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förut vara kånde, inan någon fråga kunde
hafva rum om orfakerne til defla rorelfer och
der^s belkaffenhet, och uti inledningen til föl-

jande afhandlingar år omtalat, huru defla up-

lysningar fordrat mänga feclers forlopp inan

Kepfer åndtligen fann planeternes orbiters råt-

takfigurer. Den fcholafiiika philofophien, hvil-

ken få godt fom forbod all underfokning om
den fkapade verldcns fammanfåttning, och

nöjde fig med at hånleda naturens verkningar

ifrån defs förborgade egenfkaper Qqualitates oc-

ciiltce), lade ockfä et märkligt hinder i vågen

emot utforfkandet af naturens hemligheter.

Det fom af fo-regäende feclets philofopher for

ofrigt mycket både oredigt och ofullkomligt

var foreiiållt om kroppars tyngder, och nå-

gra defle tyngders verkningar , forblef utan all

tillämpning til utredandet af de himelfke krop-

parnes rorelfers phoenomener; och ehuru Ro-
bert Hook fokte bana någon våg til en fådan

tillämpning, var den ännu uti et få godt fom
fullkomligt mörker invefvad. Den råtta vå-

gen at anftålla underfokningar om naturens

hemligheter til deras utforfkande, var ännu
okänd och igenom den fcholaftifka philofo-

phiens toma dikter igenftångd, in til defs åndt-

ligen Cartefms vågade at bryta defla okunnig-

hetens forflcantsningar, och opna den få kal-

lade analytifl<:a vägen at philofophera, hvilken

lägger phoenomenerne eller naturens genom
obfervationer kända verkningar til grund,

och
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och foker at af dem utforfka orfakerne til

famma verkningar* Då man derigenom kun-

nat vågleda fig til några orfaker, beflår defla

orfakers bevis och giltiga vederhäftighet uti et

exadl hånledande ifrån de famma, fåfom den

råtta grunden, til de phc^nomener, fom med
fullkomlig noghet intrålFa med obfervationerne.

På detta fått fokte Cartefius a t förklara de

himelfke kropparnes rorelfer uti fina Frinci--

pia Pliilofophice , hvilka förft blefvö på franfka

fpråket utgifna, och fedan på det latinlka

ofverfatte, och uti Amflerdam tryckta år 1 656*

I denna bok upgifver och förklarar han iit

Syftema l^^ortimm, och ehuru det famma, dä

det på befkrifna fått underflålles en noga och
exad underfokning, icke åndå finnes med
naturen intråffa, var det likvål det forfla for-

fok af alla at utvekla orfakerne til de himel-

Ika phoenomenerne, och utmårkte få mycket
mera fm uphofsmans tankeflyrka och fortjenft,

fom det famma vann få godt fom et allmänt

bifall under et tidhvarf, då likvål philofo-

phien ilcred nårmare och nårmare at blifva

fullkomnad, och fom det åfven i fenare tider,

och då en annan och den råtta orfaken til de

himelfl<:e kropparnes rorelfer redan var up-

tåckt, icke defs mindre fann medhåll icke

alenafi af en ibland detta feclets flora geome-
trer, utan ockfå af den Parifill<cä Vetenll^aps

Academien.

A 2 §t 2^
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§. 2.

Detta Cartefu Syftema Vorticum år alt-

fä mera namnkunnigt och ryktbart, ån at man
i denna hiflorie bor förbigå at i korthet be-

, fkrifva det famma. At följa denne auchor i

famma ordning, fom han forefiåller detta

fyfiem, til at deraf hånleda naturens famman-
fåttning märkes, at han antog det fom en

grundfats, at all materies varelfe Qejfentid) be-

flod endaft uti extenfion, hvaraf fäledes borde

följa, at alt det fom hade extenfion, eller "at

all rymd ockfå var af materie upfyld. Dä
han nåmligen underfokte alla ofriga materiens

egenfkaper, ibland hvilka han likvål glömde
defs hnpenetrabilitet eller den, at icke någon
annan materie kan fåttas i famma rymd fom
förut år af materie intagen, fann han at de

alla kunna undergå förändringar (jntendi et re-

mitti), och at de derfore icke utgjorde något

af det fom hörde til materiens effentia, eller

til det fom utgjorde egenlkapen af en kropp

och af dcfs natur. At förklara det fomliga

kroppars materie år tunnare och andras tjoc-

kare, hvilket fyntes firida emot den antagne

principen, kallade Cartefius fådane kroppar

tunna Qrara) inom hvilkas delar många rym-
der finnas, fom åro upfylde med andra krop-

par, och de kroppar ånnu tunnare, inom
hvilka ån flera fådane rymder finnas intagne

af andra kroppar, och få vidare, fåfom ock

at kroppar derigenom blefvo tjockare Qdenfiora)

ac
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at deras delar kommo nårmare iritil hvaran-

dra, fä at de rymder hvilka åro imellan des-

fa delar blifva mindre. Då denne principe

antages följer deraf, at i naturen icke några

ifrån materie torna rymder ikola gifvas, at

nämligen icke något vacuum finnes; ty emedarv

all rymd innehåller et extenfum och alt ex-

tenfum år kropp, fkal icke heller någon
rymd i naturen gifvas fom icke år af materie

upfyld, hvarigenom hela den himelfka rym-
den, med alla i den famma inneflutne krop-

par af fol, planeter och ftjernor, utgör en af

materie upfyld maffa. Då deiTe principer an-

tagas, blef det val något fvårt at förklara den

förändring uti kroppars form och fkapnad fom
forfarenheten intygade, men den famma ut-

tydde Cartefius genom rorelfen, hvilken han
definierade genom viiTa materiens eller en

kropps delars forande ifrån de kroppars gran-

fkap, fom förut omedelbarligt vidrörde dem,

och anfågos fåfom fiillalllende, til andra

kroppars granl"kap. Ty emedan materien en-

ligt Cartefius kunde oåndbgen delas, eller fom
han fjelf yttrar fig in indefmitum, och i få

många delar, at man icke ens i tankarne

kunde inbilla fig någon del få liten, at den

ånnu icke jkulle kunna delas i mindre delar,

få borde ockfå all förändring uti kroppars

fkapnader fke genom materiens delars, hvilka

på oandliga fått kunna förändras, förande

ifrån angråntfande kroppar til andra, eller

A 3 genom
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genom rorelfen. Uppä deffe grunder och fe-

dan han hade forefniilt några rorellelagar,

famt afhandlat om hårda kroppars art och

natur, fåfom ock om deras rorelfer i nuide

kroppar, hvarvid kan anmärkas, at han ne-

kade alla fådane kroppar någon roreife, hvil-

ka fördes uti fluide kroppar m.ed famma hä-

ftighet fom den fluide kroppen, emedan uti

denne hypothes den i den fiuida materien

fimande kroppen icke fördes ifrån granlkapet

af den omkring varande materien til granikap

med andra kroppar, begynner Cartefius åndt-

ligen i tredje delen af fina Principia Philofo-

phicC at handla om den fynliga verlden. Se-

dan han i början af denne del har talat om
Solens IMånens och de ofrige planeternes få

val inbördes diftancer, fåfom ock deras ftor-

leker, hvarvid han uti förklaringen ofver de

himelike kropparnes phcenomener efter Coper-

nici fyftem, likväl påftår lig mied ftorre vifs-

het ån Tycho neka Jorden all roreife, men
uppå hvilket fått och i hvad mening han ne-

kar denna roreife Ikal i det fjljande nämnas,

fä upgifver han fm tanke om himlafammanfatt-

ningcn och defs natur vara den at icke aknafi

Solen och all hrinlawatevun ar fli;tande och liqun^,-

hvilken tanke han åfven tilegnar alla Aftro-

Tiomtr eincdan^ i7iger han, de fe af planeternes

phcenomener icke arnorluuda kunna förklaras, Der-
efter upgifver han grunden til hela fit fyftem

med följande ord: Jlltn der i fynas juig mänga

mifs'
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mifstaga fig, då de tilegna himeln en fådan .art af

flijtande materie, at de tillika forefiålla fig denna

rymd fåfom tom, på det at den genom fit mot-

Jlånd icke Jkal hindra andra kroppars rorelfey men

tillika icke hafva någon kraft at med pg fora

deffe kroppar; ty uti naturen kan icke något få-
dant vacuum gifvas; men deremot dr det en den

fluida materiens egenjkap, at den derföre icke emot-

Jlår och hindrar andra kroppar i fina rorelfer,

emedan denna flytande materien fjelf på famma fått

rores ; och emedan denna rorelfe jnycket tätt deter-

mineras åt alla leder, Jlwla ockfå med denna kraft,

då rorelfen åt någon led år hefiåmd, alla deruti

flytande kroppar medföras , då de icke af någon

annan och utom verkande kraft hindras, ehuru fo-

lida hårda och fillaflående, nämligen i anfeende til

det dem forande fluidum, de åro. Af denne prin-

cipe hånleder. Cartcfius fit vorticalfyflem på
det fått, at Jorden och de ofrige planeterna

foras omkring Solen af den fluida materi e,

fom upfyller himlarymden och innehåller des-

fe kroppar, och hvilken lika fom en hvirfvel

(vortex) beflåndigt våndcs omkring fin medel-

pund uti hvilken Solen fåledes år flålld. I

anfeende til planeternes olika omloppstider,

hvilka åro florre ju långre planeterna åro ifrån

Solen, antager han at de delar af denne pla-

neterne omkringforande flora hvirfvel, hvilka

åro nårmare til Solen, foras med ftorre ha-

fligheter ån de fom åro långre ifrån hånne,

och at Jorden och planeterne fåledes föras

A 4 med
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med famma hafligheter, fom defTa denne

hvirfvels til hvar och en af dem hörande de-

lan I anfeende dertil och at planeterne fä-

lunda behälla famma rum uti denne flqra

hvirfvel, och icke foras ifrån de kroppar af

den famma, fom omgifva dem, anfer han ock-

fä i foIjd af fm definition uppå rorelfen. Jor-

den och planeterne fåfom llillaftäende. Kårtil

lågger han, at af denne enda principe, fine

nllis mac/mamentis , alla phcsnomener uti pla-

netfyflemet lått kunna förklaras. Til förkla-

randet af deffa phoenomener var det likväl

for Cartefius nödigt at gora flera infl^rånknin-

gar uti denna enkla fammanfåttningen. Eme-
dan nåmligen Månen, Jupiters och Saturni

fatelliter, inom den omtalade flora hvirfveln,

fördes efter icke alenafl andra leder, utan ock
med olika hafligheter, ån de delar af denne

hvirfvel, hvari de funnos, behofde han altfå

nya hvirflar for deffc kroppar, hvilka fåledes

ilvulle vara i defle hvirilars medelpunc^ter, och

hvilka mindre hvirflar derfore voro inom den

flora hvirfveln, nåmligen en for Jorden, en

för Jupiter och en for Saturnus. Sådane min-
dre hvirflar fager han fig ofta hafva blifvit

varfe uti vattn, hvaraf han altfå hånleder

möjligheten af en fådan fammanfåttning. For
ofrigt och lika fom den flora och planeterne

omkringförande Iivirfvelns delar, fom åro län-

gre ifrån Solen, foras med mindre hafligheter

ån de fom åro nårmare, foras ockfå defle

min-
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mindre hvirflars delar, fom åro längre ifrån

fina medelpunder, med mindre haftigheter,

Ilvarigenom de yttre fatelliternes längre om-
loppstider ån de inres förklaras. Planeternes

ifrån circulåre figurer afvikande omloppsba-

nor , fåfoni ock at den flora hvirfveins medel-

pund; fåledes icke år uti deffe omloppsbanors

medelpunder, tillika med det at planeternes

medelpunder icke åro uti et och famma ige-

nom Solens medelpund gående plan, fororfa-

kade Cartefius et nytt bekymmer , emedan alla

defla omftåndighetcr icke fyntes kunna for-

enas med en fådan art af den flora hvirfveln,

fom förut år befkrifven. Til forklarande af

alt detta behofde han nya infkrånkningar,

hvarvid han antager at planeterne, ehuru de

igenom en fådan den flora hvirfvens omtala-

de natur fkulle fynas bora beflcrifva cirklar,

likvål icke befkrefvo fådane, men alenafl in-

til cirklar fig närmande figurer, och at de på
ätfkilliga fått rubbades ifrån defla circulåre

omloppsfigurer, få vål i anfeende til longitud

fom latitud. Emedan nåmligen all materie i

hela verldsrymden år ihophångande Qcontigua)

hvaraf hvar och en materiepartikels rorelfe

beror af alla andra vidrörande particlars ro-

relfer^ hvilka på oåndliga fått kunna vara

omfl^iftliga, fl^ola ock fådane foråndringar i

planeternes rorelfer kunna upkomma. Men til

at med ånnu mera tydlighet fullgöra phceno-

menerne, antog han at den flora och plane-

A 5 terne
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terne omkringforande hvirfveln icke var fjelf

circulår, utan lika fom ihoptrycktcs pä vifla

flållen af andra uti verldsrymden varande

hvirfiar, fom voro på olika fått difponeradc

i anfeende til värt planetfyftcms hvirfvels me-
delpunA. Derigenom fkola fåledes den flora

hvirfvelns fårfkilta delar, i hvilka hvarje pla-

net omfores, icke alenafl ihopdragas utan ock-

få pä de ftållen foras med florre hafiighet,

emedan fäfom han fjelf yttrar flg: . Ubi fpa^

tium vorticem toturn & magnum fijjfematis planeta»

rii iucliidnis ft latins, ibi materia vorticis lentiM

fluat Ojiiam ubi anguffiiis. I denna förklaring

fynes Cartefius likväl haR^a förgätit, at pla-

neternes perihelier och aphelier icke åro ftäll-

da emot famm^a punder pä himeln, och at

deras omloppsbanor fälunda icke efter famma
led ihoptrycktcs. At ån vidare och närmare

kunna låmpa den flora hvirfvelns materie til

fma behof\^er, at derigenom förklara phoeno-

inenerne, foreflållte han trenne Elementer af

materie, hvilka fkuUe ixinehälla fammanfått-

ningen af all verldslig materie, af hvilka det

forfla elementet tilhorde Solen och alla fix-

fljcrnor, fom deraf fkulle beflä, af det andra

elementet beflod all den ofriga verldsmaterien

i himlarymden, och af det tredje voro Jor-

den och alla de ofrige planeterne. Det andra

elementets particlar antog han vara af den

befkaffenhet at de, fom voro närmare til So-

len, ockfä voro mindre, och florre och florre
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ju längre de voro ifrån hanne, och at plane-

terne fäledes voro til olika diflancer ifrån So- ^

len, och til deiTa diflancer fördes omkring
hånne uti fina hvirflar, emedan de hade en

benägenhet at nalkas til de delar af den flora

hvirfveln, der hvirfvelns particlar voro af

famma florlek fom de particlar, hvaraf pla-

neten beflod, hvarigenom en planet, fom ha*

de en annan denfitet ån den del af den flora

hvirfveln, der han i början kunde vara fatt,

fkulle gä ifrån Solen eller ockfå naljkas til

hånne få långe, in til det at han kom til den

delen af den flora hvirfveln, fom hade lika

denfitet med planeten. Af famma principe

fokte Cartefius åfven at förklara den af Tycho
uptåckte förändringen i Månens rorelfe, at hon
accelereras i fyzygierne och retarderas i qua-

draturerne ; ty emedan den hvirfvel , fom fo-

rer Månen uti fyzygierne, ingår i de delar

af den flora hvirfveln, fom hafva en olika

florlek, men en lika florlek uti quadraturer-

ne, bora ockfå de delar af den Månen foran-

de hvirfveln, friare kringfpridas uti den flora

hvirfveln i quadraturerne , men deremot ihop-

trångas uti fyzygierne, hvaraf Månen bor fo-

ras med florre haflighet genom deffa trångare

flällen i fyzygierne ån i quadraturerne. At
flutligen förklara grunden til planeternes ro-

relfer, eller til fjelfva den flora hvirfvelns ro-

relfe, hvilken på befl<rifnä fått omkringforde

Jorden och planeterne, famt dertil at de til

Solen
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Solen nårmare varande planeterne rördes med
fiorre haftigheter ån de fom voro til ftorre

diftancer, lade han Solens rorelfe omkring
fm axel til grund, fom fäledes borde verka

pä den omkring' fg varande materie at lätta

den i rorelfe , hvilken materie eller del af den

fora hvirfveln borde verka uppå den nåfl in

til fig varande del af den famm.a, at på lika

fatt förmå den til rorelfe, och få vidare, men
likvål få, at delTa rorelfers hafigheter aftogo

eller minll^ades mer och mer, ju långre di-

flancerne ifrån Solens medelpunél blefvo inom
den fora hvirfveln, hvarigenom åfven plane-

terne, hvilka fördes af deife hvirfvelns delar,

uti hvilka de voro och med lika hafigheter

fom defle delar af hvirfveln, åfven borde gå
långfammare efter fom deras difancer ifrån

Solen voro florre och förre.

§• 3.

Af alla himelfca phcenomener voro inga

fom fororfakade Cartefus förre bekymmer
och moda at förklara, enhgt fit vorticalfyfem,

ån cometernc, emedan i anfeende til deras

hafiga rorelfers uttydande det var for honom
nödigt at antaga det materien af det andra

elementet, fom utgjorde åfven vårt planet-

fyfems hvirfvel, borde uti fora difancer ifrån

Solen fåfom åfven utom Saturni omloppsbane,

begynna at omkringforas med ftorre hafighet

til at kunna medföra cometernc, då han lik-

vål
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vål til förklarandet af de ifrån Solen 1 11 Km-
gre jdiflancer varande planeternes långfammare

rorelfer, ån deras fom til hanne voro när-

mare, hade förut behoft gifva de delar af den

flora planetfyfiemshvirfveln, fom voro lån-

gre ifrån Solen, en fagtare rorelfe. Då lik-

väl en fådan den ofre delens af denne hvirf.

vel rorelfe antages, foreflåller han conieten

pä det fått foras, fedan han på åtfl<illiga fått

fokt förklara, det cometerne i början varit

fixfijernor, och at deras hvirflar hade blifvit

forftorda, at han dä af andra hvirflar blifvit fatt

i rorelfe, och efter ätfkilliga obeflåmda rorel-

fer åndtligen kommit til gråntfcn af värt pla-

netfyfiems hvirfvel. På detta lått borde alt-

lå cometen begynna at uti en til denne hvirf-

vel fned eller lutande diredion gä in i den

famma, fom dä ficulle gifva honom florre och
florre häftighet, emedan han derigenom kom
närmare och närmare til Solen, och altfå kom
at gä igenom de delar af denne hvirfveln,

fom fördes med florre häftigheten At ännu
mera flyrka denna förklaring öfver cometens

fneda rorelfe igenom planethvirfveln och til-

lika uttyda defs gäng uti en krokig linie for-

bi Solen, antager Cartefius at cometen år af

en mera folid materie ån den af det andra

elementet, fom utgör de öfra delarne af den

flora planethvirfveln, hvaraf han bor föka at

nalkas de delar af den famma, fom åro af

lika foliditet med honom, och derfore fedan

han
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han under någon tid har vandrat igenom den-

ne hvirfveins ofra delar, bor han lemna dem
och uti en krokig linie gä närmare och når-

mare til Solen och förbi hanne uti lika kro-

kig linie, då han kommer til tangenten af en

utaf de cirklar eller coucher af den flora

hvirfveln, hvilken nåra in til Solen omkring

hanne convolveras, hvarefter han åndtligen

lemnar vår planethvirfvel for at ingå i andra

hvirflar.

