoc6

16. 1750-I766 13204 9719
15. 1754-^769 12457 9774
Medeimacciga ancak-c

Utnyrtade.
i

Ir.ftyctade.

Carlscronu Län.

12. 1751-1763

9. 1 751-1760

9. 1754-17Ö3
6. 175^-757

Medei- talet

22731 17988
16698 13276
16870 14305
1

1 468 8629

467:3
436d

4298

3987
3485
2683

^.4J
3422
2865 !

2839

Chrifiianftads Lan.

22. 175C-1772 73636 58691 14945
21. 1751^1772 7<^-98 55634 I44')|

19. 175:-I769 64137 48885 15272

18. 175M769 60599 45828 14771
16. 1750-J766 53847 4^569 ^3278

18. 1754-1772 59941 48588 11353

15- 1 754- 1 769 50442 38782 11660
Medel -calec ~

Mahnohus Län»

22. 1750-1772 93344 74836
2r. 1751-1772 89083 71427
19. 1750 1769 81209 61883
18. 1751-1769 76948 58474
18. 1754-1772 76500 62434
16. 1750-1766 08218 5>948
15. 17.51-1766 63957 4S539
MeileiinactigÄ anckiec

827

939
433
562
621

234

798

5585
4935
3387
2737
4122

3694
1496

18508 9456
69^8

19326 8674

18474
1406Ö
16270
15418

6176
7606

7S84
53S6

45
23

31

39
16

O-

88

254
235
178
152

258
205
100

197

430

33 ^

456

343
423

493
359

I
405

22

496

7^4

a, hg.

2

55

86

Halm-
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Huru många
och hviika år. Födde» Döde.

Halmfiadi
22. 1 750-1 772 4586 [

21. 175 1 -.1772

ic> 1750-1769
18. I75i-i7'^9

Fo. 1754-1772
16. 1750-1766

15' 1751-1766
Medelmåttiga antalet

43649
39685
37473
37330
33140.

30928

Lan.

37738
36127
3^431
29820

3^534
25892
24281

Fiere

födde.

8123
7522
8254
7653
5796
7248
6647

Gotheborgf och Bohus Lan,

21. 1751-1772 66522
18. 1 75 1

-1 769 57388
18. 1 754-1 772 57867
15. 1754-1769 48733
15. 1751-1766 47569
Medei - talet

58180
47720
51^904

41444
39885

9668

5963
7289
7684

Elfsborgs Lan.

21. 1 751-1772 826 fO 68445 I4165
18» 1751-1769 71293 54616 16577
18. 17-14-1772 70535 58874 ii68i

1.5. 1754-1769 59218 45045 14173
15. 1751-1766 58607 44815 13792
Medei - talet - - - -

Skarahovirs Län.

21. I751-T772 77722 62120 15602
18..1751-1769 "67434 51180 16254
18. 1754-1772 66501 54567 11934
15. 1754-17^'9 '56213 43627 12586
15, .1751-1766 56563 41116 15447
Medei -antaier .

-

\Jti hela Gotha Rike, efter medel-

måttiga antaieji

,

Foljakteligen iicre ut- åii Lnflyttade

Utflyttade.

pä vijfa ärlig

22

81

4036

3353
1706

1143
4708

3155
1310
3621
1776

1589

Inflyttade.

pa vijfa ärH

192
186

76

173

150

73
201

118
106

130

1783

1473
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Huru många Fkre
och hvilka år. Födde. Döde. födde.

Ufflyrtace.

pa v i (fa

3397^
2795^

20999

3323
5491

årlig.

Åbo Lar^.

21. 1751-1772 122759 82162 40597 8618

18. 1751-1709 104818 72242 "

Ig. 1 754-1 772 106290 72319
15. 1 754-1 "^69 88^49 6o"99

15. 1751-1-6Ö 863-9 58'"34

12. 1 754-1 766 69090 4Ö891
Medclmacti^a ancait-c

Nj/hinds och Tavaflchif Lan.

21. 1751 -1 772 IC0253 69247 31006
18. 1751-1769 85028 59019 26039
18. 1754-177- ^7192 60147 2-045

15. 1754-1769 71967 49919 22048
15. 1 751-1766 69734 48641 21093
Medelmåcciga antaiec - - -

Sav^lax och Kymciicz. Lan.

21. 1751-1772 II523I 80579 346-2

18- 1751-1769 98847 69180 296-7

18. 17^4-1772 994C9 69356 30053
15- 1 754-1 769 83025 57957 25068

15- 1751-^766 81865 57322 24543
Med^im;Uciga antalet - - -

C)fterbotTnr eller Wfifa Lan.

21. 1751-1772 115699 7849- 37-07]
18. 1751-1769 99434 66746 32688
18. 1754-177- 101398 70060 31338 634
15- 1754-1 7Ö9 851-3 5S314 -ÖS09
15- 1751-1766 81802^55386 26416
Medelmåttiga antalet i Oiierbottn

Medelmåttiga antalet i hela Finland

410

289
263
222

366

134
28

1

Infiytcade.

pa vijfa I ärlig,

är

35

4453
153^
58-;2

2924
1462

IQ

21'^

"85

3-4
195

97
1S3

358
2081 ^1-6

5114

5S03
8S93

I SveaKike åro arl.liere in- un utflyttade

I Gotiia Rike äro årl. rlere ut- an inliytt.

I Finland åro arl. liere in- ån utllyttade
1473

Således fuo i hela Riket årligen flere

ut- ån inflyttade 1 ! i

2S4
38:^

/ ->

416

1407' 67
2319 129

278 19

3139 --9

-
I 390

135

396

Det-
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: Detta fifla Utflag, fom gör ärliga faknädert

af Folk 5 under de 20 äreh iinellan 1750 och 1770,
til 922 Perföner^ kunde fynas vara fåkrare^ ån
deiag^ förut fatt genom några GeneraUTabel-
lers jämforeife, emedan jag 5 for en del äf Låtien^

haft tlera års IpeciaKrabelier at tilgä^ åri full-»

ftåndiga Rik5 - Tabeller til förra utråkningatiia.

Icke defto mindre år jag ofvertygad, at åfven

det fifta utflaget gor den få kallade utflyttnin-^

gen ftorre , ån den verkeligen varit : ty af alla

omftåndigheter finner jag hogfl: farlnolikt ^ aC

1751 och 1766 års Tabeller åro uti de fleila Lånen
de fullllåndigafte öch tilförlåteligafte ^ och de

gora utflyttningen ej ilorre ån til 453 Perfoner*

årligen* At en del af 1769 och 1772 års Tabel«

ler åro mindre riktiga^ ån for de forftä ären^

lårer äfven kunna fliltas däraf, at de ifrån fom«
liga Lån ganfta trögt, och ej forr ån efter fle-

ra påminneifer j men ifrån tvånne Lån for år*

1772^ aldrig inkommit , hvilket tyckes gifva til**

känna vederborandes ledfnad vid arbetet^ fomi

gemeniigen medforer mindre noggranhet. Der-^

emot var Tabell-verket nytt^ 1750 och 17515 då
man formödehgen dervid afivånde mera flit*

Om nu uti T769 och r772 års Tabeller finnas fel
^

år mycket troligare ^ at for få ^ ån af fot mange
bUivit uti räkningen uptagne- ty til det förra

gifvas många anledningar^ hvaraf vi fedt tyde--

iiga prof 5 i det hela 16000 miånniil^or blifvit. Sr

1754 5 uti et enda Lån förbigångne^ och inemot
17000 uti Gefleborgs Län for är 1772 5 flera dy^

lika at fortiga ; men nåilan inga fannolika

til det fenare. Sådan briil uti de fenare årens

Tabeller gor, at man anfer dem for utflyttådej

fom dock endaft vid Tabellernas uprättande

S 2 hlii-
'
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blifvit förglömde eller forfuminade. Stora och
grofva fel uti Tabellerna kan man mårka och
Fiägoriunda råtta, men fmå

, på et eller tvätu-

fende
,

ej få lått ocli med lika vifshet. Öm
fådana, eiler ock mindre

, pä et och famma är

infmygt fig uti flera Läns Tabeller, gor det

ilor fiulnad i utflaget.

Dock låt vara, at forluften fimlle verkeli-

gen hafva varit vid pafs 900 årligen, eller iSl.co

pä 20 år, år den likväl långt ifrån 100000 eller

120000 på famma tid, hvartil man hårtils fruk-

tat at den fkolat itiga, dä ärliga utflyttningen

räknades til 5 eller 6000.

Nu, ehuru fågnefamt detta år, vore det dock
fl^da nog, om vårt folkfattiga Land fi^ulle på
det fåttet årligen mifta 000 af ima Lnbyggare,

hålfl; då man betänker, at fållan ungt eller myc-
ket gammalt Folk, utan merendels Folk i bä-

fta äldren, och det mail: af Mankönet
,

plägar

utflytta. Men om man tager ordet utftyttvAng

nti defs råtta bem.årkelfe, lärer minfie delen af

dem vi fakne, böra komma på den räkningen,

Inge andre böra anfes för utflyttade, än de, fom
fjelfvilligt och olofligen , utan upfåc at åter-

komma, öfvcrgifvit Fäderneslandet, och fatt

fig aldeles ned utomlands : fåledes ingalunda

de, fom dodt utomlands, i Rikets tjenit, uti

krig eller under lofliga utrikes refor til fjofs

eller lands. När vi då påminne ofs, at midt

under det tid-fldfte jag nu haft til underfök-

ning, en dryg del af Kongl. Maj:ts Krigsmagt

var utcommcnderad til Pommern, och där qvar-

blef i 5 är, lamt at månge där at Kiigs -tilfäl-

ligheter, liica Iän£t fiere, til et ganlka betyde-
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ligt antal*), omkommo genom fjiikdomar, la-

re vi elär igenfinna förnåmfta orfaken til vår
laknad. Månne icke åtminftone liåiften af dem
vi hårtils anfedt för utflyttade, blifvit döde i

Pommern? Et tydeligt bevis därpå är, at om
nian delar de ig aren imellan 1751 och 1769 uti

tvänne lika Perioder, ftadnar hela den förmen-
ta utflyttningen, pä de förra 9 åren, 1751-1760,

under hvilka vårt Krigsfolk gick ut; hvar-

emot under de fednare 9 åren, 1760-1769^ un-
der hvilka ofverlefvorna af Krigsmagten kom-
mo hem, finnes inflyttning, dock mindre än
de förra 9 årens brilt, och ej få ftor, fom fva-

rar emot antalet af vare är 1762 ifrän Pommern
hemkomne Landsmän; hvaraf kan flutas, at

man ej får fkjuta hela fkulden på filla kriget.

Flere vågar gifvas
,
hvarigenom nägre årligen

komma bart, utan at egenteligen kunna fågas

vara utflyttade. Mänge dö under utrikes Sjö-

fart och refor: mänge göra tjenfl: i Svenfl^a Pom-
mern , och äro dock Svenll:e underfätare. Man-
ge mifsgerningsmän

,
bedragare, m. m. rymma

ur Riket, hvilka man väl kan umbära. Nägre
omkomma ock ärligen här hema, i Sjöar och
ödemarker , hvilkas kroppar €j igenfinnas och
fäordentelig begrafning, ialedes ej. heller ibland

de döda uti Tabellerna kunna upföras. Når
alle deffe och dylike afråknas ifrån deras antal,

fom vi hållit för utflyttade, lära de, fom med
råtta derföreböra anfes, ej vara fa fårdeles myc-
ket flere, än utlänningarne, lom til ofs inflytta

S 3 och

*) Se Herr AlTelToreiis och Fålt-Medici, Doil:» Zetzells
- Tal, om Sjukligheten i Fålt, i anledning af fifla Pom-

merilca kriget; hållet for Kongl. Vet. Academien d. 21
Juiiij 1779-
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och har qvarblifva. Det kan vål icke nekas,

at ju en betydelig mängd Svenfl^t Folk finnes

utomlands
,

befynnerligen ibland Sjö-folket i

England och Holland, men däremot lärer an-

talet dS. Utlänningar, fom finnas hår i Riket,

vara föga mindre, faftån mycket fpriit; och
har det tilförne, dä de fiefie Handtverkare uti

de flörre Staderna, voro Tyf^kar, varit rtörre

än nu för tiden, dä m.an af välmening föker

vänja Landets egna barn vid Handtverkerier

och Slögder, men derigenom drager mänga nyt-

tiga händer ifrån plogen, och oförmårkt ute-

ftänger utlänningar. Likaledes hafva tilförne

ibland värt Krigsfolk varit långt flere utland-

fte, %n nu,

At göra anmärkningar öfver Stockholms
Stads och Lands -orternas Folkflyttning hvar

för fig, blefve för vidlyftigt. Den fom båt-

tre m jag känner hvart och et Läns omiläu-

digheter , kan ock båttre förklara , hvarifrän

folket til fomliga Lån inkommer, eller hvart det

utur andra far. I allmänhet märkes, at Stock-

holms Stad drager ärligen en myckenhet Folk
til fig, väl til någon del uaikes irran, men
måft ifrän Landsorterna, i fynnerhet ifrån de

pärmafl omkring belägne. Uti Götheborgs
Län, famt uti 3 af de Finda Länen, inkom-,

mer ärligen mycket Folk ifrän andra orter. Uti

Gefieborgs Län med Wefter- Norrland , f:imt

C^lrnare, Carlscrona och Malmftads Lån, år

hvarken in- eller utflyttning betydehg. Uti

dö öfriga Lånen märkes vål någon faknad pä
Folk, dock uti de flelfa föga lh)rre , ån den

fom kan tilfl^rifvas Pommern\a kriget famt flytt-

m\\^ til Stockholm, Götiicborg och Finland.
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Skåne kan måfl: mifstänkas for någon verkelig

utflyttning, emedan man ock dar ärligen fak-

nar några af Qyinkönet,

Vi hafve (kål at hoppas, det Tredje Ta-
bellen (kal härefter blifva riktigare, emedan den
allenaffc hvart femte är kommer at upråttas och
af Confiftorjerna omedelbarligen til K. Tabell-

Commiilionen infåndas,

PEHR WARGENTIN.

Ritning och Befkrifning pä en Krut-Prof"

,

varBj at förföka Kruts Jlyrka inom hus.

af

GERHARD MEIJER.

T^e fäkrafle Krut- prof fl^e med ftora Mörfa-^ re, accuratc Bomber och fåkra Batterier,

fom fordra Iforre qvantiteter Krut , dä några

korn mer eller mindre ej gora fä mycken fkil-

nad, fom vid fmä qvantiteter; men de åro for

koiffamme , och det år ej möjeligt at hafva
dem pä alla de ftällen de kunna behöfvas,

I anfeende dertil, hafva, få Unge Krut varit i

bruk, flere forter Krut-Profyare blifvit påfund-
ne, at kunna, med mindre qvantiteter Krut,
göra forföken inom Hus: men fom ftörre de-

len deraf haft för Uten qvantitet Krut, fä haf-

va de gjordt utflagen ofäkra och olika, eller

ock, hafva de förlorat fin accurateiTe efter nå-

gon tids bruk.

Ibland
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Ibland de båfta man funnit, hafva vSre fmä
6:pundige Morfare varit: men hafva dock, ef-

ter flere Hundrade kaft, förlorat fm accurata

figur, oaktadt deras Cammare och Fånghål vo-
ro med Järn och Stål fodrade 3 åfven hafva ku-
lorna, fom åro af härd Metall, dels af Krutets

kraft blifvit utnötte, ehuru de ej hade til ladd-

ning mer ån i Lod Krut , dels af fallande pä
hård och flenig mark, få at de, få våi fom
Morfarne, fom oftafl mäfte omgjutas, med nog
koftnad for Kronan.

Deffe fmå Mörfare måfte altid nyttjas pä 6p-
na Fältet, dä ofta fvår väderlek hindrade och
gjorde utflagen ofåkraj dertil fordrades en jåmn
plan af Hundrade och mer alnar, fom på ne-

re flålien var fvår at finna fri frän Ilen och
härd mark.

At förekomma någon del af deffa fvåjighe-

ter, gjorde jag en Krut-Frofvare, för några ar

fedan, fom kortade mindre än Metall -Mörfcr-

ne, at probera Krut inom Hus , hvartil nyt-

tjas åfven I lod Krut ; hvarvid de förutnämn-
de fvärigheter til det miäfta undvikas. Be fur-

fök, fom dä pä hög Befallning gjordes, vifa-

de val någon Itillnad i kaiten, dock mindre an

med 6;pundige Mörfare \ men hafva den för-

månen, at de kofta niindre, vara längre, blif-

v^a lättare reparerade, och kunna med dem för-

fök pä Krutets liyrka anftållas inom Hus.