§•4.
Denna anförda befkrifning uppa Cartefii

vorticalfyftem lemnår et må,rkligt exempel up-

på en ofverilodande imagination, och gofva

at formera hypothefer efter behofven fom
phoenomenerne vifade.- Imedlertid och få lån-

ge det icke var fråga om en exacl profning

af detta fyftem, genom hånledandet af de hi-

melfka phoenomenerne i anfeende til deras

menfurer af rorelfer och tider, på hvilka des-

fa rorelfer borde fkc, utan alenaft om en för-

klaring i allmänhet om de phyfifl^a orfakerne

til delTa rorelfer, hvarvid man icke heller in-

gick i någon fråga, huruvida defTa upgifna

orfaker kunde i några affeenden vara med
naturen af de råtta rörelfelagarne mer eller

mindre enliga, åtnojdes man icke alenafl med
detta Cartefianlka fyftem , utan antog det fam-

ma med den ftorfla tilgifvenhet och lika fom
med en trimnph dcröfver, at naturens alt in

til
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til den tiden förborgade hemligheter då åndt-

ligcn voro uptåckte. At anflåila fådane prof-'

ningar af detta fyfiem fom åro nämnde, for-

drades ockfä tillämpning af et helt annat flags

mathematik och analife, ån fom den tiden

voro kånde. Ehuru Cartefius for fit tidhvarf

åfven var den fornåmfle mathematicus , var

åndå den mathematik for honom förborgad,

fom til utredandet af phyfifka frågor utaf en

lådan art fordrades. Man bor likväl med-
gifva honom en färdeles gofva, at på et of-

vcrtalande fätt uti fina fkrifter forellålla detta

fit vorticalfyfiem ,
hvarigenom det på fått fom

år anfördt blef ofver hela den då lärda verl-

den antagit, och florerade åfven länge efter

den tid då den ftore Newton uptåckte de råt-

ta grunderne til himlafyflemets fammanfåttning.

Man ville nämligen ogärna ofvergifva et fy-

flem fom vunnit allmänt bifall, och at vara

en flark Cartefian, fom med färdeles finhet

kunde forfvara denne auclors vortices, räkna-
r des for en ypperlig heder i den då lärda

verlden. Åfven voro få fä kunnige i den af

Newton upgifna nya mathematiken, at de kun-
de låfa denne audors Ikrifter, och de hvilka

deri icke alcnaft voro lärde utan ock ville

beftrida Newton upfinningshedern af den fam-

ma, voro interelTerade åfven deruti at för-

fvara de Cartefianlke hvirflarne emot Newtons
atcradionsfyflem. Deraf hände at, ehuru New-
tons Principia Philofojjhice Naturalis Mcttbematica

ut-
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utkommo forfta gängen på trycket år 167^,

det Cartefianfka fyftemet förbättrat och genom
åtildlliga tilåggningar förklarat, icke defs min-
dre nåfian ofver hela Europa, det enda Eng-
land undantagit, hade medhåliare och forfva-

rare in til och med på 1730 talet, då det

åndthgen helt och hållit utllocknade.

§. 4.

Ehuru det långe fedan blifvit funnit och

updagat, at de Cartefianfke vortices icke på
något fått åro låmplige at förklara de himel-

ike kropparnes roreifer, och ehuru ingen

Geometre eller Aftronom nu mera vil åtaga

fig deras forfvar, fordrar likvål fammanhan-
get af denna Hiftorie, at närmare vidröra den-

na namnkunniga och af få många celebre mån
dels forfvarade dels beflridda fråga, och i

korrthet upgif% a de fornåmfla fkålen, fom un-

dergråfva det Cartefianfka vorticalfyftemet.

Då de grunder underiokas, uppå hvilka Car-

tefius har bygdt ht vorticalf\'ftem , och hvilka

i det foregående åro anförde, linnes at han
egentligen antagit den principe, at alla rym-
der voro af materie lika upfylde, och at icke

något tomt fpatium {vaciiunf) fKulle finnas i

naturen. Emecian defs hviriiar fåledes Ikullc

hafva famma egenikap och tillika vara fluide

kroppar, borde de åfven kunna fatta folide

och hårda kroppar i rorelfe, och föra dem
med fig med famma rorelfes häftighet fom

de
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de Ijelfve fördes. Sådane condenferade eller

endaft af materic beftående hviriiar bor^

dé likväl fororfaka et motftånd emot folidc

kroppar fom i dem fördes, hvarigeiiom deras

rorelfer fmäningom och efter hand fkulle for-

tagas. At undanrodja detta argument emot
fma hvirfiar anforer han dels at dejfa af hg

fingerade fliiida derfore icke fororfaka något hin^

der eller motjiånd i andra kroppars rorelfer ^ eme-

dan fjelfva deffa fhiida åro fatte i rörelfe pä fam--

ma fatt, dels ock at 'denna rorelfe ganjka lätt,

determineras til alla fidor fom hdlji. Det år för-

ut nåmndt, at Cartefius af den grund neka-

de alla torna rymder i naturen, at materiens

effentia endafl: beftod i extenhon, hvaraf altfå

alla rymder borde vara af materie upfylda.

Man bor medgifva at frågan icke lått kan af-

göras om det fom utgör materiens verkliga

effentia, emedan alla de egenikaper fom hora

til defs effentia, (omnia ejiis attributa ejfentialia^

bora ingå uti definition af denna effentia,

hvilket icke kan befvaras utan at kanna alt det

fom genom materien år möjligt och omöjligt,

men hvilken kännedom ånnu och i hela fin

vidd undfallit all utforikning. Men det kan
vid detta och andra tilfållen, der det år an-

gelågit at närmare kanna naturen af materien,

vara tilråckligt at hafva utrönt en och annan
af defs effentiele egenfkaper, fallån man icke

kunnat igenfinna alla, då forfarenheten har

intygat at materien tillika med egenfKap af

K. F. A. Handl L Qv. B ex-
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extenfion åfven år impcnetrabel , om hvilken

egcnfkaps belkafFenhet förut år talat, fåfom

ock at den har egenfkap af den fä kallade

defs inertia. Til det fom förut år nåmndt om
materiens impenetrabilitet kan låggas , at den

år gemenfam med alla kroppar, antingen de

åro tunga eller låtta, härda eller mjuka, hvar-

af följer at denna egenfkap icke år underka-

flad ombytlighet af at kunna intenderas eller

remitteras, och at den fäledes horer til mate-

riens effentia. Materiens inertia år en fädan

defs egenfkap, igenom hvilken den har en

benägenhet at fårblifva uti fit antingen flill-

hets eller rorelfes tilftånd pä det fått, at den

icke utan andra och ntom hånne varande

krafters verkan kan rubbas ifrån denna ftill-

het eller rörelfe. Hvad denna materiens egen-

fl^ap vidare angår kan märkas, at den år

proportionel emot materiens quantitet i hvar

och en kropp. Emedan den famma nämligen

år i hvarje den minfla partikel af kroppar,

fä år den i anfeende til en af fädane particlar

fammanfatt kropp icke annat än fumman af

alla defs particlars inertia, hvilken funmia

fäledes utgör hela kroppens inertia. Kroppars
inertia bortblandas orått af några philofo]:)her

med det de kalla en kropps hidijferentia til

flillhet eller rorelfc, hvilket icke utmärker

annat än möjligheten i en kropp at vara an-

tingen i flillhet eller rorelfe, emedan materien

icke kan undergå någon förändring ifrån flill-

het
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het och rorelfe, utan at den fkal fke genom
andra imprimerade krafter, emot hvilkas ver-

kan hon i följd af (in inertia gor ct mot-

fländ, fom af defla krafter fkal ofvervinnas,

inan någon åndring i defs ftillhet eller rorelfe

kan upkomma*

§.6,

Då Cartefii fats, at materiens eflentia

beftär endaft i extenhon efter deffe grunder

examineras , och då det icke år tilråckligt uti

upgifter af et tings fådan befkafFenhet, at det

derigenom flcal kunna rått urfkiljas ifrån alt

annat, at cndafl anföra en fådan defs egen-

fkap, hvilken år gemenfam åfven med andra

ting, få finnes lått genom jemnforelfe imellan

de hitintil bell<rifnc materiens egenfkaper af

exteniion impenctrabilitet och inertia, at imel-

lan dem icke år någon flidan forbindelfe, at

den ena af dem gifver tilkånna och utmårker

de ofriga. Dä nåmligen impenetrabilitctcn

jemnfores med extenhon, igenfinnes icke en

fådan forbindelfe eller förening dem imellan,

emedan det icke år någon contradidion eller

omöjligt, at det ena extenfum går uti och

igenom et annat extenfum, pä hvilket fått vi

åfven foreftålla ofs at kroppar röras uti rym-
der och foras igenom de fanmia* Dcrforc

beror icke heller impcnetrabiliteten af extenfion,

hvaraf kroppars eflentia icke kan beftå cndaft

uti cxtenfion. På famma fått år det befkaffat

B 2 med
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med den kropparnes egenfkap fom kallas in-

ertia, och hvilken i följd af det fom år an-

fordt åfven år gemenfam med all materie.

Deraf at en kropp har exteniion följer icke,

at den bor fortfara uti fit flillhets eller rorel-

fes tilMnd, in til det at den af andra impri-

merade krafter foranlåtes at ombyta detta fit

tilftånd; deraf följer icke, at en kropp emot-

flär ombyte uti fit varande tilftånd och ver-

kar emot det, fom foker rubba honom utur

detta tilMnd, hvilket utgör egenfkapen af in-

crtia. Icke heller kunna de i naturen rådan-

de, och genom forfarenhetcn beviRa rorelfe-

iagar, och rorelfers meddelande kroppar imei-

lan, hånledas af den enda extenfion, hvaraf

altfå icke år oförmodat, at Cartefius uti defTa

lagars upgifvande och befkrifvande har be-

gädt flera felfleg. Då man derfore vil ut-

märka hvad materie år, bor den kallas en

varelfe eller eifentia, fom har extenfion impe-

netrabilitet och inertia.

§. 7.

Då vi vilje af de nu belkrifna materiens

cgenflvaper hånleda de ailmånna fåljderne af

fluide kroppars verkningar, finna vi, at ehu-

ru fil godt fom oåndligen fmå de particlar

åro af hvilka fluide kroppar åro fammanfatte,

egenllvapen af inertia åndå icke ifrån dem kan

flNiljas. Emedan nämligen inertia derigenom

tilhorer materien, a t den år materie. följer

der-
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deraf, at hvilket ombyte fom Iker uti mate-

riens ofriga ildck, det famma andå icke kan
Ilvarken oka eiler minika denna defs våfent-

liga egenflvap. Åfven fä fior kraft fordras at

meddela en Iluid kropp famma quantitet af

rorelfe, fom at gifva den ät en faft kropp.

En kropp kan icke röras uti en flytande ma-
terie (^fluidimi) utan at fora undan och fl<:ilja

defs delar, och at derfore fororfaka en rorel-

fe emellan detta fluidi delar. Men delTa de-

lar motverka genom fin inertia på denne i

det förda kroppen, och fkola retardera eller

minfka defs rorelfe, fä framt icke nya krafter

erfåtta den forlufl: i defs rorelfe, fom genom
fluidi motverkning borttages. Denna fluidi

motverkan hårorer egentligen af defs inertia,

men beror åfven, dä det icke år et fullkom-

ligt fluidum, af defs particiars fammanhångig-
het eller tenacitet. Men den delen af motver-
kan eller refiilancen, fom iipkommer af par-

ticlarnes tenacitet och deras gnidning emot
hvarannan eller frfåim, kan minfKas genom
förtunnande, under det at den del fom [hå-

rorer af inertia hvarken kan minflcas eller

borttagas, få långe famma quantitet af mate-

rie forblifver under famma omkrets eller vo-

lume. Vid defl^a orfaker til fluiders refillance

kan mårkas, at en mycket flor del deraf up-

kommer uti de måflafluida, fåfomluft, vattn^

qvickfllfver, af deras inertia, och få at den

reflflance fom hårorer af fridioii och tenaci-

B 3 tctcn
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teten år mycket liten och nåflan ingen, hvil-

ket Newton genom experimenter har funnit.

Hvad den delen af refifrancen angår , fom up-

koinmer af inertia, bor den vara proportio-

nel emot den quantitet af rorelfe , fom den i

fluidum rörde kroppen på en gifven tid for-

orfakar, 'emedan all rorelfes förändring år

proportionel emot den rorelfen fororfakande

imprimerade kraften, hvaraf ockfå den rorel-

fes quantitet, fom en kropp fororfakar uti et

fluidum, Ikal vara proportionel emot krop-

pens- verkan eller adlion uppå fluidi particlar.

Men denna aclion fkal vara lika flor med
deffe particlars motverkan eller reaclion, hvar-

af den rorelfes quantitet, fom af en folid

kropp uti et fluidum fororfakas, år propor-

tionel emot fluidi particlars reaftion , emot
hvilken reaclion foråmdringen uti den i flui-

dum rörde kroppens rorelfe år proportion-el,

hvilken nämligen år proportionel emot den

imprimerade rorelfekraften eller vis motrix,

det år emot fluidi particlars motverkan uti

contråre leder; hvaraf och emedan denna

particlarnes motverkan icke år annat ån de-

ras motftånd Qrefifiance), emot hvilken krop-

pens rorelfes foråndring eller defs retardation

år proportionel, åfven den foreflållde fatfen

år en följd. Då vidare tvånne fluide krop-

par med hvarannan jemnforas, år af det fo-

regående åfven klart at motflåndet eller refl-

flancen år få mycket florre i det ena fluidum

ån
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ån i dét andra, fom det forras flera particlar

mota en och famma kropp fom rores i båda
med famma häftighet, hvaraf altfä refiftancens

quäntitet beror af fluidi tjockhet eller denfitet

Men då de uti fluidum rörde kroppars få vål

figurer och ftorleker fom haftigheter förändras,

ll^al åfven refiftancen foråndras, emedan en

ftorre quäntitet af materie fkal mota en ftorre

kropp ån en mindre, hvilken i fluidum föres

med famma häftighet, och då häftigheten af

de rörliga kropparne tillika foråndras, Ikal en

florre quäntitet materie uti fluidum motverka

på famma tid emot den med ftorre häftighet

förde kroppen, ån emot den fom rores med
mindre häftighet, hvarforutan figurernes olik-

het uti kroppar fom foras i fluide kroppar

fororfaka åfven olikhet i reftftancen. Af des-

fa anförda håndelfer år alenaft den forfta,

hvilken vid detta tilfållc kommer i ofvervå-

gande, och hvilken altfå meddelar följande

regel, nämligen at refijiancerne uti fårjkilte fluide

kroppar dro proportionele emot defjes denfitetery då

lika Jlora och likformiga kroppar i dem foras åf-

ven med lika haffigheter.

§. 8.

Et fluidum fåges då vara tjockare eller

hafva ft.orre denfitet ån et annat, då det förra

under famma volume innehåller mera materie

ån et annat, hvaraf fluiders denfiteter, om al-

la fluida icke fkulle hafva lika denfitet, åro

B 4 pro-
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proportionele emot materiernes qiiantiteter , fom
innehållas under lamrna volumer. Men af de

experimenter, fprn åro gjorda til at utröna

fluiders reiiflancer emot lika fcora och likfor-

>miga kroppar, tom uti dem foras med lika

hailigheter uti fårfkilta fliiider, år funnit at

defla refiflancer åro olika, hvaraf altfä tillika

med det f^rut anförda följer, at de (la fluida

åfven hafva en olika denfitet , eller at de un-

der lika flora volinrier innehålla olika maffbr

af folid materie. Då iluiders reiiftancer jemm-

foras med deras tyngder , utan at hafva af-

feende uppå deras tenaci tet, befinnas genom
experimenter deffa refiflancer at vara propor-

tionele emot deras fpeciiike tyngder. Derfore

Ikola ockfä fluiders denfiteter vara proportio-

nele emot deras fpecifike tyngder. Således då

qvickfilfver år omkring fjorton gängor tyngre

ån vattn , och vattn omkring åttahundrade

gångor tyngre ån luft, fkola ockfå deffa flui-

ders refiflancer emot fafla kroppar, fom i dem
foras med lika haflieheter, vara uti fcuuma

forhållanden. Håraf följer altfå at alla rym-
der icke åro af materie lika upfylda, och at

derfore i dem Ikola gifvas rymder fom åro

ifrån all materie torna, och deffe rymders

fummor fkola vara uti et reciprokt förhållan-

de af defla fluiders fpecifike tyngder. Eme-
dan vattnet år gco gångor tyngre ån luft,

jkal altfå luften innchåfla goo gångor florre

aideles tom r^^md eller fpatium vacuum ån

vattn.
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vattn, och vattn 14 gångor mera fpatiiim va-

cuum ån qvickiilfver. Om någon fullkomligt

folid kropp ll<uile gifvas, kuncie åfven af den-

ne grund de fpatia vaéua, fom i alla andra

kroppar finnas, åfven beflåmmas af deffe krop-

parsfpecifike tyngder. Det kan åtminftone med
vifshet fågas, at luften vid Jordens yta innehål-

ler mera ån 1 1 200 gängor florre fpatium vacuum
ån folid materie , emedan qvickfilvret icke hel-

ler år en fullkomligt folid materie. Emedan
luftens deniitet i florre och florre diflancer

ifrån Jorden våxer af uti et ganflca flört for-

hällande, hvilket Iker nåflan uti en harmonilk

proportion, dä diflancerne ifrån Jordens me-
delpunkt våxa i en arithmetifls: proportion,

Ikal ockfä luften vid omkring 40 mils affländ

ifrån Jordens yta innehålla 5160000000000
gångor florre fpatium vacuum ån folid mate-

ries rymd. Den grundfats, uppå hvilken

Carteflus byggde fit vorticalfyflem , nämligen

at alla rymder i naturen fkulle vara af ma-
terie upfylda , år derfore oriktig och em.ot na-

turen flridande, hvaraf ockfå defs hvirflar for-

falla. Utan grund dikta åfven Carteflus och

defs difciplar en fädan fin och fubtil materie,

at den utan fvärighet fkal lika fom flyta ige-

nom folidc kroppars porer, och derigenom

icke fororfaka någon reflftance. Ehuru tunn

denna materie kunde vara, och de folidc

kropparne deremot mycket porofe, fkola ån-

då vid rorelfer denna fina materiens parti clar

B 5 flota
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fiota emot kropparnes folide particlar, hvilka

altfå Ikola gifva denna materie någon rorelfc,

och derigenom fjelfve förlora en del af fin

egen rorelfe, hvilken del icke kan hafva et

mindre forhållande til hela kroppens rorelfe,

ån om denne kropps folide materie vore con-

denferad uti en malTa, och derfore utaf fam-

rna denfitet fom denna fina materien, hvilken

enligt Cartefianerne borde vara af en abfolut

denfitet, uti hvilken håndelfe, om denne kropp

ikuUe vara fullkomligt fphasrilk, den famma
borde förlora hälften af fin rorelfe, inan han
hade igenom löpt en långd dubbelt florre ån

fin diameter, hvilket Newton har bevift i 38
Prop. Cor. 4. af fina Princ. Phil. Nat. Mathem.
Defsutom och om alla fluida fkulle hafva en

abfolut denfitet, och beftå af en fådan fin ma-
terie, fkal icke heller en och famma kropp,

fom med lika häftighet föres i fårfkilta flui-

der, lida en ohka refiftance, hvilket likvål

experimenterne ofverflodigt intyga.

§. 9.

Utom detta nu anförda argument emot
Cartefii hvirfiar, kunna de icke heller förenas

med flera andra naturens verkningar. At for-

klara planeternes rorelfer uti elliptiika figurer,

diktade Cartefius, fåfom år foruc nåmndt , at

den hvirfvel hvilken om kringförde planeterne

icke var circulår, utan at den af andra hvirf-

iar ihoptrycktes, tivarigenom planeterne på
de
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de ftålien, der denna ihoptryckning fkedde,

åfven fkiille gä fortare. Deraf följer altfä at,

dä til exempel fädane hvirtor fkulle ihop-

trycka Saturni hvirfvel, de famma hvirflarne

borde pä et lika fått ihoptrycka de ofrige

planeternes hvirilar i värt fyfiem, hvarigenom

alla planeternes orbiter icke alenafl borde va-

ra likformiga ellipfer, utan ock deras aphelier

och perihelier borde vara flållda i famma
delTe orbiters axel, af livilket ingendera in-

träffar. Dä man ännu vidare vil underfoka

hurudane rorelferne i värt planetfyflem borde

vara, antingen i den håndelfe, at Solens ro-

relfe omkring fin axel vore orfak til planet-

hvirflarne, eller i. den at hvirfvelns rorelfe

vore orfak til Solens rotation, hånledas deraf

flera orimligheter. Om den uppä vortex im-

primerade rorelfen fkulle fororfaka Solens ro-

tation, borde åfven famma forhällande af

hvirflarnes delars haftigheter, fom omkring-

fora planeternc, vara gällande inom hela pla-

netfyflemets af alla fammanfatte hvirfvel, eme-

dan en olikhet i detta forhällande åndteligen

borde fororfaka en rubbning i hela denne

hvirfveln. Dä denna jemnforelfe tillika fkul-

le anllållas efter Keplers lag, borde häftigheten

af den delen af denne hvirfvelsrorelfe , fom år

nårmaft in til Solen , vara fädan at den uppä
en tid af omkring ätta timar fullbordade fit

omlopp , dä likväl Solen uppä 27§ dagar

fullbordar fin rotation. I den andra håndelfea

fin-
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finnes lå.tt, at alla planeterne borde befkrifva

fina orbiter uti Solens aequators plan, eller uti

planer fom med detta åro paraliela, hvilket

åfven år emot obfervationerne fi:ridande. Pä
famma fått föres Manen omkring Jorden uti

et til Jordens aequators plan mycket incline-

rande plan. Cometernes rorelfer kunna icke

heller förenas med de Cartefianfke hvirflarne,

emedan de foras efter mångfaldiga fig imellan

olika diredioner, åfven i diredioner fom åro

contråre emot värt planetfyfl:ems hvirh^els-

diredion, och det utan hinder utan all refi-

ftance och retardation, hvilket alt år flridandc

emot Cartefii Vortical Syfiem.

DANIEL MELANDERHJELiVl
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Kin-
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Kinnekulle och Billingshogdernc pä den mine-
ralogifka fidan betraktade^ hvarfore åfven
fornåmfta foremålet hår fkal blifva de til line

hvarf mindre kånde Halle och Hunnebergen;
men fom Fiotsbergens grånfor, (Kinnekulle

imdantagen), icke varit genom Chartor eller

befkrifningar utflakade, och petrographifl^a

Chartor åro lika få uplyfande fom hos ofs

fållfynta, har jag anfedt en almån beficrifning

och bifogade Chartor famt profiler icke ofver-

flodige ofver en Ort, hvilken, i anfeende til

fine Bergarters forhällande och det upfeende

en del af dem våckt i fenare tider, år en

bland de måft mårkvårdiga i värt land.

I I. Skaraborgs Lan i almihiliet.

Til belägenheten år landet merendels

ganfka jåmt och flått, men åger dock på O.

fidan en fammanhångande bergftråckning fom
upkommer frän Ik^ogen flora Tifvedcn vid

Nerikes grånfen i norr, och går med llere

krokningar ät S. åtföljande fjon Vettern, de-

ilande vattnen ät denne fjo och Venern. Lå-
nets norra del i Vadsbo Hårad, år åfven af

defs (idogrenar nägot ojåmn, men emellan

denne landtrygg och Venern år et flört flackt

fålt, hvaruppä endafl enflakade hogder upfli-

ga, fäfom Kinnekulle, Halle och Hunneberg
vid Venern; Billingen, Hogflena, Brunnums,
Borna, Färedals, Mofle , Olle och Gerums
dier Giffebergen midt i landet. Från Venern

up.
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uphojer landet fig litet emot de fiftnåmnde ber-

gen, och utgjor vid fjon Längen den fä kal-

lade Klyftemoon. Se Chartan ofver Skara-

borgs Hofdingedome utgifVen 1780, famt bi-

fogade Petrographifka Charta Tab. I.

Bergarterna åro dels uråldriga dels floldg-

riga. De förra intaga hela den nåmde bergs-

ryggen vid Vettern, af Vadsbo Hårad ftorfta

delen, famt Slättlandet fom år emellan de of-

vanupråknade enftakade hogder och Venern,

beflående af rodagtig Granit, hvaraf jag i

fynnerhet anmärkt tvånne forändringar: den

ena vid Kinnekulle vid Venerns flrand, ne-

danfore Veflerplana ång nära den fä kallade

Hefslingskyrka
,
Qdcr Sandflenshvarf\'et år lod-

rått afbrutit), uti låga berg af en blekröd

tunnfl<ifrig Granit, hvars lager ~ til i tum
tjocka åro mycket donlågige, ftupande v. p.

20 grader under horizonten; den beftär af

hvit quarts, blekröd feltfpat och fvarta glån-

fande glimmcrfjåll; år hård och kan utkilas i

flora taflor, famt utgör pä detta flålle grun-

den for Kinnekulles flotshvarf

Den andra förändringen finnes åfven vid

bafis af flotfen fom horer til Billingen, nära

vid Timmerdala kyrka vid vågen til Marie-

fiad. Den år pä ytan multnande och gifver

i de frifkafle flycken fvagt eld mot fläl; be-

flär af vittrande feltfpat, fvart glånfande glim-

mer och litet quarts, famt tyckes åfven vara

lagervis fördelad.
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Flolågriga Bergarter utgjora de cnflakade

hogderna. Fyra trackter håraf, åro genom
uråldrig jordlkorpa ätikilde, fom Chartan Tab.
L tydligare vifar. Defle åro Lufigåshogden,

Kinnekulle, Billingen med alla hogder omkring

Falköping, famt Halle och Hunneberg.

Hvarfven i Kinnekulle, Biilingen och Fal-

bygds flotfen, beM af Sandften fom hvilar

på Granit; derofver AUunfkiflPer med Orftens-

lagar och Lefverflensbollar ; derpå Flo-kalk;

fedan Ler- och MergelfkifFer, och ofverfiFlo-

trapp. Kinnekulle åger lit fårfkilta Sandlien s-

hvarf, likafom Lungåfen; men Billingen och

hogderna på Falbygden, hafva et gemenfamt,

fom firåcker fig från Timmerdaia kyrka i N.

til något S. om Olleberg. Alunfkiffern och

kalkhvarfvet år derofvanpå afdelt i trenne

fkifvor: en for Billingen, Brunnums och Bor-

nabergen; en annan for Moffe och Olleberg;

den tredje for Hogflena, Fåredals och Gerums
eller Giffebergen. Alla defla hogder åro ut-

firåckte efter längden nåflan i N. och S. och

altid tvårare affkurne på N. åndan, men lång-

fluttande åt S. Flo-kalks hvarfvets yttre kan-

ter, fes ofta rundade och likafom af vatten

fvarfvade. Jåmfor Chartan Tab I, famt pro-

filen Tab. III. fig. I.

Lungåshogden belågen | mil SO. frän Bjor-

fåters kyrka, år en enflakad låg hogd af 'i

mils långd i N. och S. och af en kn^ipp I mils

bredd.
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bredd. Vid defs bafis vid NV. fidan huggas-

de bekante Quarnftenar af en vittrande rod-

agtig Granit, fom af Herr jBergman år be-

llvrifven i Kongl. Academiens Handlingar år

1768. fid. 335. Denna art år dock icke mult-

nande på andra flållen ån der den floter intil

Sandflenen, ty på långre afftånd och på dju-

pet finnes den ganika hård och faft, famt til

quarndenshuggning otjänlig. Ofvanpå denna

Granit ligger SandfterLS hvarfvet, mellanbåddat

af et lager grof Breccia fom omedelbart hvi-

lar på Graniten, hvarfore ofta handftenar

kunna århållas, fom bellä af både Granit och
Breccia. På hogfla kullen och kring Lungås
kyrka vid S. andan, ligga Skiffer och Orftens-

lager, af hvilka fenare kalk brånnes; men de

ofrige flotshvarfven af Flo-kalk och Trapp
faknas aldelcs, och hafs^a troligen af vatten

blifvit bortfl^oljde. Sandflenens befkaffenhet

år aldeles lika med Kinnekulles och Billingens.

Se Tab. III. fig. 2.

2. Halk och Hiinneherg.

DefTa berg ligga uti fkilnaden emellan

Skaraborgs och Vennersborgs Låner, | mil

från Vennersborgs flad, nåra 5 mil rått ofver

från Kinnekulle och något långre från Fal-

bygds flotrackt. I N. och S. efter llorfla läng-

den, intaga de tilfamman miL Hunncberg
år % mil på bredade flållen och dubbelt ftorre

ån Halleberg, fom ligger i IV. dcrom, åtlkilde

mciå
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med en trång dal, på fiere ffålien knapt tii-

fende alnar bred. Jämf. Chartan Tab. IL

Vikar af Venern tililota på längre och

kortare afflånd mot N och NO; på de öfriga

fidor omgifvas de af ilåttland; Gotha Elf lö-

per på V iidan pä något afftånd.

På Halleberg år en enda fjo, fom med
cn back faller i Venern. Hunneberg åger up-

på fig många fmå fjoar, livarifrän en back

nedlöper vid SO åndan åt llåttlandet, och

tvånne falla ned i dalen emellan båda bergen,

Bybåcken och Qjiarnbåcken kallade. Baflån

uptager vattnet från deife båda båckar, och

rinner fedan ut i Gotha Elf.

Hogden ofver Venern lårer icke ofver-

fiiga 100 til 130 alnar. Til vid pafs | af

denna hogd åro fidorna merendels lodråtta,

fållan långUuttande. Halleberg år i almånhet
brantare ån Hunneberg, i fynnerhet flår det

m.ed lodråtta fidor igenom hela dalen fom
il^iljer det från ^iunne, hvilket fenare der år

mera långUuttande. Kring foten år en lågre

affats, oftafl: ofverholjd af flenras fom undan-
gömmer de undre hvarfven. Ofvanpå år et

tåmiigt flått falt, måft med barrfkog bevåxt.

Klifva kallas i orten de ftållcn der berget

år mindre brant och ridvågar gä up ; flog de

flållen der berget år tvärbrant.

K. V, A. HandL L Qi C Båda
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Båda defla berg fom omgifv^as af rod-

agtig Granit, beflå af trenne vågråtte hvarf,

nemligcn nårmafl Graniten Sandften, derpä

Alunhaltig bitumineus LerfkifFer med Orflens-

lager, och ofverft en mågtig bådd Flo-trapp.

Jåmfor profilen Tab. III. fig. 3. fom år tagen

tvårs ofver dalen fom åtfkiljer båda bergen,

och Chartan Tab. IL

Bybåcken, hvilken fommartidcn år nåflan

torr, har genomfkurit allahvarfven, och låm-

nar derigenom båda tilfålle til deras betrack-

tande. I dalen, litet V om det ftålle der den

förenas med BaMn, upfticka fmä bergskullar

af rod Granit, fom dock vidare icke kan fes

for mågtiga jordhvarf, hvarmed hela dalen

år betåckt. Troligen uphor dock Graniten

mitt emellan bergen, der Sandftenen for defs

fafthet torde vara bevarad , faftån de ofre

hvarfven, innan de ånnu vunnit fullkomlig

faflhet, af ftromdrag blifvit genomfkurne; ty

alla omllåndigheter bevifa at båda bergen blif-

vit på en gång och uti en mafla danade.

Et jordborrs forfok i dalen, fkuUe låttaft af-

gjora denna fråga. Graniten vifar fig eljeft

ofta helt nåra berget ut med hela defs SO
fida emellan Flo kyrka och Borsleds gåftgif-

varegård, åfvenfom kring Ronnum vid Halle-

berg.

Sandjlenslwarfuet år vid Bybåcken genom-
fl<urit til 3 å 4 famnars hogd. Ej långt här-

ifrån, vid Våftåna hemman, har ock forledit
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år Sandflen brutits pä forfok at användas
vid TivOilhåtte Canalbygnad, hvartil den dock
funnits mindre tjånb'g. For ofrigt framlkjuter

detta iivarf långs ut med Hunnebergs V fida

omkring Tunhems kyrka; vid N åndan vid

Måfebo, m. fl. fl,, ofver alt afdelt i flere ho-

rizontela olika tjocka lager, med en mycken-
het verticala tvårfprickor. Sandftenen år i

frifkt brott hvitgrä, af nåfian tått gry och

matt brott, med roftfårgade rånder och fläc-

kar; den fom legat i luften år gulagtig. Hård-

heten år ganika flor, fä at den häftigt eldar

mot flål, och tyckes åfven defs gluten vara

kifelartat.

Ahnjlujfershvarfvet fom af Bybåcken är helt

och holiit genomfl<:urit, åger der en hogd af

6 til 8 famnar; det år afdelt i flere lager af

följande befl:caflFenhet:

a) Nårmaft ofver Sandflenen et | aln

mågtigt lager af en mork mycket jernhal-

tig forflenad Lerart, fom inneholler Svaf-

velkis i fläckar och gniflror. Denna art år

mycket tung, faller i quadrige flycken med
roftfärgad yta; i brottet fingmflrig, med
fmä fvarta lyfande delar; eldar något for

flål och år fafl for hammaren. Smälter

for fig fjclf til fvart flagg; lofes foga i bo-,

rax, men färgar glafec grönt. Dragés rå

af magneten.

b) Tjocka
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b) Tjockfkifrig, fvart, fafl LerfkiiTer,

med verticala tvårfprickor ofta med kis fyl-

da fom afdelar den i quadriga rhomboida-
lilka fiycken, några quarter.

c) Fingnifirig, fvart bitumineus kalkflen,

med fårfkike lyfande fmä fvarta punkter

och inblandad kis. Rifven med jern luktar

ej fom vanlig orflen; gåfer med fyror och

brånnes hvit; mågtigheten år några tum.

d) Svart Lerll:iiFer, b) några quarter.

Svart, mycket tunnbladig lofare Alun-

fkiifer m^ed Lefverflens bollar och några

tunna orftenslager , fortfar flere famnar ån-

da up til Trapphvarfvet.

AiunfkifFern fom i orten kallas Svarthall,

år aldeles fvart, gifver fvarta flreck då den

rifves, ligger dels i råtklufne och fällan kil-

formiga lager; ofta år den los och fmutfande,

och vid Nygård gä dc ofverfia lagren of\^er

til en los fvart krita. Den antager i luften

rödbrun vittringsyta; rodnar och fonderfpra-

kar i eld med bitumineus lukt, men gifver ej

tydelig låga; utlakningen låmnar Alim. Be-

horigen brånd uti dertil vid Nygård inrättade

ugnar, nyttjas den i flållet for pouzzolan jord

til Cement vid vattenbygnader. Uti denna
ikiffcr träffas i vifia lager til flor mångd for-

flenin^^ar af fmå råflade Anomier och Ento-
molithus paradoxus af den mindre variation;

åfvcn-
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åfvenledes vid Nygård uti fpridda flackar gul-

grönt, halfklart Zinkblende. Ordenen år i

almånhet fvart eller fvartgrä, med vanliga

förändringar ai textar; men tråffas ibland

hvitflåckig, fpatig.

Detta hvarf, hvilket likafom Sandilenen,

oftafl år ofverhöljt af ras frän Trapphvarfvet,

blottar lig kring Hunneberg utom vid Nygård
och Bybåcken, åfven vid Måfebo, Bragnum,
och fl. fl.; vid Halleberg vid Skottorp på O
fidan och Ofvendal på den V, der hvarfvens

ordning och forholiande vifar fig likafom vid

Hunneberg. Hogfl befynnerligt forefaller der-

fore, at i dalen mellan Halle och Hunneberg,

i branten af Halle emellan gårdarne lilla

Hjerpetorp och lilla Skog, tråffa Trappen
omedelbart hvilande på Sandflen, och Skiffer-

hvarfvet utellutit. Huruvida Sandftenens hogd
hår fvarar emot defs hogd på Hunneberg el-

ler kring Halle pä andra ilållen, kan icke

utan afvågning afgoras, och torde fvårligen

utan jordborrs forfoker och aivågningar ofver

alla hvarfvens låge kunna förklaras.

Trapphvarfvet hvilket gifver defla berg et

få egit utfeende, med lina lodråtta och fon-

derfprukne fidor, delade i ofanf-elige fyriidige

irreguiiere pelare med tvårfprickor
, utgör vid

pafs två tredjedelar af bergens hela hogd.

De undre lagren fom ligga nårmaft Skiffern,

åro altid mera tunnfkifriga och mera fprick-

fulla ån de öfra, fanit Trappen af et mycket
C 3 finare
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finare och tätare gry. Lagrens både mågtig-

het och partiklarnes grofhet tikager fmånin-

gom med hogden, fä at pi hogQa hogden

träffas den groffca, och nårmaft ikiffern den

finafle Flo-trapp; men alla hafva det gemen-

famt, at dela fig i meda paralellipepidifka mas-

for, fom måfl antagit fyrfidig, fållan trefidig

figun

Den finaffe tunnfkifriga foråndringen, fom
ligger underft år til färgen blågrä ^ med matt

tått brott, utan fynliga delar; defs yta fom
legat i luften, blir deraf öfverdragen med en

brunagtig hinna. Längre up ät hogden blifva

lagren tjockare och pelarformen tydligare;

gryet grofre och delarne mera åtilcilda, fom
tyckas beilä af en hvitgrä quarts med jåmt

inblandad fin Skorl eller Hornblende , fom
gifver arten et gniftrigt utfeende: Skorlåmnet

åger i nedre lagren håraf ingen tydlig fkap-

nad, men högre up år den prismatifk eller

fådig, ja på Halleberg träffas en fä grof för-

ändring, at blotta ögat med lätthet kan ät-,

fkilja de tvänne delar hvaraf den år famman-
fatt, quarcs och Skorl af prismatiHc figur.

Pä den grofre Flo-trappen, år vittringsytan

ljusgrå , och går ofta til en lineas tjocklek in

i flenen.

Nyare mineraloger åro derom enfe, at

Baflilt och Flo-trapp åro at an fe fäfom et

och famma Stenlhig, ofvcrensfiåmmande både

til
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til beflåndsdelar och yttre kånneteckcn. (jCy

Hela fkilnaden beflår blott deruti, at Bafalten

år fammanfatt af redige prismer fom åga från

3 til 9 fidor, men Flo-trappen deremot i al-

mänhet fördelad i lager, hvilka äter ^ela lig

i fyrfidige mindre redige maffbr eller oform-

lige pelare, utan at formera långre famman-
hångande prismer. At den dock flundom an-

tagit lika ordentlig form fom Bafaltpelare,

derpå har jag träffat fiere bevis, fåfom et pe-

lareftycke af | alns långd och 4 tums tjock-

lek i form af en fyrfidig fnedvinklig prisma,

på hogfla hogden af Kinnekulle. (b) På Bor-

naberget träffades flere florre och mindre dy-

like prismer, fom flundom åga knapt en tums-

tjocklek mot quarters längd, men altid fned-

vinklige, fafl, f6r ofrigt ganfl^a ordentliga

med ^åta fidor och fkarpa horn, bredevid

hvarandra fläldc, med afhugne tvära ändar.