Hufets ftorlek och bell.affenhet , feTab. Vill.

kan blifva af 7 å 8 alnars långci, 536 alnars

bredd, famt 16 ä 2C alnars högd, af korfsver-

ke och bräder.

A år
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A, År en Stock-ånda, tjena/ til fot for Krut-

Profvaren. b år en Tack-Jårns fot, våger i|

Skeppund : Har ofvan i Centro c. etConiflit hål,

accLirat och flått bäradt: Har under bottnen 3
karta och flarka fötter, fom i Stocken til nå-

gon del blifva iniållde, at han ftär ftadigt och
orubbad. En Lill d

^
hvarpä en Måffings ftåll-

ning faftfl^rufvas. Tvånne handtag e tjäna til

Fotens lyftande.

Mörfaren /, af etmaflift ftycke Jårn fmidd;
hvars mynning g förit baras accurat til defs

råtta vidd och djup, fedan fvarfvas mynnin-
gen h efter linial, och den Conifke Tappen /

efter Hålet, fom år i Foten, at han netto paf-

far. Kulan A år af Metall, har, genom dcfs

Centrum. , et ftadigt Jårn med Skruf /, och for-

fånkt Skrufm.oder ofvantill : nedan , en ftadig

Skifva fom kommer at ligga jåmnt och tått

ofvanpä Morfaren, och derunder en Cylinder

fom paffas netto i morfarens mynning. Alt
detta fvarfvas tilhopa och väger något ofver et

och et hälft Lifspund.

Vid Kulan år en Ögla hvaruti en kart

Måffings - Kåd hakas, hvarvid et Siden -Band
I tum bredt och 17 å 19 alnar långt , fit-

ter fåftadt.

Medel ft denna ofvannåmnde Cylinders min-
dre eller ftörre långd, kan Kulans fiigande för-

kärtas eller förlängas: ju längre dengöres, defto

högre ftiger Kulan med lika qvantitet Krut, ja I

mer än dubbelt ån hon nu gör, om husbygg-
naden det ville tillåta, dä utflagen pä Krutets
ftyrka Ikulle nogare kunna faftliållas.

En
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En MäfTings ftållning ^, fom toufvas fafl

vid Liften d pä Tack-Järns Foten, år åfven fd r-

fedd med en Glas-Cylinder r , och baktii med
en Måfiings fjäder fom, medelft en Stali-

Skruf kan ftållas härdare ochiöfare, hvar-

imellan Bandet obehindradt kan följa med Ku-
lan och hälla Bandet faft, när Kulan ej ftiger

jnera,

M, en Lada af ftarka bräder, med 12 tums
höga bräddar, 3 ä 4 alnar läng, fylld med fin

los Jord, at taga emot Kulan, Itälles ätminfto-

ne lika högt med Krut-Profvaren.

Nyttjandet af denne Krut-Profvare fker pä
följande fatt: En 2 alnars lång Ek-ftock af 20
tums Diameter nedgräfves i Jorden

,
något ifrån

ena våggen i Hufet, at den ftår ftadigt och
orörlig, lemnas 12 tum högt öfver gålfvet. Pä
öfra ändan af Stocken infällas Fötterne, fom
åro under Tack-Järns Foten , få at Krut-Prof-

varen ftupar något framät, pä det at Kulan, vid

nedfallandet, ej mä råka Profvaren , utan falla

uti Lådan fom ftälles frammanföre at taga

mot Kulan, åtm.inftone lika högt med Krut-Prof-

varen, eller högre, at förekomma Kulans häf-

tiga fall

När Stocken och Tack-Järns Foten ftä (a-

kert och orörlige, kunna Profven n<e.

Angeläget är, at alla deffa delar hållas frie

frän råft och orenlighet, fem med flitig til fy

n

och rena oljor, kan förekommas. Imellan

hvart Skott tvättas och torkas Mörfaren och
Kulan väl rena och torra, i Fänghålet inrym-
mes Fängkru. : Mörfaren infättes på fit llälle:

det afvägde Krutet flås in opackadt och löil.
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Cylindern fättes i Mörfaren , och fes noga
efter, at Skifvan under Kulan netto fluter pä
Mörfarens ofra plan.

Kåden af Måffing hakas vid Kulan, och
Bandet fåttes imellan fjådren och Glas-Cylin-

dren, då fjådren med StlllOa^ufven jämkas lä, at

bandet obehiridradt kan föija Kulan och qvar-

bällas, när Kulan ej drager mera efter lig.

Bandet är af Silke, tunt, jSmntjockt och i

tum bredt, har upritade märken til en tums
diftance, hvaraf noga kan finnas, huru högt
Kulan har fligit, och deraf jlutas, hvilket Krut
varit ftarkaft, nämligen det, fom dragit bandet

längft ut. Bandet iågges altid , utan veck , jämmt
under Jord-l§dan på flata käppar^ at det obe-

hindradt kan foija efter.

Intet annat vid en fädan Krut-Profvare kan
fornötas, än kanterne af Morfare-mynningen

,

kanterne af Cylindern och Fänghälet: men fom
de åro tilråckehgen länga, kunna de lått af-

fvarfvas och äter tilhopa paffas. Fänghälet for-

flkrufvas med ringa kollnad, i jämförelfe med
de 6;pundige Metall-Mörfarne och deras Kulor,
fom ej utan omgjutning kunna förbättras.

Mjölken finnes uploit , och fom , för

Om Mjölk - Sacker - Syra,

af

CARL WILHELM SCHEELE,

defs
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defs fotaktiga fmak fkull, fått namn af fåcker.

Ju mera mjölken af detta falt innehåller, ce-

flo fötare och behagligare år defs fmak. Pä
hvad fått dfctta fåcker erhälles, lårer ois phar-

maceutifka Chemien.

§. 2. Mjolk-fäcker gifver uti deftillation

famm.a produda fom annat fScker : dock år

mårkvårdigt, at empyreumatiil^a oljan luktar nå-

got efter fal benzoinum.

Vi vete , at vanhgt fåcker innehåller en fy-

ra, hvilken 5 for deis ftarka affinitet PauI med
alla jord-arter, i fynnerhet micd Kalk, uti Che-
mifKa forfok år oumbärlig. Grunden til den-

na fyras upkomft, år fåckrets dephlogiflica-

tion medellt falpeter -fyra. Huru nu Mjöik-

fåcker fig förhäller med famma fyra, fes ai föl-

jande forfök.

§. 3. Pä 4 uns depureradt fint rifvet Mjölk-
fåcker

,
flogos 12 uns diluerad faipeter-fyra,

fom uti glas-retort m.ed recipient lades uti

fand-capell. Dä denna blandning hade be-

kommit en vifs grad af hetta , kom den uti

håftig kokning eller fnarare gåfning, hvårföre
r/ian var nörifakad at taga retortcn utur fan-

den , fom med Im recipient fattes på bor-

det. Blandningen blef alt hetare och galnin-

gen flarkare med mörkröda 3ngor, och fortfor

fålunda at koka på bordet, utan eld, en half

timma. Hår upkom en anfenlig mångd falpe-

tcr-luft och luft-fyra , hvarföre de, fom efter-

göra detta förfökct, ej hora taga för liten re-

tort, och ej lutera recipienten för ilarkt. Da
kokningen afftadnat , laces retorten äter i fand,

och faipetcr-fyran afdefiiilerades ^ tils blandnin-

gen
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gen fick en giilaktig färg, hvarpä retorten ftrax

togs utur fandeii. Efter 2 dygns förlopp, tyck-

tes uplösningen ej undergått någon fynnerlig

ändring, eller at några cryllaller ville vifa fig,

hvari öre ater tilflogos 8 uns af famma falpeter-

fyra, och retorten fattes fäfom förut uti fand-

capeilen. Så fnart blandningen blef varm, för-

fvann gula tårgen, och materien kom åter i

fädan gåfning fom förra gången, dock med
mindre häftighet. Sedan denne rörelfe uphort,

abltraherades ialpeter-fyran äter, tils uplöfnin»

gen, fom imedlertid af et hvitt pulver blifvit

oklar, fick en nägot gulaktig fårg, dä retor-

ten togs utur fanden. Dä nu altfammans kall-

nat, fans materien uti retorten tjocknad , hvar-

före den åter uploftes i 8 uns vatten , fom fe-

dan altfammans flögs pä et filtrum. Uti fil-

trum liadnade et hvitt pulver, fom edulcore-

rades och torkades, och vågde då 7I drach-

mer. Uplösningen, fom runnit genom filtrum,

varganfta fur, den evaporerades til fyrups ftad-

ga , hvartii fedan blandades å nyo 4 uns fal-

peter-fyra, fom uti kolf i fand-capeil äter af-

ryktes. Sedan alt var kallnadt, funnos fmä,

långa, fura cryftaller, med något af det fina

hvita pulvret, vara anO^utne, hvilka fldldes der-

ifrån, och pä reiten af fyran flögs åter faipe-

ter-fyra, famt afryktes , hvarefter upkommo fle-

re fädane cryftaller. Denna operation fortfat-

tes nägra gånger til
,
hvarigenom åndteligea

altfammans iorvandlades i dylika cryftaller, fom
vågde vid pafs 5 drachmer. Detta falt förhöll

fig i alla Förföken fom Säcker-fyra.

§. 4. Uti förra §. talade jag om et hvitt pulver,

fom uiider Operationen ftilt fig frän uplöfnin-
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gen , och fom vågde drachmer. jag men-
te i ^örjan, at detta pulvret ej annat torde va^

ra, ån calx lacciiarata, emedan jag inbillade

mig, at Ibm mjölken altid innehåller någon
kalk , fä torde famma jordart ock ingå uti

Mjölk-lackret, och fåledes utgöra en bedänds
del deraf , fom dä , uti förening med facker-

fyran, utgjorde nämnde caix Saccharata. Men 2

forfök, fom jag derpä anltålde, vifade mig, at

jag felade; ty då jag, uti en uplosning af

Äljölk-fåcker flog en uplofning af fåcker-fyra^

fann jag ingen fållning O^e: uti en glödande

digel, brände detta pulvret fom olja , och lem-

nade knapt något foår af afka efter lig.

§. 5. Kalkvatten tyktes ej hafva någon fyn-

nerlig verkan på detta pulvret , men kokande
vatten uplolle något deraf, ehuru ganfna litet^

ty til en del af detta pulvret fordrades 6d de-

lar kokande vatten. DS uplöfningen kallnat,

(kilde fig äter \ af pulvret, i form af ganlka

fmä cryftallcr, deriirån : det öfriga af pulvret

famlades medelll vatnets afrykande öfver eldcnj

til fiut äterftod litet fåcker-fyra, vid pafs y§ del

af pulvret, fom i början vid edulcoration ej

lä noga har kunnat fkiljas derifrän. Xu fann

jag, at detta pulver var et falt, efter det i vat-

ten kunde lofas , ocli nu genom denna folu-

tion och cryftallifation blihit renadt. Detta

faltets egenfl^aper åro följande.

6. Et hälft uns deraf uploftes uti 30 uns
kokande vatten uti glas kolf, och fedan upiof-

ningcn vål kallnat, liltreradcs den. Denna fo-

lution hade en fyrlig fmak. Laccmus-tinduren
rodnade deraf, och effervefcerade med krita.
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j

!2 Drachmer af detta faltet deftillerades utur

glas-retort ofver^öppen eld/ Det kom ftrax til at

fiyta^ blei- fvart och ftummade Itarkt; uti Retort-

halien fublimerades et brunt falt, fom luktade

fom en blandning af Sal Benzoinum & fuccini.

Uti retorten qvarbiefvo ii gran kol* Recipien-

cen innehölr et brunt Jiquidum , utan något
fpär til olja; det hade dylik lukt fom fublime-

rade faltet 3 det höll ock något af famma falt

uplölt, fom medelft lindrig evaporation fidides

derifrän. Sublimatet vågde 35 gran, hade fur

imaR, löftes lått i Spiritus vini, mien fvårare

1 vatten 5 och brann i elden med låga. Concen-
tr .rad vitriol-fyra blir af detta falt uti deftilla-

liun fvart, Ikummar flarkt, famt deftruerar fal-

Sti aldeles. Af alt detta fes fSledes ^ at detta

falt kommer a t ftä ibland vegetabiliflia fyror ^

under namn af Mjoik-Såcker-Syra*

Mjolk~facker-fj/rans förhållande med lut-falter,

§. 7. Uti en het uplosning af vinftens al-

kali flögs af depurerade Mjölk-fåcker-fyran li-

tet i fender, tils ingen fråsning mera marktes*

Blandningen tjocknade ftrax af fmJ cryltalier^

hvilka fordrade 8 gånger fä mycket kokande
vatten til deras uplosning» Sedan vatnet kall-

nat, fkilde fig ftörfte delen af cryftailerne åter

derifrån,

Med mineralifkt alkali förhåller fig var fy-

ra pä famma fatt, dock behofvas alienaft 5 de-

lar kokande vatten at uplofa en del af detta neu-

trai-falt. Om til denna uplofningen blandas

något af vinilens -alkali uplosning, upkomma >

genaft en mängd fmä cryftaller, i grund af när-

ma-
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mare affinitet til fyran. Bägge deiTe falter äro
fullkomligen neutraiiferade.

Med flygtigt alkali faturerad, fäs en Salmi-

ac , fom eiter lindrig torkning är fyriig. I de-

ftillaticn fiäpper den törft alkali voiatile , fom
fäller kalk -vatten; fyran, fom qvarbliiver i

retorten, gifver fedan uti ftarkare hetta fam-

ma producta fom i sS. 6. anfördt är.

Med lord -arter.

§. 8. Mjölk -ficr.er- fyran utgör med aila

jord -arter 5 uti vatten ouplöfiiga lalter.

Jag vil, derfore allenafi: anföra de förfök,

fom Jag med henne anftält pä praecipitations vä-

gen. Om Tungfpats-jord
5

uplöil uti falt-eller

falpeter-fyra, drypes uti en kall uplöfning af

vår fyra (§. 6.), faller ftrax jorden förenad m.ed

fyran. Aled rcalk-^uplösningar förhåller fyran

lig lika fä, men gips-uplöfningen blir odecom-
ponerad. Lika fä år det beflcaliadt med magnehis
uplöfningar uti miineralill^a och vegetabilifka

fyror 5 och micd al un -Jorden: dock med of-

vannam.nde neutral-falter blifva dé alia decomi-

ponerade.

Med 7netalkr.

§. o. Denna fyras forhällande med metaller

ar det famma, fom m.ed jord-arter. I anfeen-

de til m.enftrui fvaghet, emedan vatten la litet

af vår fyra kan uplola, verkar den knapt mär-
keligen pä metaller, men med deras jord-arter,

upkomma i vatten fvärlcfiiga eiler aldeles olös-

liga falter. Argentum nitiatum falles af Mjölk-
facker-fyra fom et hvitt pulver j likaledes mercu-
rius-och plumbum nitratum. ferrum, cuprum,

zin-
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zincum * och magnefium vitriolatum prsecipite-

ras ej* Stannum- och mercurius falitus de-

€omponeras ej j men piumbum faUtum prgecipi-

teras. De uti 7* onitalte neutral falter de-

componera alla metalliika folutioner.

Liiftfpringare Gazellen^

afColoniJierna Springbock kallad^ ifrån

Sbdrafte delen af Afriea ^

Befltrifven och afritad

•af

ANDREAS SPARRMAN^
Med. Doa,

Ijenne är åtminftone en åf de tåckafte, öm^ icke den aldravackrafte Gazeli fom finnes

i verlden) hvilken, fä vål fom Gazell- flägtet

i allmänhet, utmärker fig med eldiga och 1k6«

na ögon, få at, uti en del af Orienten, man ej

otjenligen räknar för den hogfta complimen€
tii et Fruntimmers itonhet^ atfåga* Edra ögoa
likna en Gazells *).

Moses (Deuteron. 14.) tyckes håfvä merit

detta djur med fin Difchon^ emedan de 70 tittol«

kare, til ofverfättning af det ordet, nyttjat nam-
net Pyrargus^ hvars bemårkelfe, (Jropj/pum aU
bum^ bållmed denna Ga2ei I inträffar. PtiNitJSs

(Vni, 53.) nämner ock en Pyrargus : lika fä Ju-
VENALis (XI) 138,). Jag nämnde 5 at detta djtif

var en af de tåckafte Gazeller: det år viffetli*

T géii
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gen den vackrafte af alla dem jag fäg i Africa.