Den trefidiga figuren linnes ock, men år min-
dre almån. Et annat prisma träffades vid

Bybäcken vid Hunneberg, 6 tum långt, %
tum bredt, fyrfidigt, rätvinkligt med tvännc

bredare fidor; fåfom ovanligt, åger den for

C 4 ena

(a) Bergman uti Nov. Ad. Reg. Societ. Scient.

Upfalienfis. Vol. III. pag. 79. %c fequ.

Haidingers lyffem: Eintheilung der Gebirgsartejä.

fid. 53.

Lehmanns Grundfatze der Mitieralogie. fid. 301.

(b) Se Tab. III. fig. 4.
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ena åndan en fned pyramid, beflående af

tvånne planer. Se Tab. III. fig. 5.

Meningarne om defs daningsfått åro dcr-

cmot få mycket mera delade och ftridige.

En del foka bevifa den vara en VulcaniHc

produkt fom fordom varit i fmåltning, bland

hvilka i fynnerhet utmärkt fig en Demareft (a},

Hamilton (b), Collini (6), Dolomieu (d), Velt-

heim (e), Ferber (f), Faujas de St. Fond Qg),
och Voigt (h); andre åter påftå den genom
vattens tilhjelp danad, fåfom Bergman (i),

Werner (k), Lehman (1), Nofe (m).

Hvad Vefigotha Flo-trapp angår, tyckes

alla oniftåndigheter föranleda at tro den danad

på

("a) Memoires de rAcadem de Paris. 1771. 1773.

(b^ Campi Phiegrsei.

(^c) Betrachrungen uber clie Vulcanifchen Berge.

(^d) Bemerkungen iiber die Ponza Inieln.

(e) Gedanken iiber die Bildung des Bafalts imd
BefchaHeiiheit der Gebirge in Deutfcliland.

(f) Briefe aus Wåifchland.

(g) Reclierches fur les Vokans cteints du Viva-

rais & du Velay.

Qi) Mineralogifche Befchreibung des Hochfiift

Fuld.

(i) Phyfiflv beflvrifning ofver Jordklotet. Andra
Upk Senare bandet. §. igo.

(k) Bergmånn: Journal. 9 Siuck. Sid, 845-

(1) Der Bafilt, cliemifch nnd phyfifch beurtlieilt.

(m) Orographiiche Briefe iiber das Siebenge-

birrie.
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på väta vågen, likafom underliggande flcks-

hvarf , och at Ikapnaden bor tilikrifvas maffans

krympning under defs torkning.

Alla deffa hogder, fåfom Lungas, Kin-

nekulle, Billingen, Brimnum, Borna, Moile,

Hoguena, Fåredals, Gerums och Olleberg med
Hunne och Hälleberg, åro at anfe fåfom en-

Hakade fiötskullar på en någorlunda jåmn
Granit yta, dels dermed åtikilde, dels på ge-

menfam fiolågrig bafis flående. Troligen haf-

va alla, hvilkas hvarf åro ofverensftåmmande,

vid forila daningen haft fammanhang och ut-

gjordt en enda flöts, men åmnet federmera

dem emellan blifvit bortikoljt, hvilket år

mycket fannolikt och for Falbygdsbergen famt

Hunne och Halleberg aldeles ogonfkenligt.

Når man vidare betracktar at hvarfven i deffa

flotfer ligga ungefår i famma vattenhorizont,

utom den fl^ilnad fom Granitbottens ojämnhet

kan forordfaka; at lagren åro ordentligt våg-

råtte och af famma mågtighet i de likartade

flötfer, famt icke fynas rubbade, och at Trap-
pen delar med de andre hvarfven lika forhol-

lande, forfaller fnart den tankan at tro hvart

och et af delTa berg fordom utgjordt en

Vulcan. Hade åmnet varit fmålt och i rin-

nande tildånd, borde det naturligtvis hafva

nedilutit i dalarna och åtminllone nägorflådes

ofverholja de undre hvarfven, i flållet for at

endaft utgjora de hogfla topparne. På flerc

Milen, i fynnerhet omkring Nygård, fes trapp-

C 5 hvarf-
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hvarfvet ligga aldeles vågrätt ofvanpå fkifFcrn,

der denne lidit ftarkare forftoring och bortt-

vittrat; pä famnia ftålle år ock detta är Ikif-

ferbrottet indrifvit under Trappbådden til 25
alnars långd , utan lagrens förändring. Hårtil

kaa ännu låggas Flo-trappens fmåltbarhet til

fvart glas; defs råa och ofmålta utfeende, och
underliggande bitumineufa fkifFers låttfmålthet,

fom ock åndrar fårg vid nog lindrig eldgrad,

hvilka alla fmålttecken faknas i deras natur-

liga låge. Namnet Flo-trapp , lårer åfven på
denna grund finnas låmpeligt, til fkilnad frän

den finare och i fprickfyllningar i uråldriga

berg ({'dcndc Bergirappeuy hvilka namn jag trott

mig bora nyttja af famma fkål fom vi ätfkilja

Flo-kalk och Berg-kalk,

Annu torde hårtil få nämnas, at i fe-

nare åren åro af Herrar Bergflrom, Geyer-

flam och Geyer, Flo-trapp uptåkt liggande

uti omväxlande horizontela hvarf med Por-

phyr och Porphyrbreccia i Lokaberget, Bli-

berget, Skortberget, m. fl. i Elfvedals Socken

i Dalarne, och med en gronagtig Hälleflint

art i Migonskäret, Limberget, Skälmoberget,

Vorderäsberget, m. fl. i Lima Socken nära

intil fjällryggen. Grofre och finare Sandflen

träffas ock i granfkapet. Trappen år nog lik

en del vid Hunneberg, men har flundom til-

lika hvita och gronagtiga, florre och mindre

fyrfidiga fpatiga fläckar, fom likna feltfpat,
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och kominer derfore under namn af Trapp-
porphyr. (a)

Af hvad fom blifvit anfört, finnes den

lilla enftakade flöts fom utgjör Hunne och

Halleberg, fkilja fig i flere våfendteliga delar

frän de ofriga i Vefiergothland, och år der-

fore troligen icke på famma gäng danad. I

anfeende til hvarfvens antal och låge, åger

Hunne och Halleberg blott trenne hvarf: Sand-

flen, Alunfkiffer och Flo-trapp; deremot haf-

va de ofriga flotfer fem hvarf, af Sandften,

Alunfkiffer, Flo-kalk, LerfkifFer och Flo-trapp.

Flo-kalks hvarfvet, fom år ganlka mågtigt,

faknas hår aldeles. Befl^affenheten af hvarfvens

åmnen åro åfven nägot fkilde: Sandflenen år

vida härdare, kifelartad och tåtare vid Hun^
neberg; Alunfkiffern fvartare, lofare och ofta

fmutfande; och ånteligen år Ijelfva Flo-trap-

pen i almånhet hår af finare gry, men der-

emot grofre och mera fädig pä Kinnekulle,

Billingcn, m. fl., utan affeende pä de förän-

dringar fom innom et och famma berg i oli-

ka lager förekomma.

(a) Nofe uti defs Orograph: Briefe uber das

Siebengebirge I del. fid. 47.-, kallar en dylik

art Bafalt-porphyr.

COR-
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CORDTLE, et fårfkildt Infeä-Jlägte.

befkrifvit

af

C. P. THUNBERG.

Ibland de Infeder, lom åga Vingarne tjocke,

fom hårde fkal, var Gurgulio redan kand
hos de åldfle Naturkånnare och Hushållare.

Det långa Snyte, fom utgår ifrån hufvudet

och på hvilket fproten (Antennas) fitta fåfta-

de, tycktes fullkomligen både kunna fkilja

detta fiågte ifrån andre och gora det beråtti-

gadt, at forblifva odelt. Men mängden af de

Yrfån, fom uti detta århundrade blifvit be-

fkrefne och bekante, hafva nogfamt vifat, at

flagen åro for mångfaldige , at vål kunna up-

tagas under et enda llågtnamn och at de ver-

keligen åro Ikilde. Attelabus blef fåledes

for fit trekantiga hufvud fkild ifrån Curculio;

fedan Bruchus med fit korta och trubbiga

fnyte och åndteligen Antribus famt Bra-
CHYCERUS for deras olikhet uti Antennernes

fkapnad.

Curculio, fom åger antingen et kortare

eller längre Q-oflntni) fnyte, och fom utgör

för fig fjelf et ganfka vidloftigt flågte, blef

härigenom Ikild ifrån alle andre med fine

An-
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Antenncc fraSce eller geniciäatce, hvaraf den ne-

derfta lånken år trådlik och mycket läng, de

ofrige runde och kortare, den ytterfla tjock

och aflång. Denna fprotens ofverenskomman-

de likhet hos få månge (fpecies) flag, fom
utgöra. Curculionis llågte, år et ganfi^a godt och

mycket iakert kånnemårke. Men ifrån detta

flågte hora då fkiljas någre flag, fom hafva

ifrån Curculio och fig emellan likikapade fprot,

i anfeende til den ytterila leden eller clava,

hvilken år få olik alla andras, at den fulkom-

iigeijL utmärker et egit flågte, fom jag kallat

CoRDYLE och hvars befkrifning jag hårme*

delft får for Kongl. Vettenfl<aps Academien
framlägga och til defs uplyfla granftning öf-

verlåmna.

Skapnaden hos Cordyle flågte beftär

gemenligen uti en bred och nedtryckt kropp,

med korta och tvära vingfkal famt et långt,

måft trindt Snyte, nedan fore hvars bafis An^
tennce fitta vid nedre kanten. Aniennce beftä af

flere leder , hvaraf den forfla år trädlik , dock
emot ändan något tjockare och gor med de

följande et knä, fom blifver midt pä hela

fprotet; de följande fex lederne åro klot-run-

de och utgöra tilfammans icke fult den for-

fles längd; den ytterfla år tredubbelt florre

och fitter fnedt fåflad vid ena åndan, något

hopkramad och i ytterfla åndan ä ymfe fidor

fnedt afhuggen, liknande mycket en timmer-

mans bila. Snytet år mycket föränderligt^

mer
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mer eller mindre trubbigt, men altid långrc,

ån hufvudet, nåflan af hufvudets och broftets

fammantagne långd, något nedbåjdt.

Af detta flågte har palmarum varit långft

bekant, hvaraf flere, mer eller mindre du-

gelige figurer blifvit gifne och af hvilken fle-

re förändringar af mig blifvit anmärkte uti

ofira Indien. Rumpfii figur derpå i defs

Herbar. Amboinenf. Tom. I. tab. 17. fig. G.
år icke fynnerligen god eller accurat ; icke el-

ler Merianas Infed. Surin. Tab. 48. fig. 3.

Longipes år ock uptagen och kand af flerc

Audorer; men Colojfus befkrifv^n och afritad

endaft utaf Drury, uti 2 vol. Tab. 33. fig. 3.

Earhirofirls fynes vara aldeles antingen okånd
eller anfed for en varietet af palmarum; och

fexmaculatiis tyckes vara aldeles förut obekant»

hvars tekning hårjåmte bifogas. ,Tab. 4.

CORDYLES fpecics åro fåledes följande

fem, nåmligen:

Sp. I. C, palmarum: ater rofiro fifso fcabro^

thorace tomentofo laevi.

2. C. barbirojlris : ater roflro fulcato bar-

bato, thorace tomentofo Isevi.

3. C. longipes: rufus rofiro excifo apicc

dilatato, pcdibus anticis elongatis,

tibiis fubtus hirtis.

4. C. fexmaculatiis : rufus roflro fubful-

cato integro, thorace piano maculis

. obfoletis ni^ris.

Sp. 5.
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Sp. 5. C. colosfus: brunneus roftro ferie du^
plici tuberculato, thorace 4-lineato,

elytris nigro-flriatis.

CoRBY lu^E. palmarum finnes uti oflra och veftra

Indierne.

Corpus totum atriim, fupra holofericeo-to«

mentofum , fesqvipollicare.

Rojlrum cylindricum, attenuatum, obfolete

angulatum, apice fisfiim, bafi fupra ru-

gofo-fcabrum
,

longitudine capitis thora-

cisque.

Caput mininum, glabrum, pundatum.
Antennce femilunatas: primus articulus fili-

formis, incralTatus, longitudine dimidia

antennarum; reliqui fex globofi; ultimus

major, externe dilatatus, fubcompreffus,

antice utroque latere oblique truncatus.

Thorax OYditm, planiufculus , antice anguftior,

poftice rotundatus, linea media interdum

detrito-glabra,

Scutellum triangulari-lanccolatumé

Elytra plana, abbreviata, truncata, flriata,

ciliata.

Subtils atrum, pundatum, glabriufculum.

Femora fubtus ciliata ciliis nigris obfoletis.

Tibiw incurvae, breves, fpina tcrminatae,

ciliatae.

Tarfi tres fpina bifida*

Alce nullae.

CoRDYLE barbirojlris finnes i de varmc län-

der af America.

Cor*
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Corppj atrum, fupra holofericeo-tomentofum,

fubtus glabrum, tenuiffime vel vix mani-

fefte pundatum, priori duplo minus.

Roftrum integrum, fupra verfus apicem ful-

catum fulco barbato.

Capiit minimum, glabrum, laeve.

Thorax, Ehjtra, jP^^/^j ut in priori; fed in hac

Femora 8c Tibice fubtus barbatae barba

ferruginea.

Elijtra interdum cinereo-villofa.

. CoRDYLE longqjes utgör tvånne variationer,

nemligen

:

rufus roilro fisfo fulcato fcabro;

/3» rufus roflro apice dilatato excifo l^vi.

Roflrum angulatum , apice parum dilatatum,

bifido-corniculatum corniculis duobus , fu-

pra fublulcatum fulci marginibus tuber-

culato-fcabris , piceum.

Capiit minimum, glabrum, piceum.

Corpus totum fupra rubrum, fubtus piceum,

glabrum, pollicare vel C. palmarum paulo

minus.

Thorax convexus, glaberrimus; poflice ro-

tundatus, marginatus Sc nigra macula ma-
iori notatus.
o

Elijtra rubra humeris elcvatis marginibusque

ciliatis fufcis; poftice abbreviata, rotun-

dato-angulata; flriata.

-Pedes ut in C. palmarum, Fcmoribus parum
ciliatis, tibiisque magis ferrugineo - bar-

batis.

/3. Cor^
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/3f Corpii^y Thorax, Elijtray Pedes ut in priori

uti et magnitudo.

Rofirum cylindricum , obfolete angulatum;

apice dilatatum, fubretufum, corniculis re-

fiexis.

Dijjert roftro imprimis a priori.

4. CoRDYLE fexniaciilatus finnes uti Oft-Indien.

Corpus fupra planiulcuium, rufuiri^ opacum;
fubtus rufum, nigro-maculatum, giabrunij

C. iongipede plus duplo minus.

cylindricum, integrum, bafi crasfius^

dorfo medio obfolete carinatum, fupra

apice fulcatum, fulco ferrugineo - barba-

tum.

Thorax rotundatus poftice, fupra duplici fe-

rie maculis fex nigris obfoletis notatum*

Ehjtra flriata, abbreviata, truncata, ciliata,

margine poftico nigro.

Pedes ut in prioribus, Feraoribm Tihiisqm

ferrugio eo-barbatis.

5, CORDYLE Colosfus år ifrån On Johänna
bredevid Madagafcar ford til England
och finnes befkrifven famt afritad hos

Drury.

it r. A. HandL L QjJ. ö Up-
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Uptäckt angående RIankenburger Schrarj-

benftein vied platta Skifvor och runda

Pipor , varande Tubipora Epitonium

eller Harp - Pipmask.

af

ADOLPH MODEER.

Denna befynnerliga Stenvandling bcMende af

Kalkfpath, men fä godt fom aldelcs betåckt af

Jårnkalk och Ockra famt fittande uti meft hae-

matitiflv mycket Q\'artsblandad Jårninalm, haf-

va mänga trodt fig med fåkerhet kunna giffa

til hvad den varit. LINN.EUS, med alt fit

ljus, vägade dock ej fä mycket: väntande mer
erfarenhet, kallade han den blott Helmin-
THOLiTHUS Epitonium diffepimentis orbicidatis filo

centrali connexis , med tillåggning protypus igno-

tus eft cum non pateat aditus ab una camera

in alteram.

Deremot hafva andre velat bevifa at detta

Mafkbo vore en Stenvandling af fjelfva krä-

ket, fom medelll fem efter längden genom-
gäende flarka mufklar eller fenflrängar (Tab. 4
jfr. Fig. 3. a. a. a.) kunnat fammandraga fig, då

det erhäUit et llags utfeende af en fkruf: fä-

dan
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dan var Liebesoths mening uti Hamburg.
Magaz. Lehman trodde fig kunna ofvertyga,

at denna Stenvandling hade varit Leder af det

få kallade Medufekifuud (Allerias caput Mediifce).

VoGEL mente at den var en fynnerlig art af

Skriif-fnåcka (Turbo), Men Schulze och

Walch trodde lig Ijusligen hafva å daga

lagdt, at den icke varit annat ån en vårke-

lig EntTöchit , hviikens Mellanleder blifvit

bortfråtne af et vitrioliflct och martialiil<:t

våfende.

ScHROTER, fom Uti fin Einleitung in dk

Kenntnifs und GefcL der Stehie imd l^erfleinenm^

gen. 3 Th. S. 303. o. f. gifvit en nått och

vacker hiftoria ofver mernåmde Stenvandling,

har ockici funnit fig ofvertygad af fift anförda

mening. Men ingen kan vål vara mer orim-

lig. Huru ilculle det vara mojeligt, at de an-

förde frätande åmnen f]<ulle bortfrå,ta vilTa

delar och lennia de ofriga af et och famma
åmne, och det fä noga at alla Bottnar och

Pipor blefvo bibehållna vid en få lika och

ordentelig Tiocklek, Widd och Afftänd....?

Långe hacje jag ågt en liten Stuff af Blanken-

.burger Jårnmalm^ långe deri fedt Fig. i och

2 med forundran, til defs jag nyligen vid

fonderiläende af lamnia StufF lyckeligen rå-

kade få fe Fig. 3. utfalla, fom, medelft när-

mare kUnll^ap om Mafl^kråken, genall upda-

gade hvad denna Stenvandlmg rätteligen varit,

D 2 och
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och nårmare genom följande fkal blifva

uplyft.

Fig. I. Genomfkårning pä Tvären af en

Harp-Pipmaik , eller fåfom den i Jårnmalm-

ftuften vid defs afilående blifvit afbruten och

nu fes i Ytan af Stuiien.

a. afbruten ånda af et Midtelror eller

Pipa.

b. en Fördjupning omkring berörda Pipa,

herrorande antingen deraf at

c. den fynliga blifna Skifvan eller Bott-

nen, vid StufFens afflagning, omkring berörda

Pipa frånfallit, eller at Jårnkalken fom be-

tåcker Skifvan ej utfyldt Fördjupningen b.

Samma Jårnkalk tyckes ock hindra, at man
icke fer åndarna af flera eller Sido-Pipor.

d. yttra Fördjupningen imellan Skifvan c

och Järnmalmen, hvilken Fördjupning fynes

beflå af en fin Jårnockra.

Fig. 2. Gcnomfkårning pä längden, til-

fålligtvis vid fonderflagning fynbar, vifer et

fegment pä Sidan af et Harp-Pipmaikbo och

våggen af ftållet deri en florre Harp-Pipmafk

våning fig befunnit, men til ftorre delen bort-

fallit, fä at icke mer årqvar, ån

a. en ifrån berörde vågg affläende Sidopipa,

och

c. Lämningar efter alla Harp - Pipmafkens

Skifvor.