Var åtven den aldra-alimånnaKe, i riet hån-
feende, at den på lina ftållen befans til längt

liorre antal, ån fnart fagt alla de andra fiagen

tilfammantagne. Irnellan rKinkaj och tKantkaj

eller bagge Veshrivieren , har jag lett dem i

ilorre och fmårre hjordar, fpridda ofver ilft-

terna, ibland få långt ibm ögat kunde fe, och
oni jag låg^zer tilhopa, hvad jag ibland pä rä-

gon dagsrefa til håll kommit a t fe, iå lieg de-

ras antal til flera tufende. I de fä kallade Böc-
ke-Velden fkola de i myckenhet finna-. Uti
Gouverneurens Vivarium , föddes och viftes

m^änga af detta flaget. icke defto mindre har

et få allm.ånt och fä vackert djur hittils fiknat

både en någorlunda hyggehg afritning, och
mycket, fom tjenar til deis bellTifning och hi-

Itoria. 1 anfeende til detra, kan jag hur ej döl-

ja min forundran, at MammaUa, denna huf-

vudgren af Naturens förnåmlla Rike, fom in-

nefattar fjelfva mennifKan., fnall vara henne fä

htet bekant, och ändock af henne få litet un-
derfokns. Genom forfumm.elfe härvid, haiva

ju Lejon, Tigrar och andra viidjur, ätminfto-

ne i Africa, altfor obehindradt fått utofva lin

våldfamhet i Djurens rike. De harva inilrånkt

fjelfva m.enniikan inom vina grånfor, fa at hon
åfven inom fina egna boningar måne bäfva for

dem. Hvad egenteligen denna Gazeilen an-

går, få fcrtjenar den at, jåm.te de andra ^^a-

pelfens verk, forfkas, få nära fom mojeligen fke

kan, pä det man lå mycket närmiare uti den-

famma må lära känna fanu vörda All tifigs Ma-

ftare. Egennyttan, fom få mycket hos ofs plä-

gar gälla, borde ock förmå ofs dertil. Ty dciTa

Gazel-
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Gazeller borde, til flera med-mennifl<ors nytta,

göras tame och vallas på de ftålien, deråft nu
de beta til rof for Lejonet, hvars likafom få-

ra-hjordar de, enligt Hottentotternas uttryck,

egenteiigen utj:^6ra. Mig tilkommer imedlertid

at meddela förft nogare bel^krifning pä detta

djur, och dernåfl, fä mycket, jag erfarit om
defs lynne^

Högden är 2| fot, från nofens fpets til hor-
nen, åro 7 tum 5 från horn til öronen, 2 tum;
från öron til fvants, 3 fot och g tum; fvant-

fen år något mindre ån en fot läng; oronens
långd år 6} tum; hornens långd efter deras

bogning år 7 tum; tjockleken om hvarderas

bahs 2klels tum, och afliåndet ifrån hvaran-
nan der!lades i tum. De gä fedan , fåfom rit-

ningen utvifar, mer och mer ifrån hvarannan,
tils de, vid|delar vid pafs af iin långd, ega in-

emot 5 tum.s afltånd, dä de federmera med fpet-

farne boja lig inåt och pä 3I tums dillance

komma hvarannan nära. Detta tycktes mig va-

ra den allmånnafte böjningen på deras horn.
Pä de tam.de i Gouverneurens Vivarium märk-,
te jag annrrs, at de mycket varierade, få at

fomlige hade fma horn böjde framåt, likafom
Naguer de Butfon, Tom. XII. tab. 34. på andre

,

åter voro de bakåt böjde. Detta år få mycket
nödigare at erinra, fom en fådan hornens för-

ändring kunde förleda Zoologer til at göra flera

fpecies af en enda. Likaledes får jag anmärka,
det bägge könen af denna Gazell hafva lika-

dana och ftora horn, emedan Hrr Pallas, *S;??/-

cil. Zoolog. 1. pag. 10, af KäMPFER mifsledd, tror

honan ega dem ganO^a korta eller inga. Det
år juit etter en hona, fom jag upfatt denna min

T 2
'

befKTif-
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befkrifning. Samma hona har jag låtit iipftop=

pa och bevarar den nu i K. Academiens Cabi-

net. Til fvar pä frågan i Spkikg, Fafcicul. XL
pag. 15, får jag fvara, det Gretve BurroN ej

har känt något om denna Gazell, och at Ko-
bas horn fä vål fom Tzeirans (fe Fa/clcuL I.

pag. 10.) åro, utom ftåliningen , for Itora at

hafva kunnat tilhöra denna Gazeli.

Hornen på detta vackra kreatur åro för 6f-

rigt helt fvarta , famt nedifrån til något öfver

hälften prydde med uphogde ringar. Sederme-

ra åro de helt fiåte^ fam.t fluta lig uti en hvafs

ochjfäfom ofvan fades, med en inåt böjd fpets.

De nämnde ringar aro til antalet vid pafs 14
iitftäende mied i å 2 lineers uphojning, fram-

til nedät likfom fluttandej på iidorne, derall

hornen finnas något plattade, åro de mindre
mårkelige, och mellan hvarje ring iinnas oi\.ik-

neliga fmå longitudinella ftrice. Ingen Porus
ceriferus befans nedom ögat.

Den måft rådande fårgen år mer och min-
dre blek-brun, eller en ljus råll-fårg. Dcnfam-
ma intager 2 tums rymd af pannan nåll fram-

for hornen, går imellan dem öfver hela nac-

ken och halfen (en fmal rand af defs främlta

undantagen), likaledes öfver rygg, hdor, yt-

tre delen af Kiren och hela bakbenen, men utgör

allenaft: en fmal rand pä det främre af frambe-

iien. Hvit färg befinnes , til en och annan tums
bredd , öfver bakre hälften af ryggfträngen

,

fortfar öfver och omkring Anus, inlidan af

baklåren och hela buken, bakre, yttre och in-

re lidorna af frambenen, bröllet och bringan,

hvarifrän den går i en fmal rand fråmll, längs

hela
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hela halfen, och utbreder fig pä det ofriga af

hiifvudet, undantagande en tums bred mörk-
brun rand på hvardera fidan , fom går ifrån

mungipan ofver ögonen til hornen. En half-

annan tums bred rand, af dylik hogbrun Um-
bra-fårg, ftråcker lig ifrån fram- til bak-låren,

och utgör fäledes en gräns imelian den fnö«

hvita buken och det råft -färgade af fidorna.

Nägot mörkbrunare åro äfven de håren, fom
omgifva det hvita af ryggen och anus,

Svantfen, Stminflone til fm nedre del, eger

ej mer ån en gas -pennas tjocklek, och är pä
lindra fidan utan hår, men utSt allenaft luden,

med helt korta hvita hår, undantagande mot
fpetfen, derålt i ä 2 eller 2| tums länga fvart-

bruna hår vidtaga, hvilka M ftällde utåt, fom
tekningen utvifar.

Öronen åro all<grä, ganfka korthSriga och
härbara j hvitgrä fma hår intaga defsutom öro-

nens bafes framtil och hela deras bräddar.

Inuti voro de mäft nakne. Ögonbryn och nå-

gra korta murrhår voro fvarta. Hären i ali-

månhet åro ganfka fina och täta, af en half

tums längd. Men de mörkbruna, fom grånfa

intil det hvita pä bakre delen af ryggen , åro

ifrån 2 til 3 eller 3! tum länga. Samma längd

ega de hvita hären, fom fitta nårmaft intil de

nyfsnämnde^ men det medlerfta hvita år kort-

hdrigt, fåfom det ofriga af kroppen. Ända-
målet med de långa bruna hären år, at til ftör-

re delen och merendels betäcka det nämnde pä
ryggen mjåilande hvita, hvars verkeliga glans

och renhet dymedelft tyckes förvaras, pä det

djuret, med det fammas utbredande til hela 6,

T 3 8 el-
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8 eller 9 tum vid viffa tilfällen, fä mycket mer
må kunna pråla.

Detta utbredande händer i fynnerhet, då

Springbocken gor höga hopp eller fpräng, och
fådana plågar djuret aldrig underlåta g"-r?.

,

då det forföljes. Utan annat aKeende, ån at

närmare betrakta denna befynnerliga egei:{ka-

pen, efterfatte jag åtfkillige gsnf^er ftörre och
fmårre hjordar, i fullt ftråckande galopp. Det
var dä tillika fä lultigt fom befynnerligt at fe,

huru de hoppade öfver hvarandra, til 2 3

famnars, ja val långt liörre högd. Ibland gjor-

de de 3 eller 4 fprång ä rad , men tycktes der-

med juft ej komma fortare undan ån de, fom
imedlertid fortf^itte et jåmnt lopp med et der-

imellan blandadt måtteligare hoppande. An min-

dre förfpräng vunno de med ii t högUa hoppan-

de. De fyntes dä likfom längre qvarhåiigan-

rie uti luften, för at, kanfke, med et flags (kry

t

fe fin förlöljare öfver axlen, famt jämte utbre-

dandet af det hvita öfver ryggen, utmär;:a et

jlags hot, hvilket mot andra liender än mien-

nifkan torde något kunna uträtta.

Kropps-flällningen under det högfta af fprån-

gen var åtil^illig. Ibland fåg man djuret med
ryggen i en båga upåt, hufvudet ned och alla

4 föttrcn tilfammans. Ibland llod ryggen i en

fvank, fä at buken bugtade nedåt, hvarigenom
nacken och gumpen kommo tämmeligen nära

hvarannan, famt fram- och bak -lotter få niyc-

ket mera Stfljldcs.

Genom jagande läto de fig fnart fkingras,

fä at jag inom kort ej liade fiere än 2 eller 3 at

iörfölja. Annars, fu fnart hela fkocken lått

något
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något forfprang, ftadnar den och vänder fig

om, at fe på Im förföljare. Det år nåftan i

fådan Hållning, fom djuret på den biiogade rit-

>ningen föreftålles, famt fåfom tillika något ut-

bredande det hvita öfver fin rygg och gurap.

Springbockar åro for ofrigt ganflva fnabb-

fotade, få at en dugtig och härdig jagt-håil

fkulle fordras at taga fatt dem. De åro annars

ej mycket fliiygga, utan låta ftundom en fliytt

til fots eller häit komma inom häll pä hg. Köt-

tet år vålfmakande, och har en mera faitig och
fin famt mindre vild fmak, ån de andra Ga-
zellers. Mig berättades, at dä torrare är längre

in i Africa infalla, fkola Springbockar i otalig

mångd begifva lig til de Capfka Colonierna,
famt hålla merendels lin våg rått fram, tils de

motas af hafvet , dä de åter ikola vånda om
famma våg, och mänga Lejon efterfölja.

H:r Pennant kallar detta djuret IVhitc An-

tilope, H;r Fallas kallar det Amilöps Pygarguf.

S. N. nämner et djur, under namn ^.^ Capra cer-

vicapraj det kunde tros,at dermed menas Spring-

bocken, efter fom en någorlunda motfvarande
ritning hos Houttein citeras, men det ofri-

ga tyckes Itrida deremot , i fynnerhet den al-

de:es olika Figur hos Dodart , hvilken ån-

dä fäfom god anföres. Namnet Cervicäpra ^ fa-

iom beteknande en medel-fort imellan Hjortar

och Getter, kan defsutom lämpas pä hela Ga-
zeli-fiägtet.

Prce-
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Prcecipitatiom Förfåk

med Platina^ Nickel-, Cobolt och Magnefnm;

af

TORBERN BERGMAN.

I.

Sedan man i flere 1000 år ej vetat af mer än 11

Metaller, hafva åndteligen 4 blifvit nya up-

täckte i nu löpande hundradetai. De åro fan>

telige i Sverige forll til fina hut vudfakeliga egen-

fkaper och våfenteUga kännemärken utilakade,

nemUgen Cobolten, Sr 1733 a)^ Nickel, 1751 b)^

Platina, 1752 c) och Magneiium, 1774 d). Ehu-
ru de tre förite i vår tid af de fielle Chemiltcr

årkännas för fårfkilde, bör dock icke förtigas,

at åtfliillige ännu finnas benägne, ac anfe eu
eller flere af dem för bianningar af andre för-

ut kände. Ju närmare de hittils blifvit under-

fökte, defto mer halva dock yppade tvifveis-

mål ftingrats. Men fom ingen, mig veterli-

gen, hittils vederbörhgen underkaftat dem priE-

cipitations-prof på våta vägen, har jag nyligen

anltålt dylika, och får nu den äran at derom
aflemna kort berättelfe.

2. Platinas förhållande med Alkalier är re-

dan tilförne i delTa Handlingar omnåmdt c)

i

a) Aftn Upf. b) K. Vet. Ac. Handl. c) K. Vet. Ac. Handl.

fi) K, Vet, Ac H-:indI ; Nova Ada Upf. Vol. II, pag. 135,

5146; SCHEFFERS Chcm. F6relåin. pag, 59c,

O K, Ver. Acad. Handl. 1777.
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jag far cndafi: nu tillägga , at hvarken vegeta-

bile eller mineraie, aératum eller caufLicum,

I år i ftånd at fullt nederfiä alt, fom uplöft är.

Fällningen år gul, mer och mindre dragande

tiilika irödt, men mörknar under torkningen,

och blifver nåftan fvart. Utplockad Platina i

centner , eller iqo prober-marker, har med al-

kali minerale aératum ej gifvit mer än 34, och
med caulticum 36, ehuru noga faturationen blif-

vit paffad. Siiledes mätte fjelfva neutral-faltet,

fom vid fällningen alilras, kunna hålla de öf-

rige f qvar, åtminilone då de äro förfedde med
fä vidlyftig yta, fom hår under forfla affön-

dringen.

At närmare lära kanna omftåndigheterna

vid prcecipitation med andra metaller, uploltes

I Centner utvalde korn , folutionen utfpäddes

med dubbelt fä mycket deftilleradt vatten , och
tunna Zinkfkifvor .tillades efter hand, til defs

ingen ting vidare löftes. Den uplöfte Zinken
utgjorde 416 marker, hvilka vifade någon fräs-

ning nåftan under hela löfnings - tiden , ehuru
Platinae- folutionen var fä mattad, at ilagde fjäll

af denna metall icke vidare blefvo angrepne,
faftän kokning användes.

Under Zinkens uplöfning, afföndrades en
fvart fvampig materia, hvilken famlad, tvättad

och torkad, vägde 77 marker. Denna, utfått

för Jaga medelft bläsrör, gifver i förfta ögna-»

blecken en grå rök ifrån fig , fvarta fårgen för-

fvinner och blifver gra, något metaUifk. Rö«
ken tycktes vara mercurialill^.

Lägges en fmula af fvarta praecipitatet uti en
fmålt pärla af fal microcofmicus, fä röker den

T 5 forll
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forjT: och genom ytterligare fmåltning ingår den
i fältet, famt blifver hvit, metallifk, dock utan
at fmålta ihop til kula, 0 framt icke en gan-

fka ringa partikel i helt litet falt med full liyr-

ka anbläfes. öfverlaitas kulan, fä opaliferar

den vid afkylning ganfka vackert , fkiitande i

jynnerhet med grijnt och rodt, men erter liark

omfmåltning , förblifver den gemenligen klar.

Med borax år förhållandet nåftan lika, men opa-

liferingen vifar fig något trögare.

Den klara hquor, fom quarblifver , fedan

vid 15 graders varma ingen Zink vidare lofes,

år til fårgen gulaktig och fynes ånnu hälla li-

tet Platina qvar
, ty genom evaporation affön-

dra fig några gula gryn, i fynnerhet om litet

alkaU vegetabile tilkommer.

Svarta prcecipitatet dragés ej af magneten
,

hvarken for eller efter glödgning.

Alla andra metaller prcecipitera åfven Platina-

3. Nickel, loft i falpeterfyra , giFver en klar

och hoggrön folution, fom bekant år. Den-
na fållcs lått med alla al^alier, i hvad tilllånd

de ock ma vara. En centner fålid med alkali

aeratum, blir hvitgrön, afven etter torkning,

famt våger omtrcnt 135 marker: med caullicum

fkonjes ingen annan lliilnad, ån mindre vigt,

liemligen vid pafs 12S. Mattad blodlut gif-

ver nållan dyukt prxcipitat i atfeende pä tår-

xrcn, dock drager det i gult och mörknar un-
der torkning anfenligen, fä at det blifver helt

mörkt, fallande föga mårkligen i brungrönt.

Tvättadt ocb torkadt våger det omtrent 250.

En
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Én val mattad folution, fom håller t Cent-
ner u-))\{A\ af vanlig regulus, hvilken efter råil-

ning vinnes genom förlia reduclion, lållrle på
ilagd Zink 17 marker arfenik i fvart metallin^t

pulver och det vid 15 gr. värma. Brukas här-

vid ftark hetta, fä hvitnar praDcipitatet genom
calcination. Den nedfallna arfeniken har dock
fä ftark attrac^tion til Nickel, at han vid pr^e-

cipitation tager med iig en mårkelig andel , fora

lått röjes i borax eller fal microcofmicus
,

ty,
fedan arfeniken med vanlig hvitloks-lukt afrokt,

beiinnes den fmåii;a pärlan fårgad, fäfom af Nic-
keL Under aifvalningen forfvnmer åter nä-

flan all fårgen, hvil^et tyckes vifa, at åfven
Zink finnes i priEcipitatet. At fa tilgår, fom
nåmndt år, mårkes ån tydeligare, om folution

har öiverflod pä fyra och tillika nägon ftarka-

re hetta nyttjas, ty dä nedfaller utom mörkt
pulver, i början en ftor hop hvitt, hvilka til-

hopa utgöra til och öfver joo marker. Här-
vid minfl^as dock icke m.årkeligen folutionens

-gröna iårg, fom borde hånda, i fall Nickeln
vore hufvud-åmnet i prtecipitatet. Om det lö-

fes i acidum nitri, hvilket fl^er lått med tilhjelp

af värma , fäs en ljusgrön folution , fom med
blodlut gifver höggult nederflag, til tecken, at

Zink deruti ymnigt ingår, hvilken gifver dy-

likt. Nickelns närvarelfe fl^önjes af folutio-

nens fårg och fmältningar för blåsrör med
borax eller fal microcofmicus : åfven genom
reduction, då nägra procent Nickel - regulus

erhållas.

Den efter fällningen äterfiäende höggröna
folutionen linnes, efter anMlte förfök, hyfa all

im Nickel qvar, pä nägra fä procent när.

Af
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Af de anförde omftåndigheter kan inhäm-
tas, at Zink icke egenteligen praecipiterar up-
löft Nickel. En mattad folution mä kokas med
Zink, i hvad ymnighet fom behagas, lä för-

går dock icke gröna fårgen. Den andel, fom
finnes i prxcipitatet, år följakteligen nedfallen

genom attraclion kalkerne imelian, och är icke

uti reguhnifk form, hvilket han borde vara,

om Zink fällde honom, fom andra, genom dub-
bel fråndfkap. Exempel pä dylika metallin^a

kalkers föreningar lemna Guld och Tenn, Kop-
jpar och Zink, med ficre/).

4. Vanlig Cobolt-regulus tco marker, up-

löfle i falpeter-fyra, och den röda folution pr-^-

cipiterad med alkali minerale aeratum, gifver

efter tvättning och torkning et nederfiag, fom
år dunkelt blått, dragande i rödt, famt våger

160, men en centner af famma regulus girver

med alkali minerale caufticum allenaft 140, an-

nars til anfeende hkt det förra, men ndgot mör-
kare. Med mattad blodlut vinnes af ico mar-
kers uplöfning et prcecipitat, til fårgen föga

fkildt frän det föregående, men helt olika til

lynne, fom våger vid pafs 142. Det födh lö-

fes i fyror med fråfning, det andra utan rö-

relfe och det tredje aldeles intet, hvilket åf-

ven galler om Nickel- prcccipitater med famma
alkalier.

En mattad folution, fom höll 100 marker
Cobolt-regulus

,
digererades med lika mycket

Zink, m.cn utom litet flarn, ville ingen ting falla;

Upiöfningen koktes derföre ock anda tal torr-

V
het.

/) Din. dv d;veria pliiogiili quänacace La mctaliis, ijbo*
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het, dock foll icke annat än flam ^ fom til en
del fäftades vid Zink-lkifvorne , hvilka uptag-

ne, tvättade och torkade, funnos aldeles in-

gen ting hafva förlorat. Vatten, flaget på tor-

xa refiduum, blef inom kort hka rodt, fom för-

ut, och lemnade efter prsecipitation med alka-

li fixum aeratum 135 marker, dragande mer i

rödt %i\ vanligt är. Det afföndrade flammet^
väl tvättadt och torkadt, var gulbrunt, mörk-
nade genom glodgning och drogs af magne-
ten, var fäledes en järnkalk, hvilken under
kokningen bUfvit afföndrad, af famma grund,
fom jårnfolution fjelfmant affätter ochra

,
ty

järn iålles icke af Zink. Den här vundna järn-

kalken är vanligen icke bekajad med arfenik

,

men litet Cobclt hänger gemenligen dervid,

få at borax och fal microcofmicus deraf fär-

gas blå; fyror lofa den med gul färg och en
täm.melig mängd mäfte uptagas, innan de vifa

något tecken til rödhet.

5. Magnefium är den fenaft uptäckta metal-

len, om hvilken annorilädes är handladt g),

Hvad defs prcecipitationer med alkalier angår,

få gifver I centner med alkali m.inerale aera-

tum omtrent 180 marker, med caulficum 168
och med phlogiilicatum 150: det förfta hvitt^

vanligen mer eller mindre fmittadt med brun-

aktiga atomer, fom orfaka en vifs grad af gul-

het^ det andra mörkt och det tredje faller i

början blått, men fedan hvitgult, hvilka bägge
blandade och famlade tilhopa, gifva efter tork-

ning en mörk i grönt dragande maffa. Vi^
up-

g) Opufc. Chem, Vol, II, pag. zoi.
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uplösning af regulus blifver aiticl et mörkt pul-

ver affldldt. Med acidum vitrioii har jag af ico
marker århållit dylikt vid pafs 7 marker, hvil-

kct år fvartbrurit, latt, fjåiIio;t, detonerar häf-

tigt med falpeter, tiiiger:ir fyror med gul fårg

af en ringa mångd jårn,. fom utdrages, men
löfas för öfrigt icke vidare. Detta forhållan-

de utmärker et lynne aideles lika med blyerts

(plumbago).

En klar folution af det uplcfliga efter i cent-

ner Magnelium med acidum \ itrioli, har n ed

Zink endalt fållt 6 marker mörkt, tungt och
metallifkt pulver, hviiket färgade fal mncrocof-

niicus hoggiont och gjorde borax röd, opak,

juli fom koppar, men minfta delen af prjeci-

pitatet var dock koppar, ty en anfenlig mängd
mälle lölas deraf i falpeterfyra, innan någon blå-

het vifar lig; och om folution blandas med m.er

alkali votatile, ån til fyrans mättande behöt-

ves, faller et hvitt fvampigt pulver, men öfver-

llående liqvor vinner allenalt en fvag blahet.

Det hvita famladt och tvättadt, löftes lätt af fal-

peter-fyra och fäldes med blodlut dels blä^.

dels gulaktig, få at det fynligen fans famnun- .

fått af Zink och järn.

I följe härutaf prxcipiteras ej Magnefnim
af Zink, utan allenall främmande inblanningar,

fom enligt attradtions-ordn.inoen vika för Zin-

ken. Således mSlfe Magnctuim tiUika med den
nplölta Zinken vara qvar i fokition, hviiket

ock tydehgen vifar hg, om tällning anllälles

med alkali, ty pr-jecipitatet fvartnar i eld, famt
löfes i borax och fal niicrocofmicus med den
färg, fom Magncfium gifver, hvilken likväl-

här
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här under affvalningen forfvagas eiler aldeles

utplärias, i kraft af Zinkens nårvareife, hvars

verkan i detta affeende år bekant.

Magnelinm, uplöfl i falpeter-fyra^ fa mycket
m.öjligt är, utan ofverfl^ott, faller på Zink kop-
paren ganHva Jångfamt, dels med im röda me-
talliflia fårg, dels i blekgrönt pulver, hvilket

åfven händer med ren Koppar-uplosning.

6. Af anförde forfok kunna åtfldilige flut-

fat fer draras.

Ä) Vore Platina af Guld och Järn famman-
fatt, fä borde den med Zink pä förut befcif*

na fått bliiVit decom-ponerad. Guld fålies af

nåflan alla andra, och iidlkomligen af Zink,
h vilken deremot icke räder på jårn , icke en
gång, dådet med vitriolfyra år förbundet, fom
annars redigall' plågar flåppa uplolla metal-

ler !)), Som nu Platina nederflås oförllord 2),

fä tyckes vara full anledning at tro, det jär-

net dem ti icke väfenteligen m^ih'. Den i för-

föket nyttjade Platina höll omtrent I järn, incM

denna tilfålliga inblanning finnes ibland Itör-

re, ibland mindre. Uti preecipitatet har jag

icke kunnat finna ringafie fpär på jårn, fedan

fal microcofmicus dermed flere gånger blifvit

fmåit för bläsrör, intildefs faltpärlan icke vi-

dare tingerades.

B) Enligt förfoken, fållas Nickel, Cobolt^

och Magnefium icke vidare af zink, ån i af-'

feende på främmande inblanningar g, 4, 5).

Som nu 5
järn undantaget, alla andra bekanta

nie-

h) Diir. cit. 0. IV,
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metaller nederflås af zink, fä tyckes den flut-

latfcn vara ollridig, at antingen åro delTe tre

half-metailer viiTa förändringar af järn, eller ock
aldeles färikilte frän alla ofrige. Hår kunde väl

invändas, at til äfventyrs naturen har utvägar,

hvarigenom två elier flere fä innerligen kunna
förbindas, at zink ej förmår fondra dem, ehu-

ru en del enfame altid for denna gifva vika.

Detta gäller, fä fnart dyUkt kan med förfok be-

ftyrkas, men defsforinnan år det blott en gifs-

ning, hvars omöjlighet ej kan bevifas, och pä
fä los grund bor man ingalunda bygga i natu-

rens underf(!)kning.

Hvad nu den tanken vidkommer, at Nic-

kel, Cobolt och Magnelium torde vara viffa

förändringar af järn, få kan icke nekas, at ju,

utom den ofvannämnde, flere omlfändigheter

tyckas gora den trolig. Ingen metall finnes

under fä mänga nog flåljaktiga fkepelfer. Tack-
järn, nödfatt och hårdfatt, kallbräckt, rodbräckt,

Imidigt, Ifål, m. fl. hafva hvardera eget lynne
och åtikilliga gradationer: järn kan både pä
torra och väta vägen frambringa flera tärger,

rödt, gult, grönt, blått, brunt, m. m. faitån jult

icke på famma fatt, fom de i fråga varande half-

metaller: alla fpär af järn kunna ock näpligen

ikiljas ifrån dem. Hvad moda blifvit använd,
at vinna järn-fri Nickel-regulus , år annoritädes

beilcrifvet i). Ju renare den blef , dello tydeli-

gare vifte lig järnet: ja! regulus blef fä magne-
tin<, at då den fönderflog;^, drog ena ilycket det

andra. Jag vet väl, at fadane reguli kunna fram-

Vifas, fom icke Jyda magneten, men man kan
lat-

ij Diilerc. de Niccolc.
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låtteligen och utan tilläts af järn göra dem dra-

geliric,' om de båtcre renas. Nickel, proscipite-

rad^utor liepar fulphuris, behofver i lynnerhet

fiuijas iran "h-eterogenea , livarefter han finnes

niagiictens v-äide undergifven.

Co]}olt ocri Ivlagnefium åro val icke hittils

iinderkailade få mSnga renings-prof ^ foni Nic-

kel, men förioken vila nogiamt, huru envift de

hälia iärn qvar^ eller åtminllone utur allahan«

da åmnen förmä deraf antaga en fmitta.

Til ytterligare bevis p§ järnets fynnerliga

fråndftap med Nickel och Cobolt, ma anföras^

h.x. iipiöihingar af någorh]nda rene reguli kun-
na kokas in til torrhet 5 utan at llåppa ochran,

hvarcxmot jårn, antingen enlamt^ eller i blan-

ning med någon af de elloiva gamla metalier-

ne uploii i f/ra, akid pä nämnda fått röjer lin

nårvarelfe.

Hvad nu anfordt blifvit^ utmärker val en Hor
enlighet imellan järn, famt Nickel 5 Cobolt och
Magneiium, men innan af rent järn någonde-
ra Kan frambringas, år bevifet icke foilgikigt*

Tvärtom fynas anitäite förfök gifva vid han-
den, at något annat målle vara tilftådes. Et

rent järn låter utan fvärighet i eld calcinera iig

och blir fl-:ört genom nedfiiiältning med vanli-

ge fluffer, men den renaile Nickel blifver icke

allenaft iniidig, utan ock Ivår pä det cnvifafte

emot calclnation, femt vinner en gråvitas ipe-

ciiica 0.600. En dylik irnidighet vilar blan-

ning af jårn och Cobolt, dä arienik icke är när-

varande: afven dylik hSrdnackenhet i ekl^j hvil-

ket år oriaken ,• hvarfore arfenik ibland år nö-
dig til blätt glas, lom endail vinnes genom Co-
" U boit-
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bolt-kalk. Således måfte i deiTa blanningar, ut-

om järnet^ vara någon annan metall , Ibm hin-

drar defs förbränning: denna tyckes vara Imi-

dig; fä ftrång-fmåit fom itångjårn^ nog tyn-

gre ån jårn^ ftS ganfl^a envifl emot calcination

och ej fullas af zink.

C) Om Nickel 5 Cobolt och Magnefium fins

imellan jämföras, fä finnas val famtelige kom-
ma ofverens deruti, at de, friade från arfeiuk,

åro ganfl^a ftrång-fm.ålte ; at de begärligt f^'':^-

enas med arfenik , och dä den i viis mängd är

närvarande, icke lyda magneten^ at de näpli-

gen kunna frias fran alt järn, få framt den fat-

fen är pålitelig, at utom järn ingen metall dra-

gés af magneten; at de i möjeligafte mätto re-

nade, ega någon fmidighet, hvarpå äfven Magne-
fium gifver ibland prof, at de alla iälla matta-

de (ilfver-folutioner, hvilket ej järn förmår,

m. men de vifa dock flera ganfl^a flåljaktiga

egenfluper. Magnedum är både til gråvitas fpe-

cifica, fom år 6,850, och fina befynnerliga tor-

mogenheter, fkild få tydeligcn, at ingen, fom
med honom gjort forfok, låtteligen kan rör-

blanda honom med Nickel och Cobolt k), men
deffe fenare tvä angifvas af en berömd Chemid
i vån: dagar, at verkeligen vara i grunden fam-

ma metall.

De omftändigheter, fom i föregående MO'
ment antöras, vifa utan tvifvcl en fynnerlig

ofverenskommelfe , men andre kännemäriien

lemna utväg, at tydeligcn il:iija dem åt. Det

fom gilvit anledning til irring, är, at Nickel me-
rendels är fmittad och fväriijien renas från all

Co-

k> 0-u,c. Vol. 11,
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Cobolt, famt tv^lrtom. De kunna likväl befrias

frän hvarandra , och då gifver Nickel aldrig

blått glas 5 ehuru mycket, dock ren, arfenijc

tilfättes; aldrig fympathetifkt bläck; aldrig röd
folution med fyror, ej heller Coboltgrön; re-

nad Nickel kan hopfmältas med filfver, men ej

Cobolt; at proecipitera i centner uploft filfver,

fordras nåftan dubbelt fä mycket Nickel, fom
Coboit, o. f. v. Bly och Wifmut komma i långt

fiere egenflcaper oFverens, men de anfes dock
med fkäl for läril^ilde.

Sluteligen får jag anmärka, at ehuru Herr
Bergs-Rädet Brand t redan för fnart 50 år fedan

upgaf Cobolten fafom en egen metall, likväl ne-

kas det ännu af nSgra nyare, i fynnerhet i Sa-

xen. Man tror, at det forn färgar fmalts-glas

icke en gång år metailifiAt ämne, egenteligen,

emedan en art fä kallad Cobolt-mulm fkali gif-

va blått glas , men ingen regulus. Jag har väl

icke hittils haft tilfålle , at underföka dylik

mulm, men af det föregående fynes, at Cobolt,

fri från all arfenik, år i hogfla mxätto fvär-

imåit, och formodeligen är det orfaken, hvar-

fore med vaniiga anflalter här icke vinnes re-

gulus. For öfrigt har jag forfokt mänga flag

Coboit-glas, hvilka alla med fvart iiufs gifvit

regulus, dock gniiflva liten, emedan färgande

kraften af denna m.etail år mycket rik. Jag har

ock med blod-lut prtecipiterat Cobolt-folutioner

i fyror, reducerat nederflaget och fått regulus

med tingerande och alla ötriga formögenheter.
Som nu intet exempel linnes, at mättad blod-
lut kan fälla annat, än metallifka ämnen, fä

måfle det färgande hÅv vara fådant, emedan det

helt och hållet nedfaller. Flera bevis lära icke

behöfvas. U 2 RÖN,
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Orr. SkiffergaJigania i Finlu i ^ c:i.

TI| inlands alimSnnaiie håJIebergs*arter åro vH
den grå och roda rraniten, af hvilica de .

fenare, i f>Tinerhet i Xcrra delen emot Ta-
vaftland. Kemi och Tcrns:! LappiDark, år ra-

dande: men dels följes, deis aflKires den ock
hår i Landet, ån af ymniga Hornbergs cch
Fåltfpats trakter, ån ock af kalk, iandlten ccli

Ikiiier -gängar.