Fig. 3. cn fulkomligare Harp - Pipmalk
våning, beflående af

a. fem
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a. fem Pipor, fom gä igenom

c. tre mera tydeliga dock i kanterne fon-

derbrutna Skifvor, med fiDe flrål-likt ifrån

medelpunkten til omkrctfen inuti Skifvan va-

rande och utanpå den famma fig kullrigt vi-

fande fine Ror.

X. florre och mindre lämningar af vid

Piporna fållade Skifvor eller Bottnar, hvilka

annars varit lika få många och tått fittande,

fom uti Fig. 2 år vifadt.

Storleken af defla figurer år, for mera
tydelighet fkull, tagen fyra gånger florre ån
de uti min StufF naturligen finnas. Likvål

formåles hos Schroter, at man tråflfat fåda-

na Stenvandlingar af hvarjehanda fiorlekar,

ånda til få flora fom uti nu upgifna ritningar.

Moj eligen, och då få haft tydeligt begrepp om
Harp-Pipmaficcn , har man val kunnat fore-

flålla fig at både 3 och 5 Harp-Pipor, in-

gomda och doljda af Jårnkalk, allena for en

enda blifvit anfedda.

Fig. 2. liknande et fiags flrångefpel, har

utan tvifvel gifvit LINNEE anledning til nam-
net Epitonkim. Fig. 3, med flera hela Skifvor

eller Bottnar och defs Pvlellanrum gemenligen

med Jårnkalk til det mefta utfylda, då lik-

nande en Skruf, har föranled t til benämnin-
gen af Schraiibefifiein. Troligen lår ingen för-

fattare haft for fig et mera tydeligt exem-

D 3 plar.
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plar, ån Hn Lie^eroth, emedan han fore-

ftålt fig fem kråi^ets icnflrångar, hviika icke

varit annat ån de uti Fig. 3. fig vilande fem

Pipmaflc-ror.

jag har val, åfven fom näere af cfvan

bemåite författare, fedt Pipor 10m varit af-

längt-Tiinda; men det har utan tvrn^el herfiutit

af trvckninsr vid inbåddningen och under

ftenvandlandet. Ockfl har jag fedt en r^Iidtel-

pipa vara fyrakantig och ttorre ån Sidopi-

porna, men det har rbrmodehzen håndt antm-

gen genom tildrikn^ eller päokning af Jårn-

kalk, eller derigenom at någon Pipmaik: hop-

bygdt fin Pipa med en annans, hvarpå redan

uti Vet. Ac. Hanck 1788- Sid. 229. exempel

blifvit anfordt. Vårkelipen kuni^a Bottnar,

fom ScHROTER omnåmner, har jag ej ån

blifvit varfe.

Når m.an yttermiera jåm.for hvad uti be-

rörda Academiens Handlingar blifvit upgif\nt,

lår det komma i fm fullake dag, at nu be-

ikrifna Stenvandhng år en Tubipora, fom fä

nåra liknar den i famma Handlingar S. 230,
t. 7. fig. I. beiRrihia och afritade Pipm.alken,

at det vill bUfva fvårt upgifva tydelige Ikiiije-

tekn. Jag vågar flledes endaft foreflå, at

Harp - PipmafKen kimde kallas: Tubipora
Epitonium tuhh difcretis tahulato-combmatis , tabii'

tatis nuriierofts jjarum remotis liorizontaliter tiibiilo'

fii , fiqjerficie Jiriato-radiatis,

Emot
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Emot Stjern-Pipmajlien lår Harp-Pipmal^ken

formodeiigen vara altid en dvårg: den {kilna-

den år dock icke enfamt for vetenfl<apen vå-

fendtelig; men defs tätare Bottnar tyckes

vara något hufvudfakeligt. Pä Stjern-Pip-

maflven åfven fom på flera Pipmafkarter
, gå

Bottnarnes Ror ifrån hvarje Mafkpipa til om-
kretfen; m.en pä Harp-Pipmaiken fynas, i an-

ledning af Fig. I, alle Bottnroren hafva en

gemenfam medelpunkt, hvilket jag foljdt vid

tekningen af Fig. 3, ehuru de ej kunnat mär-

kas på det lilla exemplar jag haft til efterfyn.

Det torde dock vara at fluta, det på denna

Pipmafk Bottnroren borde gä på lika fått,

fom på andre Pipmafkarter.

Sedan jag flutat denna lilla Afhandling,

har jag åfven erhållit en aldeles fädan Schrau-

benflein, fom Schroter på anförde ftålle be-

fkrifvit och afritat. Den år vida fiorre, men
beflär af en enda Pipa , med lintsformiga

Skifvor, hvilka inuti åro toma och befatta

med orediga Qyarts-cryflaller. Antingen ut-

gör den en egen art, eller åro de ofriga Pipor

förkomma, ty, på de afflående våggar af ca-

viteten i StufFen, fynas de klarafce tekn at

Skifvorna gått ånda dit, och fäledes at Skif-

vorna haft dubbel Vidd, följackteiigen at för-

moda det flera Pipor frän början der funnits.

Når man gor fig et ricktigt begrepp , linnes

håraf ockfå nog tydeligt, at Skifvornas lints-

formighet år tilfållig : i början hafva de varit

D 4 jåmn-
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jåmngäendc, men två och tvä hafva feder»

mera biifvit likiom förenta til en och en då

Q\'arts-cryftallerna danades och åmnet dertil

var flytande, och dä tillika den ofriga åver-

kan tilkom, fom forftorde delTe i\'iai]vbons

råtta fkapnad och likiom gaf dem en ny och

annan daning.

Fårfok til en Geo7netrifk Afhandling oni de

kroppars rorelfe, kvilka antingen til eller

ifrån en gifoen pimkt dragas i et omvåndt

diipliceradt forhällande af diftancerne

ifrän fainma punkt

af

JÖNS SVANBERG,

i>

Uti den Phyfiilca Aflroncmien , hvars foremål

år, at ifrån den almånna r\mgdelaeen hånleda

alla himla-kropparnes rorelfer, gifvas fä Prob-

lem.er af mera vidilråckt iniiyrande ån det,

Ibm beftåmmcr orbitan for den kropp, hviU

ken til en gifven punkt dragés i et omvåndt
dupliceradt forhällande af diOanccrnc ifrän

lam-
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-famma punkt. Newton var den forfia, fom
i fma Principia framftålde en almån vink til

dylika Problemers uplosning. Men utom det,

at han ofveralt varit nog mycket tilgifven lä-

ran om grånforne for florheters förhållande,

hvilka ouphorligen minfl<as och fluthgen for-

fvinna, hvarigenom hans demonftrationer icke

altid blifvit få intuitiva fom de enh"gt den

condrudliva methodcn bora, har han icke in-

låtit hg i någon fulftåndig utredning af före-

nämnde Probleme; allenail: i 17 Propofition

af forlla boken har han gifvit en anvifning,

huru man dåraf il^ulie kunna draga nytta vid

Theorien om apfidernas rorelfe, hvilket åmne
De La Grange, enligt den af Newton anvifla

plan, federm.era fulfolgt i Berlinfka Vetenfkaps

Academiens Nya Handlingar for år 1786".

Atlkiliige Geometrer af forfta rangen hafva

genom en dired niethod fokt, at erfåtra hvad
fom hårutinnan faknas hos Newton, men,

ehuruvål hvar och en genom en egen metho-

de kommit til det fokta refultatet, har dock
ingen , få mycket jag vet, ur blotta proble-

mets conftrudion hånledt defs momenter. Alla

hafva folgt den calculatorifka methoden, och
Newton har på et helt århundrade i detta af-

feende ånnu icke blifvit completerad. Jag har

dårfore bjudit til, at igenom en Geometriik

analyfe utreda de hnfvudfakligafte omilåndig-

heter af detta ryktbara Probleme , och, for at

vara få mycket mera fulflåndig, i forbigåen-

D 5 de
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de åfven vidrört Theorien^ om råtliniga ro-

relfer.

At^ da en kropp ifrån en gifven punkt A
[Tab.V Fig. I, 2) med Iwad liafiighet fom håldfi kaftas

uti en gifven dircction A7j, och i famina eller ock

motfatt led dragés af en abfolid kraft kvilken efter

behag år forduderlig
, befdnima defs hafighet i

hvarje punkt P, ifven fom tiden på Iwilken den

hunnit ifrån A til P.

Drag ifr.iii A en råt linea AV vinkelrått

emot AZ, och afiått iippä den lamma et ftycke

AB dubbelt fä flört fom den våg hvilken en

kropp pä en efter behag antagen tid (t. e.

en fecund) fkulle genoml(5pa med den häftig-

het, hvilken pä famma tid IkuUe vinnas af en

kropp hvilken begynte fit fall ifrån hvila,

och beftåndigt pälkyndades af en t\mgdskraft

fom vore lika flor med den kraft hvilken

verkar i A. Uprita fedan igenom B en linea

BM få belkaffad, at, om man ifrån hvärj c

defs punkt M nedfäller en linea MP vinkelrått

emot AZ, forhäller lig altid PM til AB fom
den kraft hvilken verkar i P forliäller fig til

den fom verkar i A. Vidare låt kr vara den

lineen, hvilken vår kropp pä den antagne ti-

den fkulle ^^enomlopa med den häftighet hvar-

med den kdflades ifrån A; och medan den

rores i diredion AZ, antas: at en punKt p ro-

res uL efter räta lineen kr iä, at om P och p
åro
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åro famtida rtåilen, förhåller fig altid ki3 til kr

fom den hafcighet hvarmed vår kropp rores

i P forhäller lig til defs hailis^het i A. Drag
fedan igenom k rata lincen kt, hvilken med kr

gor en lialf råt vinkel, famt uti h och q rå-

kar råta lineerne rh och vq hvilka genom r

och 10 dragas vinkelrätt emot kr. Om då PD
och pf åro de lineer hvilka punkterne P och

på den antagne tiden lk:uHe genomlöpa med
fina famtida liafiigheter

,
följer at PD=|7^, och

Vm=:z2vf, och fåledcs PM. PD=2/J^. ff. Men
PM. PD=:<ABMP), och 2ijq. pf=2d(rhqp);

(Maciaur. Treat. of Flux §. 107.) dårfore år

<ABMP) -2dCrhpq), och i följe dåraf

ABWiV-:^2r!uiP (Maclaur. Treat, of Flux. §. 33).

Men kpq'=:^krh ± rhqp (^alt efter fom den gifna

kraften accelererar eller retarderar kroppens

rorelfe) , dårfjre år 2kpq~2krh ± 2rhqp, det år

kjo^ eller VD^zzkr^ ± ABMP.
Vidare uprita en linea TY hvars vinkeU

råta ordinat PY altid forhäller fig til en efter

behag antagen linea K fom denna til PD; där-

igenom blifver PY. PD eller <ATYP)
hvaraf följer at ATYP har tilK^ famma for-

hällande fom tiden pä hvilken vår kropp
hunnit ifrån A til P har til den antagne tiden

(Maclaur. Treat. of Flux. §. 16.)

§. 3.
•

Om nu den gifna kraften antages at, i

likhet med tyngden nåra intil Jordytan, alle-

fiådes
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fiådes verka lika fiarkt, blifver BM en råt

linea parallel med AZr (^^'ig- 3, 4), och
ABMP=:AB. AP. Således, om, i en motfatt

led af den i hvilken vår kraft verkar, uppå
rata lineen AZ affåttes et ftycke AC hvilket

har til kr famma förhållande fom kr til AB,
hvarigenom kr^ blifver =AB. AC, följer at

kr"- ± ABMP=AE. AC ± AB. AP, det år, at

PD-=AB. CP. Men om uppä rata lineen AZ
fåfom axel upritas en conifk parabel, hvars

vertex år C, och parameter AB, och fom uti

N råkar rata lineen PM, blifver åfven PN^
=AB.CP; dårfore år PN^:=PD% och fjelfv^a

lineen PN=:PD. Vidare completera paralle-

iogrammerna KRQV och PDGN; drag ige-

nom N råta lineen NR livilken tangerar pa-

rabeln i N famt råkar råta lineen DG i R,

och NL vinkelrått emot NR hvilken råkar

AZ i L. Emedan då PY:K = K:PN (=PD),
och K:PN-CK:PL). (PLrPN), följer at

PY:Kr= (K:PL). (PL:PN); men PL:PNr=GR:PD
C^GN), dårfore år PY:K=CK:PL). (GR:PD),
och (PY:K).CPD:GR)= K:PL; men (PYiK).

(PD:GR)=PY.PD:K.GR=:n^(ATYP) : //(K.QN),

och K:PL=2K:AB (Hamilton's Con. Sed. B. 2.

Prop. 25), dårfore år rf (ATYP) :rf(K. Q^N)

=:2K:AB, och i följe dåraf A T Y P : K . Q,N
c:2K:AB (Maclaur. Treat. of Flux. §. 33).

Men nu år åiVen K. (^N:K^= 2 Q^N: 2K; dår-

fore år ATYP til K% det år tiden på hvil-

ken vår kropp hunnit ifrån A til P. til den

an-
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antagna tiden fom 2 QN til AB. Således , om
vår kropp uti punkten A begynte fit fall ifrån

hvila, och uppå AZ (Fig, 5) fäfom axel up-

ritas en parabel hvars vertex år A och para-

meter AB, och fom råkar råta iineen PM i

N, följer at åfven dä PD altid år=PN, och
tiden på hvilken vår kropp hunnit ifrån A
til P til den antagne tiden fom 2 P N til

AB.

Om man dåremot antager at den gifna

kraften foråndras i et omvåndt dupliceradt

forhållande af diflancerne ifrån en gifven punktC
tagen uppå råta lineen AZ, följer at BM år

en krokiinea fä belk:alfad at PM altid forhål-

ler fig til AB fom CA^ til CP^ Gor dår-

fore C til CA fom AC til CP, och åt fam-

ma led, i hvilken vår kropp dragés, affått

uppå råta iineen AZ (Fig. 5. 7. 8- 9) etflycke

AF hvilket har til kr famma forhällande fom
' kr til AB. Emedan då C Q^: C A = C A: C P,

följer at rf. C Q^: i. C P=C Q: C P (Maclaun Treat,

of flux. §. 167); men iCQ^d.AQ
, d.CV-d.AF,

och CQ^:CPn:CA^CP^i=PM:AB, dårfore år

rf. A(i:rf. AP = PM:AB, och i följe dåraf

A B.rf. AQ^r=PM.rf.AP, eller rf.(AB. AQ^)
= rf. (ABMP), och fåledes åfven A B, A Q,
=ABMP (Macl.Treat. of flux. 24). Men
emedan AF:^r=År: AB, följer at ^r^-AB. AF;
dårfore år ^r^±ABMP= AB.AF ± AB. AQ,,

det
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det år PD^:=:AB.FQ. Således om vår kropp
hvilade i punkten A (Fig. 6, ic), och dår-

ifrån begynte at falla til C, folier at i den
håndelfen PD^=AB.AO. Men om ifrån fam-

ma punkt A nedfålles en annan kropp, hvil-

ken i famma led dragés af en jåmt acceleran-

de tyngdskraft, fom vore lika flark med den livii-

ken verkar i A, och t^^ antages lika ftor med den

våg hvilken denna kropp på den antagne ti-

den f[<:ulle genomlöpa med (in häftighet i P,

följer, af det fom i föregående §. år bevifl,

at ^77^"=:AB.AP, och fåledes PD^ til ^d^^ fom
AB. AQ, til AB. AP, det år fom AQ^ til AP.
Men, emedan CQ, år til CA fom CA til CP,
följer at AQ^ år til AP fom CA til CP; dår-

fore år PD^ til ttJ" fom. CA til CP, det år,

fom CA. AP til CP. AP. Men, om uppå

CA fåfom Diameter upritas en halfcirkel, hvil-

ken råkar PM i N, och råta lineen AN dra-

gés, blifver AN^=CA.AP, och PN^=CP.AP;
dårfore årPD^ til ttS^ fom AN ^ tilPN^ och

P D til TT ^ fom chordan A N til ordinaten

PN.

For at nu håraf få veta på huru lång

tid vår kropp hunnit ifrån A til P, i akt tagas

fyra fårfkilde håndelfer. i:o Cm F ligger

mellan A och C (Fig. 6), utdrages CA til H
fä, at CH bUfver til CA fom CA til C F,

och, fedan CH blifvit mitt i tu Ikuren i O,

up-
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iipritas pä C Fl fäfom Diameter en halfcirkel,

hvilken råkar råta lineerne A E och P M i

punkterne L och N, hvarefter råta lineerne

OL, ON, CL och CN dragas. 2:0 Om F och C
ligga pä olika fidor om A (Fig. 7). Affkår

uppå råta lineen CA, på famma fida om pun-

kten C fom A år belägen, et flyeke CH hvil-

ket har til CA famma forhållande fom CA til

CF; fkår CH mitt i tu i O, och uprita på
CH fäfom tvår axel en likfidig Hyperbel, hvil-

ken går igenom H, och råkar råta lineerne

I

AB och PM i L och N; femmanbind OL^
ON, CL och CN; och drag vår likfidiga Hy-
perbels afymptot OR, hvilken i G och R rä-

I kar råta lineerne AB och PM, famt nedfåll

I

ifrån L och N råta lineerne L / och N w vin-

I

kelrått emot OR. 3:0 Om F och A ligga pä
I olika fidor om C C^ig. 8) gores det famma

\

fom i föregående håndelfe, allcnaft med den

fkilnaden, at H och A då bora vara pä olika

fidor om C, och den likfidiga Hyperbeln gå
igenom C. Drag fedan i alla, tre förut om-
nämnde håndelferne en råt linea, hvilken tan-

gerar den omtalte cirkeln eller likfidiga Hy-
perbeln i N, och råkar råta lineen AZ i V,

famt de råta lineer, hvilka genom H och C
dragas vinkelrätt emot AZ, uti U och X;
nedfåll dårpå ifrån C råta lineen CS vinkel-

rått emot NX, och låt K^^CA. AB, famt

E^=CF.AB. Emedan då CF år til CA fom
CA til CH, och CA til CQ^fom CP til CA,

följer
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följer at CF år tii CO fom CP til CH, och
fäkdes CF til FO. fonTcP til PH; men CP
år til PH fom CV til VH (Hamilt. Con. Sed.

B. I. Prop. 48,49), och CV til Vx4 fom CX
tilHU; dårfore år CF til FO^ fom CX til HU.
Men CF år til FQ^fom CKAB til AB. FQ^,

det år fom til PD% och, emedan CX.HU
=C0^ (ibid. Prop. 50), CX til HU fom CX^ til

CO^ dårfore år til PD^ fom CX^ til CO%
och E til PD fom CX tii CO. Vidare eme-

dan PY år til K fom K til PD, det år fom
(K:E). (E:PD). eller fom (K:E). (CXCO),
och (K:E). (CX:CO) fom K.CX til E.CO, famt

PY til K fom PY.K til dårfore år

PY.K til fom K.CX til E.CO, och PY.K
til K.CX, det år PY:CX fom K^ til E.CO;
men å(lM) år til rf (AP) fom XV til CV,

- och XV til CV fom CX til CS, dårfore år

rf(LN) til i(AP) fom CX til CS, och

CS.rf(LN)=CX.rf(AP); och fåledes PY.rf(AP)

til CS.rf(LN) fom PY.rfCAP) til CX.^CAP),
det år fomPY til CX, eller fom K^ til E.CO;
men PY. JCAP)^rfCATYP), och CS.rf(LN)

=:<2LCN), dårfore år rf(ATYP) til rf(2LCN)

fom K^ til E.CO, och i följe dåraf ATYP
til 2LCN fom K^ til E.CO ( Maclaiir. Treat.

of flux. § 33), och fäleds ATYP til K^ fom

2 L C N til E. C O. Men nu år 1:0 2 L C N
=:2LON±2CON + 2LOa 2LON=CO. (cir-

kelbogen L N), 2 C O N=C O. P N, och 2 L O C
=:CO.AL, dårfore år 2LCN=C0. (cirkeibogen

LN)
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LN)±C0.PN + C0.AL, det år =CO. (cirkel-

bogen LN±PN+AL). 2:0 2LCN=2LON
±2C0N + 2L0Q 2L0N-2L/^N (Hamilt. Con.

Sed. B. 4. Prop. 15), det år, om fCO tages

til modulus for våra logarithmer, =:CO(loga-

rithmen for det forhållande fomO /har til 0?^j)

(Maclaur. Treat. of fiux. §. 177); men O / år

til O n fom N n til L / (Hamilt. Conic. Sed.

B. I. Prop. 43), och N?2 til L/ fom NR til

LG, det år fom OP—PN til AO—AL, dår-

fore år 2L0N:^C0. logar. (OP—PN:AO—AL);
defsutom år 2CON=CO.PN, och 2LOC=CO.AL,
hvaraf fåleds följer at 2 L C N = C O. logar.

(OP—PN :AO—AL) ± CO. PN + CO.AL , det

år=C0 (logar. (OP—PN:AO—AL) ± PN + AL>.

3:0 blifver 2LCN=CO (±AL + PN— logar,

(OP—PN:AO—AL)). Såleds blifver 2LCN
til E.CO, det år ATYP til eller tiden på
hvilken vår kropp hunnit ifrån A til P til

den antagne tiden 1:0 fom cirkelbogen LN
±PN + ALtilE, 2:0 fom logar. (OP—PNt
AO—AL)±PN+AL til^E, och 3:0 fom
± AL + PN— logar. (OP—PN :AO—AL ) til

4:0 Emedan då PY år til K fom K til PD,
följer at PY^ år til fom til P
men K^=CA. AB, och PD^zi: CQ. AE, dår-.

fore år PY^ til eller til C A. A B fom
CA.AB til CQ.AB, det år fom CA til CQ^;

men CP år til CA fom CA til C Q^, och

CP.AB til CA.AB fom CP til CA, fåleds

blifver PY^ til CA.AB fom CP.AB til CA.AB,
K.V.A.EmiåLLQv^ E ock ^
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och i följe dåraf PY^^CP.AB. Hvaraf år klart,

at TY år en coniik parabel, hvars vertex år

C, axel CA, och parameter AB; och fäleds

at ATYP forhäller fig til K% det år tiden på
hvilken vår kropp hunnit ifrån A til P til

den antagne tiden, fom ±2CA.AT + 2CP.PY
til 3CA.AB (Hamilt. Conic. Sed. B. 3. Prop.

13); hvarvid for ofrigt, åfven fom i det fo-

regående, anmårkes, at det ofre teknet altid

gåller då kroppens rorelfe accelereras, och det

nedre dåremot dä den retarderas.

§^ 6.

Således om vår kropp uti punkten A,
(Fig. 6. 10) hade begynt fit fall ifrån hvila

och uppå råta lineen CA fåfom Diameter up-

ritas en halfcirkel hvilken råkar PM i N,

famt chordan AN dragés , fkulle tiden pä hvil-

ken den hunnit ifrån A til P förhålla Cg til

den aritagne tiden fom cirkelbogen AN-j-PN
til K. Men, om ifrån famma punkt A en

annan kropp nedfålles, hvilken i famma led

dragés af en jåmnt accelererande tyngdskraft,

fom vore lika fiark med den hvilken verkar

i A, och råta lineen tt^ antages hvars qvadrat

=AB.AP, blifver den antagne tiden til tiden

på hvilken denna kropp hunnit ifrån A til P
fom AB til 27rJ; och i följe dåraf tiden pä
hvilken den kroppen hunnit ifrån A til P,

hvilken dragés til C i et omvåndt dupliceradt

''rhållande af diftancerne ifrån famma punkt,
^ tU
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til tiden på hvilken den kroppen, livilken

pädrifves af den jåmnt accelererande tyngds-

kraften, genomkipit famma våg, fom (cirkel*

bogen AN-fPN:K> CAB:27r^?), det år fom
(cirkelbogen AN+PN:27jJ). ( AB:K), Men^
emedan ÄB^ år til fom AB^ til CA.AB^
det år fom AB til CA, och AB til CA fom
AB.AP til CA.AP det år fom Ttl"- til AN%
följer at AB^ år til fom 'n^^- til AN%
och AB til K fom tt^ til AN det år fom 277^

til 2AN. Således år (cirkeibogen AN+PN: 29?^).

CA B: K) fom (cirkelbogen A N+P N :
2 -.^J^j.

(27rJ':2AN), det år fom cirkelbogen AN-j-PN
til 2 AN; och i följe dåraf hafva de förut

omtalte tiderne til hvarandra famma forhål-

lande fom cirkelbogen AN tilhopa med ordi-

näten PN har til dubbla chordan AN. Hår-
af år klart, at tiden på hvilken den kroppen
hinner ifrån A til C hvilken påikyndas af den
forånderliga kraften år til tiden pä hvilken

den fom päfkyndas af den oförändrade tyngds-

kraften genomlöper famma våg fom hafva

cirkel peripherien ANC til två gångor defs

Diameter A C, liviiket förhållande fäiedes al«

tid forblifvcr det famma, ehuru flört ån dc

gifna kropparnes afilånd ifrån dragningspunk^

ten må vara vid fallets början*

§. 7^

Vidare låt ifrån a en annan kropp ned-

fållas^ hvilken til c (Fig. 11) åfvenleds dragés i

E 3 «sc
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ftomvåndt dupliceradt forhällande af diftancerne

ifrån famma punkt, uprita på. a c faifomDiameter

en halfcirkel anc, uprita fedan en linea b m,

hvilken har til dragnings punkten c famma
relation fomBr\I har til C, och låt k^=:ac.ab.

Emedan då tiden, pä hvilken den kroppen
fom nedfålies ifrån A hinner til C, forhäller

fig til den antagne tiden fom ANC til K,
och den antagne tiden til tiden pä hvilken

den kroppen fom nedfålies ifrån a hinner til c

£cm k til anc, f(51jer at tiden pä hvilken den

kroppen fom nedfålies ifrån A hunnit til C
förhåller fig til tiden pä hvilken den fom
nedfålies ifrån a hinner til c fom (ANC:K).
(k:anc), det år fom (ANC : ö/z^). :K), eller

fom (^KC'.ac). (^:K.) Vidare gör ca—AC, och.

drag igenom oc råta lineen oj/S vinkelrätt emot
ac, och låt den räka lineen bm i /3. Därige-

nom blifver a b til AB fom (t^. i : a /3). (« /3 :A B)

det år fom (C^^ eller CA^r^^). (c^./3:AB),

och i följe dåraf (r^:CA). (^ö:AB), eller

ca.ab:CA.AB, det år P til fom(CA:r^),
(«/3:AB), och /ciKrzCCAt^O- (^/3:AB)§,
famt (AC:^^^). a:K)==(AC:^0-(«/3:AB) J;

men nu år til AB fom dragningskraften

i til dragningskraften i A, och, emedan
ranCA, förhåller fig dragningskraften i cc til

dragningskraften i A fom punktens c abfolu-

ta dragningskraft til punktens C abfoluta drag-

ningskraft, det år fom punktens c mafTa til

punktens C maflli ; dårfore år {KC'.ac^. (k: K)
det



^797^ (^^^- •P'^^'^- M(^^t'

det år tiden på hvilken den kropp fom ned*
fålles ifrån A hinner til C til tiden på hvil-

ken den fom nedfålles ifrån a hinner til c i

et dired fubtripliceradt forhållande af difian-

cerne A C och a c och et omvåndt fubdupli-

eeradt forhällande af malTorne C och c,

(Fortf. e. a. g.)

Nya och mindre kände Lafarter ^ be/krifne

af

ERIK ACHARIUS.

VI, Fortfdttning.

Den flock bland Lafvarne fom jag vid

detta flågtets indelning kallat PHYSCIA {Bldd^

derlafvar) innefattar ätfkilliga hos ofs våxande
arter, hvaraf de flåfte utmårka fig med tal-

rika forändringar, de dår likfom ingå uti

hvarandra och fynas få nåra forbinda dem
fins imellan, at det efomoftafl blir ganfka

fvårt rätteligen utflaka de grånfor, fom vår-

keligen ätlMlja dem. Med forefatts at vinna

någon tilforliteligare kunfkap i detta fall, liar

i
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jag få vidt jag åtkommit på de fårllviidta flål-

len dår de vanligen finnas våxande fokt på
det- nogafte jåmfora dem., fårat anvåndt all

upmårkfamJiet pä de omftåndigheter , fom jag

förmodat Ik-ulle kunna gifva mig anledningar

at fåkrare befiåmma dithorande arter. HSr-

vid tillika bitredd af ilere vånner, hvilke be-

hagat lemna mig del af fine uptåckter, hafva

fädane tilfållen til granfkningar for mig y/p-

pats fom formodeligen laknats dem, hvilke

förut fkrifvit om deffa Lafvar; och då mine
upgifter härigenom torde vinna både mera

Bnfecnde och ftyrka blifver man åfven ytter-

ligare ofvertygad cm fan ningen dåraf, at m^an,

utom de nogafte underiokningar på ftåUet,

forgåfves bjuder til mxcd någorlunda fåkerhet

afgjora arternas fkilnad bland detta ilågte, fom
oftaft til yttre Ikapiynnet få förändras, at en

mindre agtfam utan betänkande fnart ilculle

finna fi.g föranlåten tililcapa nåftan få många
arter fom det gifves olika förändringar och

det åndock med forfia trygghet och ofver-

tygelfe, at icke hafva mifstagit fig. Rådfrågar

man Audorerna finner man fnart at de flåile

af dvlika anlednin2:ar förledde riktadt Lat-

varne med en mångd arter, hvifRe efter fåk-

rare obfervationer , finnas med råtta bora ute-

flutas och hånforas til de arter, fom de ur-

fprungehgen tilhora, åfven fom det håndt at

vårkeligen fKilda fpecies blifvit fåfom förän-

dringar uptagna. Deras upgifter hafva imed-

lertid
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lertid af andre fäfom fåkre blifvit antagne,

famt villfarelfen utfpridd och grunden lagd til

cn oordning och förvirring , fom ej fållan Hål-

ler både den mindre kunnige och en upmårk-
fam forfkare i fulkomlig villrådighet om vår-

keliga meningen med de arter fom af dem an-

föras. Det blir dårfore aldeles oumgångeligit,

om denna oreda, mifstydning och ovifshet

om arterna fom fålunda och i brift af fulliån-

dige belkrifningar upkommit, fical afhjelpas,

at en nogare upmårkfamhet lånas til forån-

dringarnc, och forr ån man erhållit en fam-

lad kunfkap ojn dem, bjuder man forgåfves

til at med fåkerhet determinera de fpecies til

hvilka de rätteligen bora raknäs. — A t

namngifva och fåfom egna arter anfe en del

betydligare varieteter kan vål i få måtto haf-

va någon formon med fig, fom deffe därige-

nom blifva båttre kånda ; men då man i rno-

jeligafle måtto bor lågga fin vinning om at,

enligt naturens anvisning och medelft behörig

upmårkfamhet på defs gång, icke otilborligt

åtfl^iija hvad man finner henne hafva fam-

manparat, få bor man tilhka med åfvenfå flor

forgfållighet undvika at blottfiålla fig for den

ganfka brydfamma ytterlighet, hvarigenom
man i flållet for vårkeliga fpecies fluteligen

icke flaille få annat ån blotta r.amngifna för-

ändringar, hvilka icke kunna annat ån blifva

ganfka ovifTa, fåfom de dår framgent och

beflåndigt på otaliga fatt okas och återigen

E 4 för-
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foråndras. Genom en fä ofverdrifven , fom i

vårkiiålligheten omojelig ätgjård fkulle Natu-

ralhiitorien otvifvclagtigt inarare til fin fkada

med en altforftor vidloftighet belaftas, ån en-

ligt affigten några betydeiiga framueg uti

arternas kännedom gjoras och vetenikapen

vinna. ('")

Enligt defla grunder har jag genom nå-

gon årfarenhet lårt at åtminftone Lafvarne

formonligail kunna famt bora betragtas och
kånnas,

Bland

(*) Så afgjordt och fåkert det år at en fjflema-

tifiäi upfråUning af vifTa determinerade arter år

och bhr ouingån£:elig om man ikal låra kanna
och bibringa andra en tilforlitehg kunflvap om
naturens otaliga alfer, åfvenfå mycket torde

man mifsledas fiån råtta fåttet at vinna deffe

ändamål, då man med ahforflort fortroende til

erhållande af en methodus naturalis lemnar ur

ggnaiigte de fordelar fom hårvid med fa myc-
ken framgång kan tilikyndas genom en kon-

fiig åtgjård , pafTad efter vår fattningsgofva

och bye:d på förnuftiga grunder. — Man be-

tragte ofveralt i Naturen de många förändrin-

gar fom hg förete bland djur och växter, och

m.an ikal fnart nog finna hg hafva fiere Ml,
i fynnerhet med tillämpning på Lafvarne, at

bejaka den fråga Duchesne gjor! Lex genres

feroient ils donc, fvivant la force méme du
mot, les feuls tupes originaires de s^eneration?

k faut il en leur rcfervant le privilége de
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Eland andre utmärka fig i fynnerhefe

Biådderiafvarne med en mångd af de befyn-

nerligaile och fig fä olika foråndringar innom
famma fpccies, at exempel pä dylikt neppeli-

gen annars förekommer i naturen, åtmindone

bland defs vilda alfier; och fom detta fä ofta

vallat at bäde fpecies och deras varieteter

omfom blifvit med hvarandra orått förblan-

dade, flyrkes nogfamt hvad redan^ år anfört.

Det har åfvcn blifvit et fkål for mig at nu
i et fammanhang utreda alla de arter fom
dåraf hittils hos ofs åro fundne, och ehuru

jag icke bland dem ' kan framvifa få mänga
nya arter, tror jag mig dock dårigenom haf-

va gjordt vetenll^apen nägon tjenft eller defs

ålfkare et noje. Med omforg har jag bjudit

til vålja och determinera arternas kännemär-
ken, famt tydligare framftålla deras fkilnad

frän hvarandra ån hittils fl^edt pä det man
vid en lått anflåld jåmforelfe hädanefter icke

få lått mätte irras af artforåndringar, hvilkc

E 5 til

r immutabilité, ne voir dans rexceffive pro-

fufion des efpéces dont la terre efl: couverte,

ou du moins dans la plupart d'entr'elles , qoe

de changemens (fefpéces ou d'apparences d'ctre3

efTentiellement analogues? ^mirnol d^Hijloire.

Nat. N, XXL T, IL p. 347, Jåmfordt' med
livad MoDeER ofver famma åmoe i defs f5r-

tråffelige afhandlingar om malkkråken anfört

uu deffa Handl. for år 1792* L Quart. Tom.
XIII. p. 8. Qch följande.
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jag defsutom åfven fokt utmårka, i fynner-

het de betydligare. De arter hvilkas forån-

dringar jag funnit vara foga eller intet kånda
eller fornt anmärkta, har jag utforhgare be-

jl^rifvit, famt bilagt figurer då antingen min-
dre goda eller inga dårpä ånnu blifvit gifna.

For at undvika vidloftighet har jag nåftau

endaft til namnet anfört och til fine kånne-

tecken utmärkt de arter, fom förut genom
andre Audorer redan åro bekante, men få-

fom for åndamälet nödvändigt tillagt fyno-

nymierne (likväl utan at kunna vidare an-

fvara for fåkerheten af någre bland dem, ån

hvad af florfla fannolikhet kunnat dommas)
famt vid hvarje art bifogat behofvelige up-

lysningar och anmärkningar,

Etådderlafvarne i almånhet betragtade, åro

hvad fjelfva arterna angår, både til fl^apnad

och fammanfåttning mårkeligen fkiljagtige.

I fit torra tilftånd åro en del nog hårda,

brofldike, elaftike, eller mer och mindre fkora,

andre åter mjuke, lått böjde och eftergifvandc.

Denna olikhet beror förnåmligaft på befkaf-

fenheten af deras yttre beklådning. Inuti år

våfnaden mindre faft och hos de fiåfle beflår

den af et fin och tått fammanpackat, fvamp-
likt ludd, nåfian fom bomull. En fådan

fammanfåttning i anfeende til yttre och inre

delar tråffas åfven hos flere Lafvar af de

ofrige
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ofrige flockar. Sållan och nåflan endafl: de

mera åldrige finnas til någon del inuti torna

och mj oliga. Bladens och hela våxtens il<ap-

nad år likaledes hos deiTa Lafvar mycken
forånderlighet underkailad, få val arterna imel-

lan, fom innom ct och famma fpecies. Som-^
ligas blad åro nåflan fom en fnial ilrut långs-

efter hoprullade, eller med en intryckt får

rånlade; i kanterna antingen olika och vac-

kert krufade, eller med finare och grofre,

kortare eller långrc nar utiirade; fomlige haf-

va platta, llundom nåflan jembreda eller ock
lancettlika blad; andre åter hoptryckte, plat-

tade eller kullrige och ibland nåfian cyiindri-

fke eller ock kantige. Denna olikhet i bla-

dens fkapnad har gifvit mig anledning at up-

ilålla dem i tvånne afdelningar, hvilkas kån-

neteckn nedanfore finnas utmärkte. I almån-

het åro bladen merendels mångdelte med djupt

infkurne och långa, fmala flikar, liknande

grenar, vanligen mot åndarne fmalare och

åfven fpitfade, fällan odelte, eller mot andan
bredare och trubbigc. Hårigenom få de flåfle

et utfeende, fom genafl faller i ögonen och
hvarigenom de lått nog utmårkas bland ofri-

ge Bladlafvar. Nåflan alla hafva de en mer
och mindre bufklik våxt, fom hårror dåraf,

at flereblad, merendels upråttllående ,
upkom-

ma från en och famma anfåfmingspunkt, hvil-

ka, då de ytterligare utgrena fig, tillkapa en

liten tufva eller bvifke. Någrc l^omma nåra

Horn-
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Hornlafvarne (cornicularia) och Trädlafvarne
(filaria) i anfeende til bladens ftjelklika ut-

feende och deras långa fingreniga flikar. De
delar man i almånhet anfer fäfom til frored-

ningen horande vifa hg pä Blådderlafvarne

med merendels hora och prydliga Plättar och

pä mänga finnas åfven uphöjde Vårtor.

Plåttame (^Scutellae) kunna anfes fäfom

fortfatte utlkott af fjelfva Lafvens våfende,

pä hvilken de fitta och den de altid, vid fiu

bafis och på undre fidan, ibland helt och hål-

lit i detta affeende åfven fom til fårgen, lik-

na, famt åro til f!<apnaden ån platta, ån kuU
rige, ån urhålkade med och utan upvikne,

eller ock inbojde bräddar; ftundom tått intil

bladen fåftade; ftundom fkaftade; hos fomliga

arter fitta de pä bladens fidor, hos andra pä
kanterna och pä nägre vid ytterfta ändarna.

De flåfie arter af forfla afdelningen hafva dem
uppä (difcus) annorlunda färgade ån fjelfva

Lafven; dä däremot Lafvarne af fednare af-

delningen hafva dem ofveralt nåfian af ena-

hande färg.