§. 2. I Bjurneborgs Lan tiånas i fynnerl.et

en \idiyrtig och mågtig Itieade ilätter-g; ivi.

Öltra Iidan af den itora lanctryggen, fom -r

en fortfattning af Sewebergs ryggraden, och
hviiken fl^Liljer både Cajsna Lin itrån P^^fsland,

famt Cajana Lån iiran Savolax, lom ock hela

Ofterbottn iirån Tavaiiland och Ejornebcrgs

Lån, tyckes denna Skiiter-gang ätiölja nåiiaii

oaibrutet. I våiier af denna landtr)-gg, har den

hirtiis i mera enilaka gängar röjt iig.

3. hlan Sådinkyle, Kemi, Kufamq,Pal-
damo och Cajana landtryggs -traktenia i Öiler-

bottn, finner man redan ipär på denna Skiiier-

gäng. At derna af de handltenar, fom mig blif-

vit tilfåncJe, beftar Skiilern pä deffe orter mall

af en mer eller mindre lin mo-jord, Leptam-

PEHR ADRIAN GADD.

nos
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nos a)^ foni af lera blifvit hopgyttrad, famt år

fäledes en Schiftus Leptamnofus- glutine argillaceo.

§. 4. Sådankyle SkifYern är mörkgrå til lär-

geii; Paldamo Sockens ljusgrå med ganilia litea

inblandning af ikimmer. Kemi SkiiTern, hvii-

ken H:r Bergmåftaren Liljeojmst uptäckt pä
bada fidor om. Kemi ålf, ej längt ifrån Kyrkan,
beftSr af en miågtig gäng iläende fvart Skiffer.

Alla delTa Skifi^r-arter fuga ganO^a litet vatten

uti lig 5 forvittra intet i luften j blifva igenom
bränning i eld icke ilcora , utan hårdnar faft

mera Sådankyle Skiffern deraf. Af alla, tyckes

ock Sådankyle Skiffern vara måft låttklufven,

st kunna fordelas i de ftorlla Lameller eller

ftifvor.

5. Schiftus micacea argiliofus, inollis^ cultr&

friauilis ^åeniici iöfa ljusgrå ler-fkifter med fkim-

mer-blandning,^ har mig blifvit tilfånd ifrån II-

niola Socken i Öilerbottn. Hvad ymnoghet der-

af linnes 5 år mig obekant I anfeende til den
kjesaktiga vittring, fom pä några handftufi^r

vifte iigj tyckes den ej vara låker for vittring

i luften: men de profllyeken ^ fom ej hyile den-

na inblandning, höllo godt prof i eld, hard-

i^ade och fiogo ingen tilökning i tyngden , faft

de, efter calcination, lågo öfver 14 dagar i vatten.

Denna lofa lerfkifFer år annars -ej mycket ofilf

den, fom brytes vid Mansfeid, Conradswalde

och Prausnitz i Schlehen, och där förer kop-

par-malm, famt i hviikens Skiffer -vittringar

U g Kongl.

fi) Lcptanmos, mo-jord, beuar af et mjöiaktigt fint gry,

af jämnlika, fmå, hårda delar; liopgyttrar i eld, hvar-

fore ock Pott anfer och kallar denna jord -art for



296 I780. Ocf. Nov. Dec.

Kongl. Preuflifl-:e öfver -Bergs-Rådet Gerhard
päilår f]g åfven ibland hafva funnit verkdiga
Borax -Cryltailer b).

§.6. I öfre delen af fidfinåmnde Ilmola Socken
och den Landthögd, fom flviljer Björneborgs
Lån och en del af^^Tavaltland ifrfm Öfterbcttn,

träffas den landtrygc^en , fom ieenom Kyro Ho-
ra Skogen och des TaJl-moar flutcr fig i hatvet,

norr om SaAmola Socken i Björneborgs Lån, och
h vilken fal. Hrr Landshöfdin^en Baron Ti las

anfett för fiila lijerten af Sewebergs xygg^.
I hela denna ftråckan förekomma allm.ånt fand-

ftens Skiffer- gångar, hvilka, ehuru de ån af

fand-äfar, ån ock af jordhögder uppe i lancet,

famt nårmare St hafs-kulien af eniiaka berg,

förfånkas och af ften-ras öfverhöljas, tydeligait

och i flörre vidd, åter ymmogt vifa lig vid

Björneborg och i des Skargård.

§. 7. Schifiiu arenarius
^
gvanularis

^
compjcfuf^^

durUS ; denna fandlfen varierar hår på orten

med röd och hvit fårg^ ån finnes den ock of-

ta fläckig; år af Jika art, hårdhet och fafthet,

fom Roflags fandllenen, famt vilar lig åtven på
andra fidan om hatvet vid Gefie Stad. Vid Björ-

neborg röjer den fig ock i de ytterfla klippor

och fmä öar emot hafvet, fäfom vid Capel-

hamn, Råfsön, Såbbön och annorftSdes.

§. 8. Ifrån denna orten börj:^s fedan en flor

och mågtig Skifier-gång i Bj-.' rneborgs Lån, i

flere grenar, och med flera flags föråndringar.

Dock bör jag, förr ån den befkrifves, förut

anmårka de Ipår och prof pä Skiffer- gängar

,

Inii-

^' Cari. Abr. Gfrhards Beyri,ii;e /.Ljr C.ymie und Ge-
^
fchiclue des Mineral -Reichs, I. Theil pas. 342.
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hvilka hårtils åfven yppat fig på våftra fidan

af Sexvebergs ryggradens fortfåttning i Finland :

fäledes förekomma i Carelen och Liebelitz Socken
ftora trakter af en fvart Hornbergs - Sl^iffer,

hvilken i des låge pa 40 å 45 grader vid pafs

docerar. I körtlar, flackar och ftrimmor hyfer

den gemenligen infprångd fvafvelkies, famt kan,

för des vittring i luften, ej nyttjas hv arken til

taktäckning eller vid byggnader.

§. 9. Til halt och gry är denne Skiffer en
Schijtus cornciif ^ argilla martiali pyriticofa indu-

ratiif^ dylike Skiffergängs -trakter finnas äfven

i Kuopio och Idenfalmi Socknar i Savolax, men
de åro än mera jårnhaltige, kiesaktige och öf-

verll i dagen förvittrade, famt i bergens Slåpp-

fluMar och nederit i bergen likfom hopgyttra-

de på nytt til en art forifenad myrmalm. Vid
Strömdähls Bruk har man af deffe jårnhaltige

Skiffer- gyttringar budit til at utfmälta järn:

men, ehuru de befunnits nog m.almhaltige , har.

järnet af dem dock varit fä rödbråckt, at det

ej kunnat nyttjas.

§. TO. Pä våftra fidan af denna höga landt-

rygg framftryker afven i Padasjocki Socken i

Tavafihus Län en näilan lik» Skiffergångs-trakt

:

Skiffern år dock hår något ftiimmerblandad

,

hyfer imå ftrödda gniftor afkies i fammanfått-

ningen, och finnes ej få mycket utftålld lör

vittring, fom de förre Skiffcr-arterne ifrån Ca-
relen och Savolax. Pä nägra ffållen brytes af

denna Skiffer, nyttjas ock til brynitenar i fag-

de Socken.

§. u, I negden omkring Björneborgs Stad,

tager, fom fagt år, den ilora fandftens Skiffer-

U 4 gän-
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gången fin början. Den utbreder lig deriirån

förlt til Luvia Capell, fedan tii Uifsby och
Kumo Soknar, famt åtföljes hårifrän af ftora

viditråckta' landäiar och tailmoar igenom Kiu-

I05 Sakyle, Loimijocki, Nyby , Ufl^ela, Kikaia,

Stor»lojo och Karis Socknar tii Heliinge-nialra

vid Heliin^^fors och FinOja viken. r3enne fand-

ftcns Skiffergang följer fålcdes, pä 3, 4 ä 6 rnils

afiländ, nårtan parailelt med hafskiirien pä den-

na orten i Finland. Emot liaisilr.hidcrna och
i Skärgärden är ricn. grof-tårnige röda Fältfpatcn

måft rådande, ocli imellan defs llräckning^ {amt

den flora langfiräckta fandftens Skifiergangen

,

finnas Fiorn-fiålTrige berg, li vilka utgöra or-

tens malmfält, hvaruti Orijerwi Kopparverk ock
ar beläget.

§. 12. Under det denna Srndilaffer-gäng

ifrän Björneborgs Stad fäledes iramiiryker, ige-

nom en del af Björneborgs, Abo, Tav^ichiis

och Nylands Län til Hellin^tors, hvarelt en

SjeliTråtflens-trakt, ända til Friedricshama vid-

tager, finnes den ock ofta i llrödde Q\arts-

och Fultfpats-rädande berg, bäde i fm.ä grenar

och gängar; ån ock fyller den defia ilenflags

fläppflvölar i bergen. SSdane fpär har nian af

denne Skiffer i Marie Socken här vid Abo och
paimala By, fom ock i Orim.attila Socken och
Niemis By i Nylrtnd. Fä dclTc Jläilen träffas

den gemenligen Skimmer- ocih (3)^^ arts-biand ad

;

lätcr klyivh lig i tunnare iK-itvor, än den aH-

månna Sandffens-H^ifferri ; kan något nyttjas til

taktäckning, famt är til halt och gry, en Scbi-

Jliiy^ uiicä^ qihinzo Hf argt lid mar l iiiU compnjifus.

§, 13. Vid Björneborgs trakten finnes denna
Sand-
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.Sandfldffer-gSng i fynnerhet befia af mangfalt

gry och lynne ^ ån lin are , än ock grofre. Ta-
ges den något på djupet, lå är den mjukare,

än uppe i dageri ; luger ganfka litet vatten uti

fig^ i-jiu lållan klyivas i tunnare fkifv^or, ån til

f eiier tums tjocklek, men alimånnafl i tjoc-

kare och gTofre Itycken; den ftår hår åfven nä-

ftan pä borit; docerar iikvål mera til et hori-

zontelt låge, an annorllides. Där denne Sand-,

jflen faller tiock-klufven, nyttjas den med ut-

märkt nytta, at kaatiågga brunnar ifrån botnen
up til dagen, til byggnads -Ilen under vatten

och ofver jorden. Hrr Profeff. och Ridd, Joh.
KraftiMan har af en lådan Sandften upfört des

målta Ladugårds "byggnad. I Såkyle .Sockens

ipjKhnoar upgråfves ock en art af denne Sand-

ilen , h vilken faller nägot grof-grynig, hvaraf,

i anfeende til defs fafthet och härda gry, hug-
gas och tiiverkas de båfta och llorlla qvarnile-

nar i hela landet. Pä de ftåiien den läter bry-

ta fig i tunnare ften-fiifor, brukas den åfven til

tak-tåckning, men dock få, at nåfver dä un-
derlägges.

§. 14. Af fåiliynta ädlare ften- arter träffas

ock ofta i Sandllens -fkiffern vid Björneborg,

1) Jafpls-arter, dels en- dels ock m.ängfårgade,

lamt ibland dem åfven en mork-röd Zinopel,

Ried högröda fyviååd. iiåckar, lik den^ibm plä-

gar brytas vid Langbans -hyttan i Wermeiand,
fom ock den (jvarts - blandade Sclinur-zino-

peln, hvilken år allmän i Ungern. Jag har
oita funnit dem halia järn til 6 ä 12 proCent.

2) Fä Sädon iinues ock, förutan fvart jalpis,

en myckenhet faila hällar, af en fvart, nn, tät,

Hcigot nio - och ler-haltig grof-klufven Horn-
U y bergs-
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bergs -art, hvilken antager en få vacker Poli-

tiir, fom den fkonafie fvarta marmor, och kan
med meiffel lått tilverkas och uparbetas. I forn-

åldren gjordes och flögdades af detta flen-flag

Urner, eller de få kallade Vaja Bafaltica. Dcfs
mindre ftycken kunna nyttjas til ProberPienar,

Pierre de touche y ty bäde fvart Jafpis, fom ock
den fl:en- arten vi nu kalle BafHltes^ åro båcge
för hårda dertil. Af H:r Profeff. och Riddaren
Wallerius finnes denne Hornbergs-art i defs

Mineral- Syllem uptagen och nåmnd for Cor-

neuf Trapezius 72iger folidus.

§. 15. Jåmte det den förutnämnde Sand/lens

fkiffergången ifrån Björneborgs- trakten, §. 11,

fåledes framleder defs itråckning til Finfina hals-

viken, har m.an ock, icke långt ifrän Björne-

borg, känning pS en annan ilor och mågtig

gång af flående fvart Horn-fl-äffer, til vid pafs

2 å 500 famnars bredd, hvaruti finnes fpär pä
rått god Takndifer: denne ilråcker fig igenom
Björneborgs Lån och Socknarna Carku, .Mou-

hijerfwi, Birkala och MeiTuby inåt Tavailland

i våderftrecken V\ NW. och ÖSO, och grenar

fig derllådes dels föder om Längeimaki Socken,

dels ock i N\V. om Tavafthus, i Kaiwola och

Urdiala Soknar.

§. 16. Vid Normark, Pomark och Lafiila, fä-

foni nårmalt åt hats -kullen, år denne Skiffer-

gång måil öfverhölgd af llen-rns fr.mt en^laka

Skimmer- och Q\'artz- rådande berg. 1 Mou-
hijerfwi Socken yppar den lig iorll på t:ere

ilållcn uppe i dagen, och tornämligali vid S:d-

mis By. Den är grå til fårgen, iVimmer- och

mo- haltig j forftenad af ct leraktigt äm.ne, el-
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ler, är en Schiftus griceus micaceo Leptamnojuf

y

glitinc avgillaceo: dä den tages på nägot djup,

linnes han ganfka lårt-klufven; famt är hår icke

fåliiynt, at få fkiffer-itycken af 13 til 14 tums
längd, 7 ä 8 tums bredd famt af if, 2 ä 3 iiniers

tjocklek, hvilka dock fällan väga mera, än 1 å

i^-gj Svenfk Viélualie- vigt; at den kan nyttjas

til ordentelig Takikiffer, derom är ej tvifvel.

§. 17. I luften förvittrar ej denna Skiffer, ef-

ter 8 ä 10 ars iörfarenhet : ty flere hafva hår-

ft ides nyttjat den med utmärkt nytta til tak-

täckning, hvilket ock, efter min anvifning

,

fkedde af Herr General-Majoren Carnal, fom
dermed täckt en vidlyftig byggnad uppä Öf-
verile boftållet Selkis, beläget i denna Socken.
Engelfl^a takrkiffern ifrån Dennubole vid Pad-

ftovv i Cornvali , hvilken anfes vara af bäfta

flaget, har jag calcinerat i eld jämte denna Sal-

mis och Kaivola Skiffern, och når de varit nå-

ftan upglödgade, käfta t dem i kai t vatten, hvar-
vid jag funnit dem hvarken n<iffra fig , eller

blifva löfare ån förut, icke eller hafva de fått

tilökning pä tyngden, faft de i flere dygn fe-

dan legat i vatten. Detta prof uthärda icke

många Skiffer- arter.

(§. 18. I Carku Socken framftryker denna
Skiffer-gäng pä väftra lidan om Culoveu Sjön,

igenom Nokia ftröm in uti Birkala Socken, och
förfänkes famt öfverhöljes här af klappurhai-

tiga jordhögder och vidfträckte fand-åfar. Imel-

ian Kalju gård och Memmola by vifar denne
Skiffer fig långs utmed landsvägen, fam.t fin-

nes där ofta tät, upblandad och infprängd af

helt fmä fina granater ^ af hvilka den dock ic-

ke
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ke blifvit fi^orare, eller derfore utftålles mera
for förvittring , ån annars. På båi^ge lidor om
Nokia ftröm, röjer den lig tydeligall; uDpe i

dagen, ftär i gängen naftan perpendiculairt på
borit 5 förändrar fårgen til mörkgrå j blifver

mera mo - ån ndmmerhaltig 3 år ofta upfyld i

lameilerne af jårnhaltig kies , fom förvittrar.

Icke långt härifrån yppar den fig ock ibland,

få vid Wiks Ladugård, fom på några andra

Italien, fom en vettjeftens art.

§. 19. Både i fafi: klyft, 10m ock i löfi ge-

fchiebe , far man igen, vid irråndcrne af den
fiora Nåfijerfvi fjön , fom vectér åt Harju Ca-
pell och nya Köpingen Tam.meriors , den fiögd-

iiyttiga fvarta Corncus Trapezius, 14? hvilken

fans vid Skiffergångens början vid Björneborg.

Et itycke ofvaniörTammerfors ftröm, delar fe-

dan denne Skiffer-gång fig i 2:ne grenar; med
den ena ftryker den i N. O. igenom Meiir.by

Socken ocii Teifuo Capell, famt Kangafala och
Ohriveii Soknar, til det förut 15, omnämn-
de Skifferbrottet i Längelmäki Socken , och
den andra grenen gär i N. W. igenom Låm-
pelå och Säxmäki Socknar til Kalvola Socken
i Tuvaftland.

20. I nejden omkring Kuttis och i Ber-

get Ahvenas Cailio, iom ock vid Kickaia by,

vifar lig Skiffern i fynnerhec i Kalvola Socken.

Dcu faller til färgen nicra ijus ån SSdankyiå

Skiffern, §.4, och är af iåmma gry i håikr al-

la de prot, fom. EngelfK Taknuffer, $.17, fairit,

i fnll däraf finnes nSgon myckenhet, fliulle här

blifx a det bälia Takfi.iffer-brott i landet, ifrån

Urdiala, fåfom nålta SocKcn härintii, har jag
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ock fatt prof pa Skiffer, nåfcan af famma halt

och gry : men den bryter fig i vagiga llafvor,

.och år en Scbifins cimrcQ fnjcus^ Leptamnojo ar'-

gtlluCCUS^ jluCVUclHS.

Berattelfe öm. Nackbenets arjcnliga brott

och intr;;cbn.::g, tuchUgen huljjet

genom trLpanaticn ,

af

JOHAN -THEOFHILUS NATHQRST.
Stockholms Stads EdiVorne Chirurgus.

En Handlande hår uti Staden hade den olyc-

kan , at deis hallar fi^enade med honom

,

och at han d-rvid af-foll frän kufldatet, hvar-

lan fatt och körde ; och uti fallet Irötte

uivudet mot en iten. Han upikg likvål ilrax,

och dä han fann bloden rinna rrån (kackn,

gick itrax at föka hjelp. En Läkare efterlid c--,

kadcs, hvilken endaiF löft forband fåret, och
förde honom hem, pä det at alla nödvändiga
hehof vid Ikadans bättre förbindning fimlle va-

ra at til gä. Man hade redan vid fcirita förban-

det, genom fondering
,
uptåckt hufvudfkålens

brott, derföre vidtogos nu allenafi; de vanhga
medel, fom vid utvärtes (kådor pläga nyttjas:

Patienten blef ymnogt åderläten, kylande la-

xativer och emoUierande lavemens gifne: kalla

badningar gjordes pä hufvudet, fom lättade den
redan tilkomne hufvudvärken. Följande dagen
efter joiyckan blef jag dit kallad, för at, i fåll-

Ikan med Herr Doftor SPAiirvMAN ^ underföka

Pa-
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Patientens tilftånd. Vid förbandets aftagande,

fans på bakre delen af huivudet et får, fom
ftråckte lig fnedt ifrån höger, nedät, af f tums
iångd, och en gåspennas bredd, ungetår ofver

futura lambdoidea. Såret fonderade.?, och i^ns

vid forfta underfokningen en anfentig iractur

i nackbenet. Detta iorefoU rrdg befynnerhgt,

hålft inga betydeliga fymptomer ånnu vifat lig.

Patientens puls var intet klen j han hade foi-

vit roiit;t och fade fis vara uthvilad; hela hans

plåga beltod endall uti någon hufvudvårk, ic-

ke ]u\i vid fkadade ftåliet, utan cien \ar ut-

f[:)ririd kring hufvudet. Icke defs mindre di-

kterades fåret, för at underråtta mig om (la-

dans vidd och natur, då det betans:

1) a t en fpricka gick från medlerfla delen

af Nackbenet (os occipitis) en haif tum frän

futura lambdoidea, transverle irän höger utfö/e,

af en tums långd och en honspennas bredd.

2) En FilTur , delande den förra i t\"ånne

delar, tagande fm borjm från den förres ne-

dre kant, gående perpendiculairt utföre til den
Flkken af Spina cruciata, fom träns verfelt de-

lar Nackbenet.

3) En depreflion af 8 liniers diameter, frän

den forfl: beftrefne fprickans oire kant, til fu-

tura lambdoidea.

En fådan anfenhg fkada fordrade rådgöran-

de med flera Låkarc. Herr General-Direcfeu-

ren och Riddaren af Acrlls Inligter och\'an-
fl\?.p tor mig, var nu en låker tilflygt. Han,
jåmte Herr SLads-FaltH-aren Stytzer, voro ii

gode och dagen derpä beiokte dea fjuke och
ktm-
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kommo med mig öfverens , at ej anftålla iiå»

gon trepanation, fS fram_t ej nägra fvårareiym-

ptomer fkulle vifa fig. Patienten m^ldde imed-

lertid tåmmeligen våi, pulfen var god 5 och en
ny åderlåtning hade lindrat defs hufvudvark^
Detta iugn varade ännu 4 dygn, dä Patienten

började at klaga ofver någon mera hufvud-
värK och ilkymning for ögonen , hvilken tyck-

tes til taga med pulfens ökade klenhet. I nytt

famråd med Herr Generai-Direft. och Riddaren

AF AcREL, fans nu mera Trepanation nödig,

liviiken jag ock anllålte famma dag. En krona
applicerades på det i ättet , at hon intog den
förlt befl^elne fprickan, med defs ofre tredje-

del. Intet varutdot, Dura mäter hade Im na-

turliga fårg. Nedtryckta fiycket af hutvud-

fl^å len up lyftes allenalt, och Patienten förbands.

Efter operationen var han matt och pulfen klen.

Vi började at mifstrolla om god utgång^ m.en

tryggde ofs dervid, at alt mojeligt var gjord t.

til Patientens räddande. Följande dagen var

han ånnu dällg: den tredje började äter hop-
pet ftiga pä vår lida, fä at inom g dagar hade
vi Patienten i fä godt tilftånd fom vi önfi^at,

men knapt vägat hoppas. Sedan har exfolia-

tionen gätt val och fort, få at den fjuke nu
på i3:de veckan år måil läkt och utan all fara.

Under alt detta, har den fjuke ej haft nå-

gra andra fymptomer , än lindrig hufvudvårk,
r.:ägon fkymning for ögonen och i 4 dagar låg

puls. Ingen fömnaktighet, kräkningar , eller

lamhet i nedra delarna haiva infunnit l]g.

Det il^ulle förefalla mången befynnerligt, at

en fä ftor krofsning uti hufvudilsälen och pä
Nack-
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Nackbenets ofra brädd, ej medförde värre folg-

derj men då fjelfva fedaa betraktas, linnes

nogfamt , at fymptoiTiernas bortovarelie var
juit en folgd af deis befkaftenhet; vy iovA var

den i början befl\refna fprickan la itor, at va-

ret til nägon del derigxnom hade lit utlopps
och for det andra kunde varet ej fjunka län-

gre ån til fpina- cruciata oiiis occipitis^ dår

tentorium lälier hg och hindrade defs vidare

nediånkande, tillika bidrog ock lijernan, med
defs lyfrningar och onivåxlande höjningar, at

drifva det up och utat. De få och drageli{;a

iymptomer, fom tilkommo, hårrörde tornitm-

ligait af den tryckning , fom iijernan led af

beiiets nedkiåmning , hvarföre Trepan endall

blef nodvåiidig; ty lynintomerna började itr:.v

därefter at miniKas. Denne fjuke har deisut-

om varit plågad at bloafpottnnig, och derföre

jfört cn ganika llrang di:et, hvilket törmodeli-

gen nu bidrog, al inga värre tilfålligheter yp-
pade hg under curen..

Fortfåttuing af P. WUsströms Aninårk-

miigar vid Herr Advocat-Fifcalen och Rid-
daren RiicKERSCHuLDS bcjhifniug

ofver rappiiivtgS' fjtlct på gam-
la Trå!riis "••").

T Ttiflen^RiicKERSCHÖLDsbefkrifningom rapp-^ ning på Trähus , faknas et eller annat, loin

^

Pg
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jag funnit bora vid en fullftåndig afrappning,

blifva i akttaget) fåfom förfl::, Takliften eller li-

ften under tak-foten, fom år både nödig och
nyttig, emedan det ftållet bör tiltåppas. Bygg-
ningen vinner ock, henne förutan, ej nägot an-

feende. Hår ute hos mig, förfärdigades hon
af mindre dugliga bräder och fonderfägade el-

ler fönderklutne ftörar famt bråd-fpjelkor, til

grund for gips-rören och murbruket. Plätten

anlågges af fönderfpjelkade bräder, Hålkälea

af brädfpjelkor j alt, efter den champlun, man
hållt åftundar

,
gipsröras ock dragés 5 dä chamT»

.

plun, under dragningen, i och af fjelfva mur-
bruket , formerar den öfriga grannlåten.

En Murkarl , med en mans tiihjelp, rora-

de, pä en fommardag, och drog en fådan lift

om 27 alnars iångd, fom för flere Snickare ha-

de varit flera dagars arbete, hvartill ock dä er-

fordrats m.ycken och grof fpik famt et dugtigt

tråverke, fom ändå nåftan aldrig häller fig utan
fprickor och råmnor, och vinner aldrig det

anfeende , fom en i bruk dragen lift eger.

För det andra: namnes ingen ting om af^

fårgningen, hvilken åfven, i tvånne affeenden,

år bäde nödig och nyttiga förft at pryda Hu-
fet med en vacker iårg , och fedan j i det må-
fta, at förvara rappningen frän fkadehga åkom-
mor, fom af regnvatten förorfakas. Til en fä-

dan för bägge ändamålen tjenlig färg, har fram-
!edne Öfver - Intendenten Baron HäRLEMAN
påfunnit den bäfta blandningen , icke dyr
eller koftfam 5 hon beftär endaft af kalk och
viftriol , hvartil inbiandas något fonderftött

och fiktadt kolftybbe , i den män man pä Hu-
X fet
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fet äftundar fårgen mera eller mindre ljus.

Denna blandning bor ila i några dagar och
fom oftaft omröras, at viélriolen val får fmll-

ta. Det år befunnet, at anftrykningen med
denna famrnanblandaing af hål ler långt brltrre

regn-vatnet från rappnings -bruket, ån olje-

färgen det gor.

För det tredje, har jag erfarit: at Tak-ran-
nor åfven åro ganft:a nödiga , hålit pä tvånne
våningars Byggningar och där hufen ligga högt
och för öpna våder, ty aldramåft fkadas rapp-

ningen af det vattnet, fom under ffark blall

frän taket nedflyter, hålft då alt det ifrån ta-

ket nedfallande regnvattnet drifves ät den lidan

af hufet, dit vädret hgger^ och har jag befun-

nit: at takvattnet, i ilarkt blåsvåder , blifvit åt

väggen fördt ej pä länn;re afftånd från takfoten

än 2 eller 3 alnar , och där uti rappnings bru-

ket fig infugit, ehuru takfoten eller lifien ut-

gjordt 12 til 15 tums fprång fram om väg-

geu. DeiTa Takrännor, om 5 tums half-cir-

kels utgröpning (Iförre behöfvas de icke) för-

färdigas dels ai förtent järnbleck, dels af järn-

plåtar, dels ock af trä. i alla f;3llen, böra de

in uti med halfkokadt beck , väl belhykas, och
det flere gånger. Efter förihi anlhykningen

,

pålägges väl utredt fvinhår, med borli iblan-

dadt, I tum tjockt, fom tryckes väl in uti bec-

ket. Den kanten af rännan, fom ligger utåt,

bör äfven beftrykas och beläggas med fvinhä-

ret? derefter fl^er den andra anifrykniugen och
få alt fort, tils alt fvinhåret blir väl betäckt.

På fådant fått förvaras järn-rännorua ifrån irät-

ning och rSR, och trä- rännorne ifrån röta

5

kunna fäledes, pä lit ilälle uthärda en myc-
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ket längre tid 5 ån desforutan fken Vid rån-

nornas upfättande, bor noga i akt tagas, at de

icke töras längre fram om takfoten, ån hogft

en tum, eljeit kunde de, under ftarka fnofall

frän taken , fnart gä förlorade. Takvattnet fån-

ga de lika väl, då vädret ligger ät väggen^ ligger

vädret äter från väggen, fä faller takvattnet

våggen förbi och tilfogar rappningen ingen fi^a-

da. De böra ock midt pä väggen, tryckas få

tätt up under takfoten , fom fke kan , oc?i mot
hörnen pä hufen få fina behöriga affall, om-
kring 3 eller 4 tum pä 15 alnars längd , och fä

i proportion; från rännorna bör vattnet, vid

hushörnen, genom tjenliga fprått, föras ned ät

marken. Bonde-ftugor och uthus , utom fpan-

måls bodar, fom gemeniigen upbyggas på hö-
ga flållen, behöfva icke med takrännor förfes.

Endaft kunde deras takfot tilökas med i qvar-

ters utfpräng ; hvilket val torde för ögat fal-

la nägot ovanligt, men för den nytta flkul,

fom med en djup takfot vinnes, bör en min-
dre vacker utligt vika h och vet jag föga någon
ting i byggnings- vågen, fom fä förvarar väg-

garne frän vatten och röta, fom en tilråcke-

iig takfot det gör. Där halmtak nyttjas öfver

eldrummen, ville jag råda: at halmen til det

förfta hvarfvet, fom lågges öfver fållbandiloC"

ken och takfoten, til et qvarters tjocklek, blif-

ver förut uti lervatten val indoppad. Når fkor-

ftenen är förfvarlig och ollcadd, år detta Häl-

let, under takfoten, nåftan det enda, hvarefl:

vldeld uti halmtak kan upkomma.
Det kunde fynas , fom hade jag gått ak för

noga til väga med mina anmärkningar och p§«

minn^fer vid afrappningarne pä gamla trähus >

X 12 men
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men fom jag funnit, at detta husl.äls-åmne år

for Fäderneslandet af ftorfta \igt och varde

;

liar jag trodt, at aila foriigtighets mätt dårvid

borde i akttagas , på det rappningen må aga be-

ftänd och fåleds tjena allmånheten til efterfyn,

fom fåkert fKer, om hon, pä hna forlla fcr-

foknings ftållen, befinnes blifva varaktig. Ty
hvilken H^ulle val, i fin hushaihiing , vara lä

obetånkfam och gripa fig an med en nybygg-
nad, famtkopa dårtil, nog längvåga ifrån, dyrt

byggningstimmer (hviiket alla, i Rikets måft

bebodde orter fä vidkännas, dår fållan til råck-

ligt bränfle finnes och ån mindre tilgang pä
dugligt bygnings verke) , dä han fått erfara : at

han af fin gamla byggning eller lluga, med en
mer ån fyrdubbel belparing, kan tildana \\g et

hus, det vackralle til utieende, det båita at be-

bo och få varaktigt, at om det endaft hål-

les vål vid magt med tak , det då uthärdar

mångfaldig långre tid ån en ny tråbygning?

Utom förenämnde befparing uti Bygnings-
koftnaden och erhållandet af vackra, dragfria

och goda väningsrum famt varaktiga Hus h fä

vinner Fäderneslandet, genom en fadan omlag-

ning pä gamla Trähus, tillika en mer ån be-

tydande fördel, dymedclrt, at den unga tim-

n:ierfkogen, fom nu, knapt halfvuxen, tilgri-

pes, får dä tid at tilvåxa och upnä fin fulla

mognad, och faledes blifva et dugligt verke til

bjclkar och bräder, både för JuisJbyggnad och
Skepsbyggerier fom ock til utQsepnings. Det
år nogfamt kunnigt, hvad tor en Itor affaknad

re-

*) Sc S. Peccrsb. HandL för år 1766, 3 Delen, pag. 87-
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redan, pa dc fläfte orter inom Riket, forfpör-

jes pä dugeligt timmer til de förenämnde be-

liofven. Den fom åftundar fe våra grannars

jåmmerfulla klagan ofver famma brift, kan
iåfa S:t Petersbiirgfke Economifka Såliliapets

Handlingar af är 1766 famt Danfke Amtmannen
Fleischers afhandling om fkogarne , af år 1779.
För de orter inom Riket, fom ånnu aga nå?»

gon fkog, må derföre den gamle canon tjena;

Timc tucL re.t agitur , paries cum preximus ardeÅ

Det är fäleds hög tid , at uti alla de hushåls-

mål, där det lig göra låter, tänka pä {fogar-

nas befparing, fom, utom de behof, hvilka
redan nåmde blifvit, åro for Bergverken , från

hvilka Rikets reelafte produdler fl^ola hämtas,
til flera behof, fä aldeles oumbärlige.