Vårtorm (Glomeruli) (a), ax oCHREBER
anfedde fäfom Lafvarnes fortplantnings ämnen

(gemmas)

(a) Jag nyttjar detta ord at beteckna de fm a,

mjoliga, runda uphojningar, fom fa ofta pä
flere flags Lafvar förekomma til ikilnad från

Tubercula och Verriicce med hvilka de hvar-

ken hafva gemen (kap eller bora förblandas.
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Cgemm^e) åro, på de arter, iivareil de före-

komma, antingen uphojde och kullrige, enkle,

eller likfom af fiere hopgyttrade, ojemne pä
ytan af et finare eller grofre merendels hvitt

^ulvet hvarmed de åro betåckte. Et fådant

pulver finnes åfven beklåda ytan af bladen

pä några arter utan at teckn finnes til fä

tydlige vårtor. Hår och dår pä bladens kan-

ter åro defTa vårtor merendels fåftade, men fä

hånder åfven at de intaga bladens fidor och

på i. linearis Linn. famt några varietéter af

L. pobjmorp/ms , fom hår nedanför kommer at

beikrifvas, fitta de likfom runda knappar pä
grenarnes åndar, jemte det de pä hela ytan af

denna forånderliga Laf finnas flrodde; men
icke pä vanliga fåttet uphojde, utan fnarare

infånkte, varandes de fmä groppor, fom där-

igenom upkomma, fylde med fmä runda mjo-

liga korn. Det fynes fom de fmala och gro-

pige intryckningar , hvilka finnas pä några ar-

ter IkuUe fvara emot de uphojde vårtor pä
andra, om icke det pulverlika åmnet fållan

dåruti formårktes och fådane intryckningar

icke åfven funnos pä dem, fom hafva tydli-

ge vårtor. På vifia arter, i fynnerhet pä dem,

fom hunnit til någon betydelig ålder, utbreda

fig deffe vårtor vidloftigt ofver en god del

af bladens yta, eller plattas de och aldeles

forfvinna, famt lemna endall fitt mjöl qvar.

Håraf förändras Lafvens utfeende markeligen

och finnes då til florre delen beklådd med
ofvan-
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ofvannåmde mjoliga åmne. Så förhåller deÉ

fig på någre artförändringar af L, farinaceus.—*

Huruvida de Lafvar fom bara delTa vårtor åro

at anfe fom Han-vå.xter (med mindre ll:ål ai

någre åfven anfedde for Hon-våxter) til dc

dem iiiåil liknande arter, hvilka harva plattar,

år mera en gifsning ån lakert bevift omftån-

dighet. Således ficulle den, fom Scopoli kal-

lar L. rofiratus (L. calicaris) och L. farinaceuf,

enligt famme Auctor, utgjora et och famma
fpecies af olika kon o. f. w IVlen utom den

botanifl^a, eller i naturen grundade altfor t^vd-

liga fkilnad, fom ilrax vifar fig imcllan båda
defla fpecies och hvilken jag nedanfore får

tilfålle ytterligare bevifa, tyckes åfven den

anaiytifka underfokningen motfåga deras fpe-

cifika förening. Icke deftom.indre och fedan

jag ijelf fått fe ordentliga fcutellse både på
L.prunaJIri och L.fariuaceiis, förete deffe Laf-

var något, fom antingen bevifar mxojUgheten,

eller vårkeligheten af fårlkilda Hon - och Han-
växter eller farikilda Hon - och Han-blomfter

på famxna ilånd hos Lafvarne; eller ock, at

de på iomliga af nyfsnåmde Laf\^ar och an-

dra arter åfven befintelige mjolige vårtor icke

als åro någre froredningsdelar. Man har få

mycket ilorre anledning at förmoda detta,

fom man på få många andra Lafvar, de dar

cnfamt bara plattar, icke hnner fpår til dyli-

ke vårtor och for at hårpå anföra exempel

bland Lafv^ar af denna fiock, vet jag icke at

de
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^ de någonfin blifvit fedde på L» cuciillatus
, fra-

ximus och faJiigiaiuSf ibland hvilka de iednare

likväl altid tråfFas med et rikt antal fcutellas;

om man icke, fom jag förut anmårkt il^ulle

anfe de gropige intryckningar , fom pä den

fiftnåmde finnas, fåfom gjomflållen, dår det-

ta förmenta befrodningsmjvoiet alftras och hvar-

ifrån det federm,era kunde utfpridas.

I affeende på Blådderlafvarnes fårg, fä

finner man den pä de arter, fom hora til

förfta afdelningen, fä olika, at nåfian hvarje

fpecies har fin egen befynnerliga; men de,

fom fiä under andra afdelningen, åro alla

(om man undantager L. vulpinus fåfom fvenflc

och någre utlåndlke de dår hafva en fkon

och hog gul fårg) gräagtiga, eller fmutfigt is-

fårgade, ibland ftotande på biekgult, faft de

långre torre forvarade, eller fåfom åldrige

blifva gulare, eller ock brungule. Somlige

bibehålla dock fin fårg båttre.

Huru Blådderlafvarne för ofrigt fkiljas

från alla andra Lafvar af andra familien |iar

jag tilforene pä fitt flålle vifat. (a)

*3

Nyttan af de flåfte arter bland Blådder-*

lafvarne kan blifva ganflca betydelig fä i hus-

hållning fom medicin. Då genom fiopning i

vattn en hos viiFa oangenäm balka blir ur-

dragen, kunna fiere arter af forfla afdelningen

tjena

(a) Se deffe Handl. Tom. XV. p- 252.
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tjena til en hålfofanij nårande och vårkeligen

fmaklig foda. Denna bålka år hos andre nä-

flan omårkelig, lafom hos åtlkiliige af andra

afdelningcn och kunna deffe formodeligen få-

dane de håmtas til nu nåmde behof använ-

das, fäfom hyfande et omnigt gelée. Bland
delTe Lafvars beRåndsdelar ingår åfven både

harts och kåda. Gjdl-lafven , famt Tnit - och

Nåf-lafvavne (^L. furfuraceus , tenelkis Sc caiica-

ris) hafva fmak fom kinkina bark, och ytter-

ligare forfok fkola afgjora hvad vårkan af

deiTa arter i medicinfkt affeende kan efter för-

modan och redan gifven anledning vidare

väntas. Nytjandet fynes åtminftone icke va-

ra förbundit med någon fara; (^a) och då fjelf-

va kinkina barken röjer en lukt och fmak,

fom få nåra kommer ofverens med deffe

Lafvars ,
(b) år det full anledning at a priori

fluta, det vårkningarne kunna vara någorlun-

da de famma och at vi kanfke innom vårt

eget land kunna til ofverfiod Ikjorda en dro-

gue, fom fvarar emot den dyra och dyrbara

kinkinan. — Huru ilere af Blådderlafvarnc

kunna användas til ypperhge fårgstofter år

med fåkraron redan tilråckeligen bevifat.(^c)—

-

Då
(a) Westring 1. c. p. 6.

(b) SwARTZ i Litterat, Tidn. i St, p, $6, hvar-

eft hkvål denna lukt tilclommes de på chin-

chona barken til omnoghet växande Lafvar.

(c) Se deffe Handk Tom. XV. p. 3 — 25.
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å man befinnar den omnighet Sverige fram-

alflrar af defle Lafvar; at de fram för andra
flag med ganfka ringa moda til flor mångd
kunna famlas och at de innom få år åter-

våxa, tyckes fom en billig omtanka fkulle finna

många utvågar^ at vånda dem til nytta, få

mycket mer, fom de i hungersnod med flor-

fla trygghet kunna tilgripas och dåraf beredas

cn hålfofam och födande fpis. Alla våra
vildtvåxande tråd åro dermed nåftan beklådde.

Någre våxa på marken i mofslupen jord på
backar och berg , i fynnerhet dår Ikog finnes,

och flenarne hafva åfven dåraf fått någon in-

qvartering; men deffe fednare, fåfom hafvan-

de en mera vidrig, båfk, bitande eller ock
åcklig och fade fmak, kunna dock icke fåfom

tjenlige födande åmnen egenteligen föreilås.

(Fortf. e. a. g.)

Råttetfe.

Sifta Qvartalet för ar 1796. fid. 226. rad. 14. Jlernör^

läs Jljernor, Sid. 229. rad 29 och 30. epicyder, läs

epicycler. Sid. 232. rad lO. epicyder^ läs epicycler»

Sid. 238» rad 21. jflj läs pu

FÖR-



FÖRTEKNING
På de Rån, [om åro införde uti deit&

Qvartals Handlingar,

v.etenjkapers Hijlorie, om den Phyjyka Aftro^

nomiens Uphof och Fortfdttning ; af Dan.

Melanderhjélm» » ^ i

2, Minerographifka Anmärkningar ofver en del

af Skaraborgs Lan, i fynnerhet Halle och

Hunneberg; af "W* HisingeR. - a g

CORDTLE, et fårjklldt Infedf lagte , be^

Jkrifvit af C. P. Thunberg. - 44

4. Uptdckt angående Blankenburger Schrauben-^

ftein med platta Skifvor och runda Pipor,

varande Tubipora Epitonium eller Harp-Pip-

maik; a/ Adolph Modeer. * 50

5. Förfok ill en Geometrijk Afhandling om de

kroppars rorelfe y hvilka antingen til eller ifrån

fn gifven punöf dragas i et omvdndt diiplice-

radt forhållande af diflancerne ifrån fammä

piintl ; af Jons Svanberg. * 56

6. Nifa och mindre kände Lafarter, befkrifis

af Eric Acharius. VI. Fovtruttning. 69









(



Halle och Hwxneber^

San.lfhvl FloK^tlh





Tab. iv;

CORDYLE GMaadahu







"V.
!



KoNGL. Vetenskaps
ACADEMIENSI

NYA HANDLINGAR,
För Månaderne

aprilis, majus, jumus.
År 1 7 9 7'

PRESES,
Herr: OLOF S W A R T Z,

Med. Dod« och Prof* vid Bergianlke Trågården*

Vetenfkapers Hiflorie.

Om den Phyjifka Aflrono?niens Uphof och

Fortfåttningé

JtLhuru Cartefu Vorticalfyflem^ fådant fom
det af honom foreftåldes, icke kunde förenas

K, V. A. Hmdl. IL Qv. F med



84 ^797^ ^P^' ^^^j'

med naturens kånda lagar, och med de hU
meifi^^e kropparnes rorelfer fådane, fom ob-
fervationerne gifva de famma, fåfom i fore-

gående (^vartals Handlingar år anfordt, voro
likvål ånnu ätfkillige, ehuru Newtons Princi-

pia Phil. Nat. Math. långt förut blifvit utgif-

na , hvilka fokte genom hvarjehanda modi-
ficationer at gifva detta Cartefii fyftem lika

fom en ny ftyrka. Det fkulle blifva for vid-

lyftigt at befkrifva alla defla förfok, hvilka

hånledde til motfågelfer och afvikningar ifrån

Naturens råtta och obferveradc fammanfatt-

ning. Det kan vara nog at alenaft nåmna
det åfven Johan BernouUi, hvilken i fin tid

med fkål räknades ibland Europas florfte Ma-
thematici, och hvilken på et fardeles utmårkt

fått bidragit til den grundläggning, på hvil-

ken de mathematiika vetenfkaperne updigit til

fin nu varande höjd, åfven fokte at genom
nya fkål och förbättringar uppå Cartefii hy-
pothefer gifva detta fyflem en ny flyrka.

Nårvarande tilfålle medgifver icke at följa

denne audor i hela den vidd, hvarmed han
foreflålde denna fm vortical-theorie. Det kan
vara tilråckligt at anmårka de ftålien, der

denne flore Geometrc i denna underfokning

vidkåndes det månfidiga at åfven kunna mifs-

taga lig. Man vil likvål förut anmårka, at

Newton fåfom upfinnare af et nytt fyflem

åfven borde ingå uti underfokning om det

fore hoaom varande Cartefianfkc fyflcmct, til



1797^ ^r. Maj. ^iin. 85

at uptåcka defs brifter, emedan deiTa tvånnc

fyflemer icke båda kunde vara i naturen rå-

dande. Til det åndamålet iinderfoker haii

uti 51 Prop* 2dra bvokeri af defs Princ. Phil.

Nat. Math.. en ladan flor hvirfvels fårlkilta

delars omloppstider, hvilka borde upkommä
genom rotation af en Ow^ndlig läng cylinder

omkring fin axel, och uti den 52 en fådari

hvirfvels får&ilte delars omJoppstider , hvilkä

upkomma af en fph^rs rotation omkring firl

axel, at deraf jemnforelfe må kunna göras

imxcilan deffe omloppstider och dem, hvilkat

planeterne behofva enligt obfervationetne at

beilcrifva fina omloppsbanor omkring Solen,

Af de principer^ hvilka han förklarar uti be-

redningen til deffa båda propoiltiöners befva-

rande och uplosning, hånleder han den följd,

at et fådant iluidi fårlkilte delar, fom Carte-

fius antager at utgöra beikaffenh eten af pla-

netfyftemcts fiora hvirfvel , fkola uti fina om-
lopp följa den lag, at omloppstiderne åro til

hvarandra fom qvadraterne af deras difiancer

ifrån den roterande fph^erens medelpuncl; och
emedan denna lag år afvikande ifrån den^

hvilken planeterne följa uti fina omlopp om-
kring Solen, och hvilken år den, at omlopps-
tidernes quadrater åro til hvarandra i fammä

forhållande fom cuberne äf deras diftancer

ifrån Solen
^

följer altfå deraf, at Cartefii

Vorticalfyftem icke heller år med naturen

enligt.-
,

F 2 §. II.
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II.
^

Det fom egentligen gaf Bernoulli anled-

ning til ny underfokning af Cartefii hvirflar

och defs fyflem, var den af Parififka Veten-
fkaps Academien for är l*]SO framfatta pris-

fråga, fom år följande: Quelle efl la caiife de

la figiire eiliptique des orbites des planetes, et pour

guoi le grand axe de ces ellipfes change de pojl-

tion; ou ce qiii revient au meme
, pourquoi kur

Aphelie, ou teur Apogée repotid fiicceffwement ä

differens polnts du cieL Af denna fråga fynes,

at bemålte Vetenlkaps Academie ånnu ville

fåtta Newtons icke alenaft förklaring om or-

faken til planeternes elliptifka rorelfer^ utan

ock geometrifka bevis til de famma, hvilka

Newton mera ån et hälft fecle förut upgifvit,

uti ny fråga, hvilket var få mycket mera
oforvåntat, fom den celebre Varignon, leda-

mot af denna Academie, tillika med ofrige

geom.etrer och ledamöter af den famma hade

långt förut erkåndt Newtons gravitations fy-

fiem. Deraf borde man tillika anfe famma
Academie at vilja få godt fom på nytt invi-

tera den tidens geometrer, at underkafla Car-

tefii fyflem en ny profning och underfokning,

cm icke det åndå torde med naturen kunna
förenas. Ibland dem, hvilka til Franlka Aca-

demien inkommo med fina tåflings -fkrifter

ofver denna framfatte fråga var Bernoulli den,

fom vann prifet for fin til Academien ingifna

Diflcrtation under följande titel: Nouvelles



^797^ ^P^' ^^J' (^^^^^' 87

penfées fur le fyfteme de Mr. des Cartes & la

maniere d'en deduire les Orbites et tes Aphelies des

Planetes, At fullgöra Academiens våntan, eller

ock fin egen antingen bojelfe for Cartefii fy-

flem eller ofvertygelfe om defs vederhäftighet,

anmårker han i fynnerhet uti denna differta-

tion et tvåggehanda fåfom af Newton begångit

fel uti de principer, hvaruppä han grundar

de förut citerade 51 och 52 propofitioncrnc

uti 2dra boken af Princ. Phil. Nat. Mathem.
1:0 At Newton hånleder forhållandet af den
impreffion, fom en fphaeriik hvirfvels delar

gora på hvarannan, af deffe delars ytors in-

bördes haftigheter och florleker, då den fam-

ma enligt Bernoulli beftår i det motftänd

(refiftentia) hvilken de utofva på hvarandra

genom gnidning (friBion)^ och 2:0 at Newton
uti aeflimation af förenämnde motftånd icke

har affeende uppå veciisy hvilket Bernoulli an-

fer vid detta tilfålle vara få mycket mera nöd-
vändigt, fom en och famma kraft, applicerad

efter tangenten til periferien af et omkring
defs medelpund rörligt hjul, år mycket flar-

kare at omkringfora hjulet, ån då den appli-

ceras til periferien af en mindre radie. Det
förra af deffa inkaft forutfåg Newton, och
vifar uti fcholium til 52 Propofition hvilka

följder bora hånledas utaf en fådan tryckning

och defs olikhet, och livad det fenare angår,

fynes på intet fått vedis kunna komma i frå-

ga^, dä det angår fluida kroppars rorelfer fom
F 3 rotc-
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rotera omkring en medelpund: och icke hafva

någon tenacitet. I\Ien utan afieende uppå
nägotdera af deiTa inkaft blifver Eernouliis

foriok hårutinan icke mindre frugtljfi. Då
nämligen Eernouliis principer til at upiofa

delta problem antagas , och diffancen ifi-ån

hvirfvelns miedelpun^. (attes och hvirivelns

delars hadigheter, foreftålide genom concen-

triilxe cirklars bågar til deffa diftancer ifrån

medelpuncten, uti hvilka hafligheterne il:ola

fokas, fåttas —v, fkal materiens quantitet uti

^n zona af denne hvirfvel, hvilken zona år

concentrillv med hviriveln och af en evane-

fcerande latitud, vara dx , hvilken multipli-

cerad m.ed den abfoluta centrifugalkraften ^
gifver x'^ dx.^—'=^v'^xdx , fom då år denna zo-

nens centrifugalkraft. At finna den fida zo-

nens, hvilkens radie —a, ytas tryckning af

någon annan zons, hvilkens radie -^.x , dila-

terande kraft fåttes x^\a'^ : : xdx:''-^^—^' h\ araf

a^J^Sm fkal gifva hela den tryckning fom alla

zonerne ifrån medelpunden in til den, hvil-

kens radie =x, tilhopa utofva på fifta zonen.

Då i den fifia expreffion fåttes .v i flållet for a,

ypkommer x""/-—- fom då utmärker hela tryck-

ningskraften på den zon, hvilkens radie =a\

Tillika fkal ^1" utmärka vid hvarannan
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liggande zonernes relativa häftighet, då x år

längden af vedis. Dä defla trenne ratio-

, vdx— xdv^ ^ ^v^dx
ner componeras bntver x\ J % j

=:^(vx^dx— x'^dv)f-^ lika med momentum af

fridion, och emedan det år lika uti hela

den vidliggande fuperficies, kan det altfå an-

fes fäfom beflåndigt, hvaraf upkommer aequa-

tion Qvx^dx—x^du^f-—-^cdx, At reducera

denna eequation fåtter Bcrnoulli hvaraf

r^U^z=:f1LJL^rx^n-j^^^tL_j^lf^ dä corredion

^ores. At finna b år vål iant, at ^=

—

^ 2.71

dä n år en pofitiv ftorlek, hvaraf Bernoulli

blef förledd at i allmänhet antaea =—~.

Men dä n år nesrativ Ikal fx^"-'~^dx=-^~-\-^,

0in
emedan i denna håndelfe år — z= oo. Men

in

denna håndelfe har rum i närvarande ex-

empel, emedan dä fx^^^^—^dx^'^- aequation

'Qvx^dx— x-dv^ f^-=—:='C dx gifver ^ =— f

.