Jag kan ej undgå, at åfven, til flut, afgif-

va mitt yttrande öfver Hennes Nådes^ Fru Riks-

Rädinnan Bunges upgift och förflag pä myr-
ftackar til inblandning uti rappningsbruket och
Viélriols vatnet med leran, hvilket jag finner

uti Herr Advocat-Fifcalens fenare bref vara

omförmält. Hvad förft myrftacks inblannin-

gen angår 5 fä förtryter det mig, at jag fjelf

ej förr faUit pä d-en tankan, hålil fom jag, vid

noga efternnnande, finner föga någon ting, til

det behofvet, fä dugligt, fom myrftack^ och
det, af den grund, at barren med det öfriga

fna&et, fom finnes uti myrftackar, åro ej al-

lenaft lagom ftora til at, under torkningen,

fammanhSlla rappnings bruket, utan äga de ock
tillika, inom fig, någon kådaktig fetma, och
blifva defsutom af ångan ifrån den uti m.yr-

ftackar befintelige Maftiken , fä impregnerade,

at de både befordra en fnar torkning och åro

X 3 til-
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tillika det mäft tjenlige medel til at irran rapp-

ningsbruket athilla regnvatten; hvarfore ock
de fjofarande veta , enär lönlåckor pä deras

fkepp och fartyg förfpörjas, at dä med myr-
ftack tiltåppa dem. För det andra: Uti tilbiand-

ningen af et rappnings -bruk, det vare lig af

hvad for tjenliga åmnen, m^an hålft ville nyt-

tja, utgjorde vål viclriolen, utan all tvifvel

,

det förnåmftaj men jag befarar, at koRnaden
blefve alt för kånbar, om alt bruket ikuUe tii-

redas med viclrio I-vatten. Som törut nämnd t år,

har jag endaft nyttjat viclriolen til färgens up-

blandande^ och om fä hånda n\ulle, at fårgen,

efter några ars forlopp, bietve matt, kan hu-

fet, med gand-^a ringa koftnad, ä nyo med en
dylik tilblandning ofveriirykas, hvarigenom
rappningsbruket ån mera ilårkes och huiet vin-

ner et utfeende, fom vore det aldeles nytt.

Men förut bör alt dambet, fom famlat lig utan

pä Hufet, vål afborilas, och våagarne med al-

la ofriga ftålien, fom behöfva affårgas, t\-ånne

gånger m.ed varmt vatten inlåfnas, hvarpä an-

ftrykningen Ibaxt fär för lig gå. På detta fåt-

tet blir fårgen qvarlittande , fom eijelf, pä et

torrt och tilhSrdnadt murbruk fållan Iker. Det
famma borde ock i akt tagas , dä gamla el-

ler uttorkade gipstak behöfva hvitlimas. Sker

anflrykningen under et torrt och oinlåfkadt

gipstak j fä tär man fnart erfara, at hvitlim-

ningen, efter nog korrt tid, lofsnar iträn ta-

ket och faller af.
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Väderleks Anmärkningar i F^ermdo Skär-

gård får ^ År^

gjorda af

SAMUEL ÖDMAN,
Philof. Cand. V. D. M.

huruvål Växt-riket i akt tager defs egen af
^—^ naturen inrättade Almanach

,
fynas dock

djuren, och i fynnerhet foglarne, vara forfeddc

,nied en Thermometer , fom päliteligare fager

dem, livad aret lider, pä det de hvarken mä
förhafta eller upfkjuta fina förrättningar. En
tidig vär-varme framlåckar ofta blomman utur

den urkålade jordtorfvan, och knoppar af trå-

dens uptinade qviftar, hvilka dock endaft blif-

va oifer for en oväntad, men aterfcäende Vin-

trens qvarlefva. Det nekas väl icke , at ju fom-
lige foglar, fom vintra i Fäderneslandet, äfven

ftundom med fin vår-fång tilkänna gifva, at de

erfara intryck af vårens behagelighet, ehuru defs

varaktighet år få opålitelig, at de federmera pä
flera dagar nodgas afbryta fina nöjen. Men
Djur-rikets flyttande invånare, låta fållan fä dä-

rå fig af några v?.r-foiens bedrågeUga ögnekaft.

Man bor fåiedes hoppas, at göra de fäkralle flut-

fatfer af deflas förhållande, fäfom de der minll

fvika. Åkermannen och Trädgärdsmädaren
vinna måft af fådan upmärkfamhet. /Inemone

Hepatica kan ej i April få tryggt forfåkra ofs

om ifens afgäng, fom Sädes-årlan i Februario
(^Motac. alha), Anemone ncmorofa tryggar ofs ej

fä för froftnätter fom Stenfqvåttan {Mot. Oe-

X 4 nanth.)
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nanth?) oeh (^Scoh-pax GaUinago)]r[Qrsgbktr\. Trä-
gärdsmåfLaren mälle noga utmärka tiden til vil-

fa orters utflyttning ur Orangeriet. Han kan
dock vara fåkraft, om han afbidar Gökens til-

ftånd, och blifver ej gok-därad, om han pä
Gökens ord utbar J^na krukor. Orternas blom-
nings tid medför åtven den ofåkerhet, at de-

ras olika låge, fåfom i en backe emot fölen j

olika jordmon, m. m. verkar hela 14 dagars

tidigare eller fenare utfprickning. Efter fåda-

ne växtrikets marken 5 fkulle altfä 2 grannar,

fom bebo hvar lin fida af et berg, röna en ftil-

nad, fom annars knapt äftadKommes af 2 eller

3 Geographifka grader. Detta befaras ej, iiä

man tager foglar och djur til mål för lina an-

märkningar. Jag mäfle fåleds ogilla det urgam-
la ordftåtvet: En fvala gor ingen fömmar ^ Och
i det Hållet föreflå et annat, nämligen: En blom-

ma gor ingen var. Man kunde vål invända
exempel af foglar, fom för tidigt vifat fig och
blifvit af köld förgångne. Jag tilftår åtven,

at jag om vårtiden vid infallande efter-köld,

fjelf funnit döda foglar af fparf-flågcet, mien

jag har åfven rönt, at deffe altid varit af dc

genera, fom tilbringa fina vintrar hos o fs. Jag
har derföre flutit, at deras öde bordt tiin%rifvas

en förkylning, fom i dylika fall oftall vifar en
våldfam verkan pa fjelfva mennifkan. Jag har

åtminftone ej funnit, at flyttfoglar behöit ån-

gra en förhaftad refa, om icke förledne var,

då Gräs-anden Bofchas) nödgades två refor

återflytta från kärren til hafsöpningarna, hvil-

ka mera af ftorm ån värme gingo rena.

Man hade i är cn märkelig anledning at dö-

ma af vär-foglarnas ankomil. 1 Martli början
c^ick
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gick fegel- leden ren. D. 6 framläckade dag^-

medjan redan et par fmä PhaliEner (Tortrices)^

fom vifade fig pä fenftren. D. 9 begynte tuf-

vorna fynas i ångarna, ehuru ofanteliga fno-

, fall utmärkte denna vinter. D. n begynte ifar-

ne blifva fä fvage, at nägre pä dem körde ned.

D. 16 återgingo FirKköpare-drångarne, hvilke,

efter Skårl30ndens fågen, åro fäkre Vär-foglan

Man körde dä med ytterfta lifsfara til Staden

,

men red landvågen tilbaka. Alla månnifkor
frågade hvarandra efter Isfpjernan (Motacilla alba)^

och man trodde nåftan, at hela flägtet utdödt.

Men fnart ville fig orfaken til defs uteblifvan-

de. De ifar, fom hade blifvit landlöfa, fingo

ny ftyrka af en grufvelig kold^ och Sjöar, fom
redan gått rena, fingo nya och kör -bara ifar

ånda til medium af April. Dä var tiden inne
för var fogel, och ankom han den 16 April.

Et annat exempel förtjenar upmårkfamhet.
Förledet är 1779 kom Al-foglen (Anas acuta)^

fom annars tros kläcka vid Hvita Hafvets ftrån-

der, och endaft h vilar hår, i god tid, men
gjorde intet alfvare, at fortfätta fm refa. Maj
manad gick förbi, och Junius hade gifvit ofs

Midfommars-dagen , och Al-foglen fjöng ännu
i våra Fjärdar. Omfider förfvann den pä en
gäng, och den i Midfommars-dagarna alla nor-

ra trakter öfvergäende froft, fom til och med
i Kollagen gjorde fl<ada, vittnade, at foglen

hade god anledning til drögsmål. Jag markte
åfven kort förut en tropp Villgåfs, tvärt emot
deras naturliga marche- route, tåga frän öfter

til våfter. Jag föll i förundran öfver en fä

ovanlig häpdelfe, och trodde, at ftyresmannen
för detta liiia flyttande famhälle förlorat fm

X 5 com-
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compafs, men fann fedan troligare, at fållilra-

pet i ofter eller NO träffat forebud til den än-
nu återftäende froften, och imedlertid fökte en
mildare trakt.

Jag tiltror mig fä'edes fluta, at Floras AI-
manach val kan vara pålitlig, men at Faunas
år pålitligare, och flyttfoglarnas päUtligaif.

Pä denna grund har jag, af 7 års anmärk-
ningar i denna Skärgård, fammandragit den Ta-
bell, fom jag har den äran at til K. Vet, Acad.

infånda.

Jag har infkränkt mig inom fyra Reglor.

Förft, at anmärka de Ikilten, fom hafva flarka-

fte och fåkrafte fölgder, fåfom: Rakar pä ifen

af vattnets ftigande och fallande, rhidvakar^

fom bebåda ifens annalkande pipighet. Suons

for/la minjkning^ fäfom en början til hopp. Sa-

nifjg. Skörd ^ Forfta froft ^ lovjla ajka, Dernåll,

at endafi; anmärka de ailmännalle djur , emedan
det varit llridande med mitt ögnemärke, at i

denna Tabell uptaga anmärkningar af et InfeCl,

det endaft Naturforfkaren känner, eller af en
Fjorna (Colymh. arciicus)^ fom blott fynes hvart

5:te är, o. f. v.

DS jag varit förhindrad at fjelf förvilla mig
om anmärkningens pålitlighet, liar jag häldre

lemnat en tom Columne, äa velat fylla den

med ovifs fägen.
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Rakar,

Trettonde-

dags -to.

Vind-

vakar.

Killiar bara

(tf fnons

minfkning»

13 Jan. 20 Mars.

8 Jan. 28 Fef^r.

9 Jan. 12 Mars.

10 Mars 9 Jan. 20 Mars.

9 Jan. 5 Jan. 15 Mars. 31 Mars.

ingen. 16 Febr. hela vinrr.

4 Mars 8 Jan. 15 Mars. 9 Mars.

Ormar
framms.

ig Apr,

17 Apr.

IB Febr.

24 Apr.

Lärkan Orren Tlädren Fapilio

Jjmigcr. fpelar. fpelar. Vrticce,

14 Mars. I Apr- 4 Apr. 2 Apr.
i 1 dito. 8 Apr» 15 Mart.

1

26 dito» 20 Mart.

1
I Apr. 4 Apr. 5 Apr. 1

j
16 Mars. 6 Apr. 7 diro. 8 Apr.

{

i

15 Febr. 21 Febr. 20 Febr. 10 Mars.

1 1 2 Mars. 12 Mars. 4 Apr. 4 Maji.
1

y4Maj Clavg.
Knip-anden,

1 7 Mars.

23 dito.

4 Apr.

19 Febr.

1 9 Mars.

Mergus
Mergan
Skräckan.

17 Mars.

23 Mars,

4 Apr.

19 Febr.

19 Mars.

Strixftrid

Harfa7ig,

20^Mars.

9 Apr.

24 Febr.

Dufvans
\te,komft.

21 Mars.

27Mars.

3 Apr.

Io Mars.

20 dito.

Avas Bofch,

Gräs-and.

7 Apr.

7 dito.

8 dito.

22 Mars.

16 Mars.

Motnc. alba.

Arian,

6 Apr.

6 dito.

28 Mars.

7 Apr.

28 Febr.

16 Apr.

Rava teinp.

Grodan,

23 Apr.

26 Apr.

6 Mars.

2 Maji.

Ammone
Hepatica

blommar,

22 Apr.

17 dito.

25 dito.

12 dito.

28 Febr.

16 Apr.

Myran
i rorelfe*

5 Apr.

2 Apr.

6 dito.

20 Febr.

I Apr.
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1774
1775
1776

1778
^ l Ly

Falco Milv.

Gladan.

23 Apr.

10 Apr*

25 dito.

15 dito.

12 Mars.

Pap.

Rhanmi,

23 Apr.

10 Apr.

22 dito.

18 dito.

10 Maji.

Larm
Cauus

,

Fifkmajen.

20 Apr.

II dito.

8 dito.

10 Mars.

11 Apr.

Primula

veris
,

3 Maji.

10 Maji.

IQ \r.r,

16 Maji.

Nemcrofa,

Hvitjiy^x,

27 ^pr.

10 Maji,

6 dito.

26 Apr.

M?.a-s.

3 Maji.

Mot r e. Hirimdo Cokzn Oxnlis

OsTtanthsj jxttjTica
,

Stsiif^vätt, Svcilcii HåYfyYd,

1 774. 2 Maji. 2 Maji.

I775 10 dito. 10 3'iro. 30 Apr^

1776 8 dito. 8 dito.

24 Maji.1777 27 Apr. 3 ditoi 6 dito. 6 Maji.

1778 14 dito. 2 dito. 4 dito. 12 dito. 4 dito.

1779 20 dico. 28 Apr. 4 dito.

25 Maji.

30 Mars.

1780 2 Maji. 5 ^^aji. 5 dito. II Maji.

Salmo SlatUY- Ra^cn Förfin hod-

Rntilns.^ Rag-ax. tid. Jkarzs. natt-fvofi»

MoYtkkm.

1774 Maji borj. 4 Aug.

17/5 Maji börj.

1776 8 Jul*

1777 Med. Maj'". 5 dito. 18 Aug. 29 Aug*

IS dito.1778 Med. Maji. 30 Maji. 10 dito. I dito.

1779
1780

Maji börj. 18 dito. 12 dito. 2 dico. 15 Scpr.

Med. Maji. I Jun. 14 dico. 6 dico* 6 dito.

1774
1775
1776

1777,
1778
1779
1780

Forfta

å/kan.

8 Maji.

26 dico.

23 Jun.

24 Maji.

Baggarsfjard

tilfrufin^ opcn.

I Jan.

15 J^'^.

29 Dec.

15 J-"-

1 779. 10 D^f.

-O
26 dico.

26 dico.

25 dico.

14 dito.

I Mars.

Utom
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Utom föregående, har Skärgärden några mar-

ken^ fom åro denna Ortens egna. Höit-ifen

bår at gå, dä den ej genombåras af et måtte-

ligt hugg af en järnfkodd käpp, fom hår kallas

uttergacid, eiler pik.

Man körer ifcn med en håft, dä den år fä

ftark 5 a t den undergår följande prof. Man ta-^

ger en huggyxa, håller handen ytterft i ficaftetj

uplyfter den jåmnt med axlen, och låter den
med im egen tyngd falla pä ifen. Blir dar dä

endaft lljerna och icke hål, fä körer man tryggt.

Detta kallar Skårbonden, at flå ut proppen med
yxhammaren.

Man körer is med 2 häftar, dS man ej kan
med en yxa, i et hugg, hugga honom igenom.

Om Våren freftar m.an med is-billar. Marken
åro då mindre fåkra

,
ty ifen tåres inunder. Ea

is om 5 qvarter bår då ftundom ej at gä. Natt-

frofterna ftårka då öfverfta ftorpan, men dar

man om morgonen körer, kan m^n drunkna
om middagen*

Då Skårbonden om Våren börjar föra isbili

i flåden, köres fållan mer ån 5 å 6 dagar efteråt.

Sedan Fifl^köpare-drångarne gått hem, köres
fållan mera. Dä åro yttre Fjårdarne öpne. Vin-
ter-noten inlagd och Våren i väntan.

Dä Hafstruten år framme (Larus Marinm)^
åro alle Vår- fogiar framme, utom Svärtan och
Gridungen (Anar fufca 15 mollijjima ),

Sedan Horsgöken år framme, fvålter ingeni

håft ihjål.

Msdardi värme ger merendels torr höberg-
ning, och tvärtom. Slär mäft in.

Mångfaldiga märken vid Fifklekar at förbi-

gå, fom fordra en fårfkild afhandling.

Om
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Om en Blodflod iitiir Lifmodren^

(Hsemorrhagia Uteri) fom fbrorjakades af
en Mjölk -kaftning pa tarmarna hos en

Hujlru^ hvilken någon tid fbrut
^ i fortid fbdt Barn ;

infåndt af

CARL M. BLOM, m. d.

Provincial-Medicus i Falu Lån.

^ —=1^
TV/|"ec1 Mjölk-kaftningar

5
Mjölk -flockningar

eller Mjölk -famlingar (^ Galaciirvhcea e^ro-

nea: Epanchcmens ^ Depots laiteux^ förftä Me-
dici de mångfaldiga och nåftan otaliga ore-

dor, fom Mjölken hos Barnaföderi^^or föror-

fakar, dä den antingen icke, etter ötverflån-

den förlofsning, afOuljes från blodet, och, efter

naturens ordning, ledes til brolien:' eller ock,

om den, ditförd, drifves genom någon tilfål-

lighet tilbaka och kommer in i blodet och
vätfl<orne å nyo.

Vid början af detta Århundrade, och åfven

någon tid derefter, hade de flåile Läkare gif-

vit antingen ingen, eller ganlKa liten aktning pä
de fvåra fölgder, fom eniädan vilfefarande och
kringfpridd Mjölk med fig förde; men feder-

inera, ock intil närvarande dag, har den blif-

vit et angelaget föremål för deras allmänna up-

märkfamhet : ocli år det i fynnerhet de omtånk-
lamme och nitifke Herrarnas, vax Svietexs,
Puzoz, DE Sauvage? och TissoTs trägna och
noggranna obfervationer, fom vi nu kunne til-

il^rir-
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flmfva, at vi vete 5 det en fädan i blodet in-

kommen och kringförd mjölk ibland verkar

långfamma, oordenteiiga och häftiga febrar, fom
itundom til flut ftadna i en tårande torka i hu-
den, med påfcMjande torrholla, utmårgling och
döden,: ibland åftadkommer häftiga convullio-

ner, raferi och aiicira fvåra anfall på nerverne:
ibland grufvehg värk, med fvuHnader och bul-

ningar uti någon in- eller utv^årtes kropps-del:

nu famhngar och uttöminingar af mjölk, eller

af en til de mäfta egenfkaper mjölk -liknande
våtflka, genom upkaftning, ftolgång, lifmodren^

fpottkortlarne , fvetten och urinen: nu benrö-
ta och naglarnas affallande tid efter annan, ftun-

dom fkabb, fpikbölder, reformar, fulflag och
andra exanthemati(ka åkommor i huden: ibland

långvarige vattu- och var-flytningar utur nä-

fan
,
ögonen och öronen : ibland paralytifke

flappheter eller förlamningar uti lifmodren och
tarmarne, på hviika undertiden följer, uti den
förra en aldeles obotelig oförmögenhet til all

vidare conception, och, uti den fenare, en diar-

rhée, fom ftåndigt infinner iig utan känfla.

Af fä många upråknade, dels mer dels min-
dre betydeliga, faror, borde man väl tro, at alt

hvad om oriktiga mjölk- afföndringar och de-

ras mångfaldiga onda verkningar kunnat i akt

tagas, fliuile nu til fullo vara bekant och ut-

redt j men icke deitomindre vifar förfarenheten,

at flere och nya ännu underftundom yppa lig:

och ibland fädana far jag hår aflemna beråt-.

telfe om en Blod-flod utur Lifmodren^ hvilkerx

infann fig efter en Mjolk-kaftning pä tarmarne,

och hvilken, fä vidt jag hittils fedt, ej bhfvit

af nägon, fåfom päfölgd deraf, tilförne upgif-

ven eller befkrifven. Hän-
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Håndelfen, och fåttet at afhjelpa den, var
följande

:

En Borgare -huftru i Hedemora Stad full i

for-tidig barnfangj mot fiutet af Januarii månad
år 17765 hvilken månad, vid den tiden, gjor-

*de början tii den 8.'de af hennes harvande til-

Ifånd. Hon gick henne tåmmeligen lått igenom
och var äter uppe pä fötterne d. 7 Febr. ^ men
dä fjuknade hon å nyo Iiaftigt, med Ifarka rys-

ningar, feber, våldfamma iT^årningar uti under-
lifvet lamt värk öfver ryggen och lånderne,

hvilken fenare hon tillika lade fuilkomdigen lik-

na riktiga barnsbörds- vårkar. På delTa plå-

gor folgde dagen derefter ftark Blodgång i rån

Lifmodren, fä vål fom tåta fpafmer och fvim-

ningar af Hyllerie. Bloden, fom^ framdrets,

vifade fig ibland flytande, ibland åter flelnad, i

form af itcra lefrar. Derjåmte blef febren myc-
ket oordentelig, fomlige ftunder på dagen gan-

fka häftig, fomliga lindrigare, och på andra

åter aldeles ute. Jag blef dä kallad til henne j

och ibm jag i början , i anfeende til hvad defs-

utom berättades, tyckte mig hafva fkål at an-

fe hennes onda hårröra från et för tidigt och,

efter barnfången genom för hallig iipgång ur

fången, håmmadt, men nu äter upbrutit Af-

flagj fä forordnade jag henne, at häremot nyt-

tja Nitrofa, Potus diluentes,hvari blandades Spi-

ritus Mindereri eller Alkali Ammoniacum ace-

tatum Ph. Sv., Lavemens, Cataplafmata anodyna

& fub-adftringentia öfver underlif\ et och lån-

derne, Opiata, m. m.j men de OsafFade alla fö-

ga eller ingen lindring. Omfider föll jag pä
den tankan, at mjölken ej riktigt hade atnaldc

fig til brolien, och begynte fäledes at lata hen-
ne
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ne taga Kinkina i fmä prifer, hvar annan tim-

ma, blandad med hälften Rhabarber och några

gran Cailoreum, fä at den tillika fkulle bhfva
afförande och antifpafmodifli: och hade derpä

det nöjet at fe, det den Sjuka, fä vål d. 18 och
19 Febr. (fedan urinen nu tillika började fkilja

.

fig och fåtta et blekt tegelfårgadt fediment) fick

några ftarka uttömningar genom ftolgängen,

hvilka aldeles liknade en tunn mjölkvälling och
luktade fura, fom åfven, at hon ftrax derefter

kunde begynna fitta uppe i färigen och fmä-
ningom årfara fm förra hälfa.

Haraf torde man nu kunna gora följande

anmärkningar:

1) At et verkeligt fpecies Menorrhagia f. Ha-
morrhagia uteri Puerperarum gifves, fom hånlé-

der fig ifrån en oriktig Mjölk - affondring ocB kaft^

ning pa mage och tarmar : och fom i fädant fall

dä altid blitver fympathifkt, i anfeende til 8*de

Nerv -parets communication med Intercoftali,

Nervis Lumbaribus och Offis facri, hviika alla

äter fins imellan förenas och gifva trådar til

Bäckenet och Lifmodren: Och
2) At, när envifa och öfverflödiga Lochia

hos Barnaföderflior infinna fig, det blir nödigt
at, bland annat, noga underföka, om de ej här-
jtamma frän denna eller dylik orfakj på det
man i tid mä kunna hämma dem och genaft
gripa til lindriga Laxantia, Diaphoretica och
Diuretica, hvilka, genom erfarenhet, äro kän-

de för at göra önfkadt gagn uti hvarje-

handa Mjölk-kaltningar och de-

ras elaka päfölgder.
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Acarus reduvius ; fe Fdftmg," Agnar ^ kunna nyttjas i mur-bruk, 20f-2i6.

'Barn\ huru många blifvit födda, pä vifla år, uti hela

Riket och uti hvarje Lån, 250-260.
Berg- arterKe \ Finland, 294-^05.
Blad vdxter\ mat-nyttige, fom kunde med fordel våxa i

Fjåil-bygden
, 149.

Bly; Gjutnings^ prof derpå, 156-16?.
Black; fympatetifkt, hvad det år och huru fädant kan

beredas af Cobolt

,

Bohvete^ det Daurifka, förmodas kunna mogna i Lapp-
marken ,149.

Bohus-Ldn; några orters belägenhet dår, 74. Dit in-

flyttar folk, 259.
Bojkaps-Jkntjlen^ högft angelägen för Nybyggare i Lapp-
marken, if^

Botanique : Om Canel- trädet pä Ceylon, fö. Befkrif-

ning med figure pä den fållfamme Bulken Weigela
Japonica, 137-142.

Canel: Berättelfe om trädet, hvaraf Canel -barken tages

pä Ceyion, om Canelens ätfkilliga flag, huru den fam-
las , m. m. Huru Cänel-olja dårft. tilredes

, 6f.
Chirurgie; et Nackbenets brott och krofsning

,
hulpet

genom Trepanering, 30^.
Chymie; om Flufs fpat och defs fyra, famt om Salt- och

Saltpeter fyra, 1 S 26. Förfok med mjölk-fyra, 116 124
Med mjolk-fäcker fyra, 269* i7f.

Cobolt; förfok derpå, i fynnerhet, huru en grön målare-
färg deraf kan beredas, 163-174. Praecipitations för-

fok dermed, 286-293.

Z)/2^r, fy rfotade; Befkrifning med figure på Antilopé fyl-

vatica, 197 -203. Lika fä på Luftfpringare - Gazel-
!en

, 275- - 281.

Dricka^ brygt pä tall-qvidar, godt och hålfofamt för fiö-
folk, I2f-i29. Huru furnad pä vanligt dricka kan
förekommas, n8 Se T^app,

Dnde; Huru många månnifkor dödt på vifTa är, i hela

Riket och i hvarje Lån, 25-0-260.

Finlands berg- och (len arter, 294-903.
Fjäll-bygden; förflag til lämpligt Landtbruk och näring

för Nybyggarne dårdådes, 143 -lyö,
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Toglar\ om Mergus Albellus , af And-fiågtet, 237. Nå-
gra Hytt-foglars ankomil: om Värarne, 313-916.

Folk\ om nägot och huru mycket folk ärligen uttlyttar

utar Sverige och defs fårficilde Lands-orter, 243-205',

Fäft'ing \ en Infecl: , fom ock ofta faller fig pa folk, ha*

ru den kan borttagas, 240.

Gedgraphie \ de mårkvardigafle Orters belägenhet vid Sjo*

kullen .i Sl^ane, Halland och Bohus-Lån, beltåmd ge-

nom Triangel- matning, 74-^'.
Gips-tak\ huru i deras flålle mindre koQlamma mellan-

tak kunna göras, 216.

Gran ^ om et flags dricka af gran -ris, 125'.

Gröna färger af Metallifka kalker, 164.

Halland\ några orters belägenhet dar, 74. Dar utflyttar

ej folket, 25-9.

HuS'hyggnad\ et nytt fått at med rappning bekläda gam-
Ja trå-hus , med mänga anm.ärkningar om trähus -bygg-
nad, mur-bruk, tak, golf m. m. 403-236» 306-311.

Jafpij' ^uer , fundne i Finland, 299.
Is-lofsning och fryfning 1 Wermdö Skargård, 317.
Infeäer-^ belkrifning p« Curculio och Mufca Napo-bras-

ficas
, 194-196. Om Acarus reduvius

, 240.

Kalk uplofer ej trå, 204.
Kol', förfök pä några trå-forters krympning vid ko!nin«

gen, med mänga anmärkningar vid kolning, 26-44.
Koppar 'kalks beredning til giön målare -farg, 164.

Krig^ det fifta, huru mycket folk det kollat, 262.

Krut-y Belkrifning på en Krut profvare, at förföka kruts

ftyrka inom hus, 265- -269.
Kål arter ^ fom kunna växa i Fjäll-trakter, 149.

Lappmarken
\

Anledningar til Landibruk och Nåringar,
hvarmed Nybyggare därfl. kunna föda ilg, 143-15-6.

Lim- kokning af Älg - och Rens -horn, en god näring i

Lappmarken, 155'.

Läs
^
några mycket konftiga nämnas, 18S.

Il/Ialm- brott i Lappfka fjällen, i)^.

Majkar
\

Befkrifning på dem, fom tinnas i Norfens in-

älfvor, 44-5-5'. Om tvännc ilags maikar, fom fkada

Rot - kälcn , 194 - 196.

Mechamk: iicfkrithing pa eo Läs -tapp, få gjord, at in-
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gen kan tappa mera utar drickes-kånlet, ån egaren

vi!l, 175- -187.
Meolicine: Om Angitia peöoris, fom år et Afthma cbn-
vuKivnm, med Läkemedel deremot, 67-74.
Empyema pecl:oris,med fifllar och- benröta, efter en 30
är förut (kedd krofsning pä Refbenen, 188-194 Om
Hsemoirhagia uieri , förorfäkad af mjölkens kaftning

pä tarmarna hos en barna- föder (Ica
, 320, Medicinal-

växter, fom borde famlas i Fjällen, iff»
Metaller y fyra nya, i var tid t^ptåckta i Sverige, 282.

Se M^^eralögie.

Meteorologie : Blomflcr - Almanacb , för Weftergöthland,
år 1779, eller hvad dag vilfa örter det året blommat,
1^0-137- Årstidernas omlkiften och olika tidighet i

Wermdö Skargård, 37 år, 313. Sq Jjke
^
Phyjique,

Mineralogie : Förfök med Cobolt, 163-174. Prascipi-

tations-förfök pä Platina, Cobolt, Nickel och Magne-
fium, 282-294. Om Sten- och Berg-arterna, i fyn-

nerhet SkifTergängarna i Finland, 295'- 303. SeChymie,
Mjölk ^ hvilka åmnen den innehåller, med förfök vid defs

yftning, 116 -124. Om Mjölk -fäcker, 269-274.
Mojfa; anmårkn. om defs bruk i tråbyggn. 211.
Mur-bruk^ det båfta til rappningar, 205-.

Myrflack^ k^in nyttjas vid rappning, 31 z.

Malare-fdrg^ fe Cobolt.

Nickel; Priecipitations- förfök dermed, 284. Gifver en
vacker grön färg, 164.

Norfs; om Mallcar uti defs inålfvor, 44-5-5'.

OJl; huru oft-åmnet affkiljes ifrån mjölken, lU' 124.

Phy/jque: En myckenhet experimenter, fom gifva uplyf-

ning om orfakerna til Våder- hvirflar och Sky -drag,
I - 18. 83 - 102.

Platina^ fe Mineralogie.
Potater böra cultiveras i Fjåll-orter, I5'0.

Prober-konft; om Gjutnings prof på Tenn ochBly,i j'6-i6i,

Qyhkonet; deraf födas mindre och do flere ån af man-
könet, 253.

Rappning på trå-hus, anmårkn. derom, 203-2^6. 306.
Rof'fdölet\ huru det idkas i Finland, I5'2.

Rot-kal^ Ikadas af villa mafkar, 194.
Roi-rag^ förmodas kunna mogna i Fjåll-bygdet, 144" 1 46.
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Rot'vaxter ^ fom båra fårfåkas i Lappmarken, 145-150
Råttor^ huru de forekommas i trå-hcs, 219.

Saffran^ den äkta, borde cultiveras i fjållen
,

15-5'.

Sjoftlk^ hålforam dryck tor dem,
Skiffer^ båttre och fåmre, finnes på många ftållen i Fin-

land , 294- 503.
Skog bör fparfamt nyttjas, :^io.

SptKfierier borde idkas af Nybyggare, 1^4.
Stockholms Stad drager årligen mycket folk til fig ifrån

Landet, 25-4.

Svamp i hus, huru den kan forekommas, 219. 239-236.
Sveriges Folkmängd och Folkflyttuiirg , 243-264.
Sag-fpän kan med fårdel nyttjas i rappnings-bruk, 204-229
Sades-fiag^ fom båfl palla for Nybyggare i Fjåll-crter, 144

Tabell-verket
^
anmärkningar derom

, 244-2^0. Se Folk.

Tak-Skiffer, fe Skiffer. Tak-rånnor åro angelägna på trä-

hus, och huru de bora ftållas, 30S. Hus-byggnad.
Tall-qvtjiar\ godt och hålfofamt dricka kan derpå bryg-

gas, I2f - 129.
Tapp^ få gjord, at ej mer kan tappas ur kårilet i fcn-

der, ån egaren vill, 175-- 194.
Tenn^ fått at probera defs finhet, 15-6-161.

Trd-forters olika krympning i kolningen, famt olika gra-

vitates fpecificse, '26-44. Se Hus'b\ggnad.
Trojk-machin ^ en af helt ny art namnes, 222.

Utlänningar inkomma nu ej (a månge i Riket,rom f6rr,264.

Värmens olika verkan at dels utvidga, dels krympa iri-

forter, 26-44.
Vatten^ förfök vid defs rinnande genom bottn- öppnin-

gar pä kårl ,1 18. 83 - 102.

Ved, rå och torr, gifva olika myckenhet kol, 37.
Wärmd(,H och IVdjiergnthland, Se Meteor qI.

Vuder ^ hvtrflar , fe Phyfique.

Tjlning på mjolk
,
anmärkningar derom, 117.

Åkerbruk, fom balt paflar för Nybyggare vid FjåMen, 143
JJke-Jlag på et (kepp, med anmirkmngar om iike-aned-

ningar pä Ikepp, 102-116.

Agg hvita, år af famma natur fom Oft, 119.

yJtticka kan tilredas af mjölli, 124.

öjUrboitns berg och ften-arter^ 294-302.
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