Detta Bernoullis mifstag har d'Alembert up-

gifvit pag. 385- uti fin Träité de fequilibre &
du mouvement des fluides. Uti det följande af

denna Tradat underkaftar dAiembert detta

åmne en ånnu ytterligare granlkning, hvilken

vid detta tilfålle fluille blifva for vidlyftig at

anföra, Det kan vara tilråckligt at alen ad:

F 4 be~
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beråtta, det d'Alcmbert dcruti har bevifat, at

uti Bernoullis hypothes aila en lådan hvirE-

vels delar bora pä lika tider fullborda fina

omloppsbanor, h varar planeteme, om de flvul-

Je af fådane hvirflar foras omkring Solen, åf-

ven borde på lika tider befkrifva lina orbiter,

hvilket likväl år ftridande emiot naturen. Bet
år våi egenteiigen vid Bernoullis uplosning

uppå detta problem i hypothes af fådane

hvirflar, fom llculle fåttas i rorelfe af en ut-

flråckt cylinder, hvilken roterar omikring fin

axel, fom d^Alem.bert gor denna anmårkning,

men det finnes lått, at denna defs uplosning

på problemset åfven på lika fått lampas til de

hvirflar, fom fåttas i rorelfe af roterrmdc

fphserer. I det följande har d'Alembert åfven

bevifat, at fådane hvirnar icke kunna fort-

fara och hafva beflånd, få framt icke alla

deras delar gora fina omlopp på lamma tider,

fåfom ock at de fivola forftoras i alla andra

fall, iiti et oåndligen utfiråckt fluidum fådant,

fom Cartefius fupponerade, ån det enda at

zonerne åro circulåre, hailigheterne må anta-

gas at vara hvilka fom håln. Härigenom for^

falla icke alenaQ Cartefii och Bernoullis hvirf^

lar utan ock deras fatfer, ibland hvilka

den namnkunnige Dominicus Caffini åf\ en

var, fom ville antaga elliptill;.a hyirlia i iiåUet

for circulåre.
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Då Bcrnoulli åfven fjelf fann, at fådane

hviriiars haftigheter , hvarken i hypothes af

cylinder eller i hypothes af cirkel, intråffade

med Keplers med obfervationerne enliga regel,

blef han i det följande af fin Diirertation

forgfållig at finna nya hypothefer få val i an-'

feende til figuren af den kropp, fom genom
fin rotation n<:u]le fatta hvirfveln i rorelfe,

fom i anfeende til fjelfva hvirfvelns interme-

diåre denfiteter, til at kunna finna någon en-

lighet med Keplers regel, och det emedan han

uti den ena håndelfen fann forhållandet

fom var litet mindre ån Keplers och uti

den andra forhållandet x|, fom var fiorre.

At kunna förklara deifa afvikningar ifrån na-

turen foker han någon orfak dertil uti Solens

fpha^roidifl^a figdr, hvarjemte han andåller en

Tjy analife til at finna hvirfvelns olika denfi-

teter uti fårildlta difiancer ifrån centrum, ge-»

nom hvilken han fann at, då defTa denfiteter

fkulle vara uti et reciprokt forkållande af di-

flancerpes ifrån medelpundlen quadratrotter,

åfven haftigheterne fkulle vara i famnia for-

hållande och derfore intråffa med Keplers la^^?;.

Men då denna analife underkaflas, vederbörlig

underfikning, finnes den vara ulfluld for fam.-»-

jna niifstag fom den förra. Uti det följande

^f den citerade Diflertation gor Bernoulli for-

fok at enligt detta vorticalfyflem fjrklara Pla-

iifterncs orbiters elliptiflNa figurer^ fåforii c ek

F 5 deras
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deras apheliers rorelfer, til at fullgöra den

fenare delen af den utaf Franlka Vetenfl^aps

Academien framfatte prisfråga, hvari han,

hvad det förra angår, nåRan infaller i famma
iittydning deraf foni Carteiius, nämligen at

planeten i början blifvit fatt i den delen af

hvirfveln fom hade en mindre denfitet ån

planeten, hvaraf dä han af hvirfveln fkulle

omkringforas , han ockfå genom fin benägen-

het at komma til den del af hvirfveln, fom
hade famma denfitet, borde begynna at ned-

fiiga och det fäledes med en accelererad rö-

relfe in til defs at han kom til den med ho-

nom lika denfitet hafvande delen af hvirfveln,

ifrån hvilken han geno-m den på detta fått

erhållne kraften at nedfiiga dermed ån vidare

fkulle fortfara uti de då af fiorre denfitet va-

rande hvirfvelns delar, men med en retarde-

rad rorelfe, då han återigen fkulle af famma
orfak begynna at upfiiga, och få beftåndigt

lika fom med en ilags ofcillation, hvarigenom

han, ehuru omkringförd af en circulår hvirf-

vel, icke defs mindre borde belkrifva en oval

eller elliptifk figur. Til at fedan förklara

apheliernes rorelfer var for honom nödigt, at

antaga en ny hypothes, hvilket han forefiåller

på följande fått: // ejl- vifible, que les apficles

repondroienf conjlamment mix memes points du ciel,

Ji le temy pcriodique poiir aclieuer iinc revolution

entiere etoit précifement egal au fems, que ta pla-

fiete emplojivoit (fi elle n etoit jjoint éuiportée) ä

defccndre
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defcendre & å remontar, pouffk & reponffée par

lä faile force, qui vient de finegalité de denfitéy

comme je fai expUqiié au deffus, Mais quefi ce

qui empeclie de fuppofer ,
que ce tems d\me reuo-

kition nefi pas parfaitement egal au tems des deux

ofciliations? d^autant plus, que mus ffauons d'ail-

kurs, que dans la nature des chofes il eft presqu

impoffible de trouver deux produStions d^ine egalité

jparfaite & pri/e a la rigueur geometrique. Il mus
eft donc pennis de fuppofer que la planete fait

fa revolution un peu plutot que deux de fes ofcil-

iations. I detta forefiåiler han altfå et fått at

förklara apheliernes roreifer, utan at bevifa

den famma fäfom en följd af det antagna

vorticalfåttet , och ånnu mindre at beftåmma
den til fin fiorlek. Utom alt detta fom nu
år anfordt, hvaraf följer at icke heller detta

af Bernoulli forefiållda vorticalfyflem år med
naturen enligt, har ockfä Bougver federmera

uti Parififka Vetenfkaps Academiens Handlin-

gar bevifat, at tvånne portioner af en krok-

linie, fom en planet genom fädane ofcillatio-

ner, hvilka Bernoulli fokte at förklara, fkulle

befkrifva ifrån perihelium til aphelium och
ifrån detta til det förra, icke kunna vara li-

ka och likformiga, hvaraf planeternes orbiter

icke kunna vara ellipfer, hvilket likvål ob-

fervationerne intyga. D*Alembert har ockiå,

uti den citerade boken pag. 414 och följande,

ytterligare afhandlat låran om fafta kroppars

roreifer uti fphasrifka hvirllar, hvilka åro de

enda
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enda måjliga fåfom förut år anfordt, och af^

det fom denne audlor derom fkrifvit följer ån
vidare, at planeternes hvarken elliptifka ro-

relfer eller deras aph eliers rorelfer kunna fam-

manftå med vorticalfyflemet och igenom det

förklaras. D^n fortienft fom Bernoulli, hvil-

ken i fin tid med fullt fkål fick namn af den

fiore Bernoulli, på få mångfaldigt latt hade

af de mathematifka vetenfkaperne, bor på intet

fått forminfLcas derigenom, at han i detta enda

åm.ne, af alt det han for ofrigt afhandlade i

deffa vetcnfkaper, råkade at begå något mifs-

tag.

DANIEL MELANDERHJELM.

Ron, ovi Pictra fongaja , och des befkaf*

fenhet;
af

PEHR ADRIAN GADD.

Alla hållearter kallas allmänt uti Italien, for

Pietra; ibland beteknas hårmed åfven ån til-

hårdnadc jord-arter, ån ock flenar af \ifst

flag, låfom Pietra bigia, obfidiana, Pietra

jncphri-
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nephritica, m. m. famt har detta åfven fkedt,

med den få kallade Pietra fongaja.

Vår Landsman Herr ^oh. ^ac. Ferber^

torde kunna anfes for den forfta, hvilken i

des, Briefe aus IVålfckland, pag. 135. gifvit be-

Ikrifning om den, famt har han mårkt en

art deraf allmånnaft nyttjas i hufen uti Neapel

och Rom, famt fedt en annan art deraf i

Florenz hos Herr Fabrini.

§. 3.

Den förra arten har beflådt af en hvit

kalkftens dråppften, fom finnes uti kalkbergen

omkring Neapel, upblandad med en mycken-
het fina rötter, af våxter, och den fenare

arten har varit en tilhärdnad Tärf, fom up-»

gråfves vid eldfprutande Berg.

4*

For flera år tilbaka, tåcktes Herr Riks-

Rådet, Ofver-Ståthållaren och Academie Can-
celleren, m. m. Carl Sparre, meddela mig
et flyckc af Pietra fongaja, hvilket han hem-
fort med fig ifrån Italien, och har jag när-

mare underfokt den, famt funnit des befkaf-

fenhet vara, fom följer:
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Utflåld for öppen eld, gifver den lugt

af formiiltnade våxter och brinner. I fortfatt

calcinations-eld, forfaller det måfla deraf til

en mörkgrå afka. ioo:de delar af denne tii-

härdade Tårfven har då förlorat vid pafs

15 delar af vigten.

I llarkare calcinations-eld , fmålter den,

til en fvart opac flagg, fom dock år fvår-

fmålt; men om endaft en ringa del af denne

jord uplofes i borax, får glafet en mörkgrön
fårg.

Fålles på den calcinerade jorden litet vat-

ten, finnes vattnet federmera låmna fp år af

uploft alcali vegetabile; men jorden fynes dock

ej mårkeligen minikas deraf i vigten.

Forfokes den på fcherfvel calcinerade jor-

den, innehålla ioo:de delar deraf, vid pafs

45 til 46 delar kifeljord, 23 delar lerjord,

7 delar kalkjord, 20 delar jårnkalk, jåmte

tecken af Magnefia alba och alcali vegetabile.

§. 6.

Bekant år, at af Pietra fongaja, enar den

infåttes i kjållare och anfäktas med vattn,

upvåxer deriiti en hop åtliga Svampar, hvilka

fä begärligt nyttjas uti Italien på de Förmö-
gnares bord. Underligt år icke, at i Pietra

fongaja Svampar iipvåxa, emedan dels i den-

ne lofa och luckra dråppftcn , åfvcn fom i den

vid
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vid viilcaner uptagne tilhärdnade Tårfven,

en myckenhet frodiga froen af Svampar varit

inblandade.

§. 7.

Dem til uplysning, fom onflva at oka
och underhälla Svampars fiåndiga upvåxande

af Pietra fongaja , mä anmårkas , at dårtii bi-

drager mycket, i fall efter Herr Gleditfch for-

fok, vattn, hvaruti förut Svampar blifvit

fkjolde, afhålles på deffe i kållrar infatte

Svampdenar.

I Sverige år mindre nödigt, at vi forfe

ofs med några Pietrae fongaja?, utan faft mera
torde det vara nyttigt, at vi inrikes låra ofs

plantera Murklor, hvilka ofta i en del Lands-

orter dyrt betalas. I Krydd - eller Trägår-

den våljes och tilredes då, uppä et torrt,

l]<.uggrikt, mylligt och gjodt flålle, 2 eller 4
Trågårds-Sångar. I defie nedlattas och plante-

ras om hoftetiden, torra Murklor, en tvår

hand djupt i jorden, til et hälft qvarters affiånd

ifrån hvaran dra. Jordfångarna vattnas , at den
myUiga och årligen gjodda Trågårds-Muljen

häller fig något fugtig; få kan om Sommaren
dårpå och inpå Höften, famlas och llcjordas

af defse jordfångar hela kårgar fulla af

Murklor.

Om
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Om konften at hårda Koppar^

at

PETER JACOB HJELM.

Uti flt rena och fullkomliga filflånd år Köp-
pärea mycket mjuk och finidig. Deis feghet

år dä åfven fä flor, at den dåruti (SfvertråfFas

endaft af Guldet och Järnet. Når Kopparen
långe kallhamras, och ånnu mer når den vall-

fas, blifver den väl, fäfom ockfä bekant år,

något härdare, ån den eljeft befinnes; men
vinner dock ej derigenom den flyrka, fora

kan fä namn af hårdning eller göra vederbör-

ligt motftänd, dår (lark päkånning förekom-

mer. Efter upglodgning til ljusröd fårg imel-

lan kol och lixyndfam afUåckning i vatten,

antager Kopparen icke någon mårkeligen flor-

re hårdhet, ån den förut ågde: tvärtom blif-

ver han därefter bojeligare och folgackteligen

mjukare, ån förut. Då Kopparen åter hål-

les långe fmålt eller ofta omfmåltes i flark

eldgrad, utan betäckning af nusfer eller af

kolftybbe, blifver den gcrna fprod och ofmi-

dig, famt folgackteligen något härdare åa
förut. Denna ofmidighet och hårdhet förgår

dock genaft, om Kopparen nedfmåltes imellan

kol. Slåckcs fmålt Koppar i vatten, fäfoni

fker dä den granuleras, la finnes icke eller at

dcu
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den antager någon florre hårdhet, fom kari

angifvas, mycket mindre jåmforas med den

hårdhet^ fom Jårnet pä detta fått vinner, i

fynnerhet fedan det til Stål blifvit beredt och

därefter på vederbörligt fått hårdadt

I betracktande äf deiTa omflåndighetefj

fom af alla tiders erfarenhet åro ricktige be^

funne, kan det ej annat ån våcka upmårk-
famhet, då män likafullt af otvifvelacktiga e&
terråtteifer ofvertygas, at forntiden verckeligen

ågt konften at hårda Koppar, famt dåraf for^

fårdigat och nyttjat fiere flags vercktyg^ få-

fom Dolkar, Svård^ Sablar, Bågar, Sköldar,*

Spjut ^ med mera dylikt ^ fom i Ålderdomens

Ikrifter omtalas. Hvad fjelfva hårdningsfåttet

vidkommer, få har ingen belkrifning dåroni

kunnat igenfinnas hos någon ibland de for«-

fattare, fom eljeft til ofs nedfört få många
vigtiga uplysningar ifrån de åldftä tiderna«

Hvad fåledes hårutinnan bruftit uti fåker kun-^

fkap, det har man fokt erfatta igenom mång-^

' faldiga gifsningar och forllager, hvilka for^

anledt til lika antal af anftållde och mifs^

lyckade forfok.

Under foreftållning at vid Kopparens

hårdning nödvändigt mäfle hafva tilgått pä
famma fått, fom vid Stålets, här man i fyn^

nerhct våndt fina forfkningaf åt den fidan^

och därvid fokt icke allenafl ät på hvarje-

hända, mer och mindre orimliga, fått bereda

K. A. HandL IL Qv^ G Kop^
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Kopparen til hårdning, i likhet med hvad
fom föregår med Jårnet, dä det brånnes til

Stål, utan ock at foreikrifva de befynner-

ligafle utvågar, fom vid fjelfva hårdningen

voro at iackttaga. Men långt ifrån at med
alt detta bemödande upnå åndamålet, tjåntc

det måfla dåraf endaft at i mörker och for-

villelfe ånnu mer infvepa de okunniga, hvil-

ka ofta i de florfta därll:aper tro fig finna de

betydligare Hemligheter förborgade.

Imedlertid anfågs konften at hårda Kop-
par i långliga tider, fäfom en af de förlorade

konflerna. I detta tilftånd hade den utan

tvifvel ånnu legat fordold, få framt ej flere af

delTa förfädernas minnesmärken igenom lycklige

håndelfer biif\^it i Ijufet framdragne, och vörd-

naden for deras höga ålder blifvit ofvervåldigad

af nygirigheten at låra kånna deras famman-
iattning. Sedan detta f^eget, fom år det enda

lakra och afgorande, en gång lyckhgtvis var

taget, blef det ganfka lått at afgora, det hela

konfien icke få mycket berodde af någon
flags tilftållning med hårdning, hvilken^ ibland

alla Metallerna, endafl och allenaft kan med
formon och framgång anvåndas på Jårnet,

utan beflod faft mer uti tilfatts och famman-
fmåltning af någon annan Metall i vifs mångd
emot Kopparen, fom dårigenom blifver mera

hård, ån den var förut ^ och på det fattet

kan fågas \'ara härdad.

Abbe
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Abbé MoNGEZ utarbetade fSrft en af-

handling om metall-blandningen uti de gamlas

klåckor, ocb ingaf den famma til KongL
Franik:a Infcriptions Academien. Han fann

dem vara af ungefår lika fammanfåttning, fom
kläckegods ofver alt vanligen gores, nå-nligen

af Koppar och Tenn , hvarom nårmare beilerif*

ning förekommer i det följande. Herr Mön*
GEZ öfverlemnade federmera til Herr Dizc
fpetfen af en gammal Koppar-dolk, hvars ut«

feende i brottet gaf nogfamt tilkånna, at den

varit fmålt och guten. Efter uplosning i ren

faltpetterfyra , lämnades et hvitt pulver qvar,

fom befanns vara Tenn, och det, fom uploft

blifvit , var bara Koppan Det anfägs dä otvif-

velaktigt, at den förmenta hårdningskonften

på Kopparen hos de gamla icke beflått i an-

nat, ån defs farnmanfmåltning med en vifs

mångd Tenn. Annu fiorre vifshet erhölls

hårutinnan, dä Herr Dizé fann famma be-

ftändsdelar uti några Grekifka, Romerika och

Galliika Medailler, dem Han vid famma til-

fålle til underfokning bekommit. Tennet ut«

gjorde dåruti ifrån och med en til och med
tjugu fyra procent, emot Kopparen, fom en«

fam intog flållct for det ofriga i hvar bland«

ning.

Til vidare ftyrka for .denna tanka om
forntidens hårdningskonfl pä Koppar-arbeten^

får jag nu den åran til KongL Vetenikaps

Academien ofverlemna et forfok, fom nyligen

G 2 varit
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varit tilfålle at anfialla. Forliden fommar up-

fånde Profeflbren Herr A. J. Retzius i Lund
et flycke af en tvååggad vårjeklinga, hvilket

tillika raed några ftenknifvar blifvit funnet i

en jordhög pä flåtten i Skåne, dar efomoftaft

hela fvård af ålderdomens tiiverkning upgråf-

vas. Utanpå var detta klingftycke mera gul-

aktigt, likt Måsfing, ån rådt, fom Koppar:

åggen var mycket tjock och kullrig: brottet

uptåkte ock et gry, fom tydeligen gaf tiikån-

na at arbetet varit gutet: for filen var det

icke aldeles få hårdt, fom vanligt klåckegods,

men något hårdare ån ordinaire canonmetall;

den nyfilade ytan var rödgul, men löpte Ihart

an til mera gult. For bläsroret fmålt, gaf

denna metallblandning intet fporr på någon til-

fatt Zink ; men at liorfta delen af maflan var

Koppar, det vifade fig nu, lika fom vid blot-

ta påfeendct, ganil<:a tydeligen. Af Magneten
drogs icke den aldraminfta filfpån: fäledes var

det afgjordt, at icke något Jårn dåruti ingick.

Icke eller vifade lig några anledningar på an-

dra Metallers närvaro, fä vida därom af up-

fiigande rok fkulle kunnat dömas, om någon
fådan varit fynlig.

For at nu fä veta, med livad for en

Metall Kopparen blifvit forfatt, famlades 25
probermarker eller \ centner renaile filfpån

af upfånde klingeftycket. Fåldt llvcdvatten

upvärmdes något i en glaskolf, och utfpåddes

med defiillcradt vatten, iivarefter litet i fånder

af
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af filfpånen nedflåptes i kolfven, fä fort det

förut ilagde blef uploft och fä långe någon fil-

fpån var qvar. Dårefter bragtes uplosningen

tii full kokning | tima, och utfpåddes fedan

med mera deiliileradt vatten, pä det et hvitt

pulver, fom forblef ouploft och förmodades

vara Tennkalk, fä mycket båttre mätte fjun-

ka til bottnen. Sedan det fl<:edt, afhålides

varfamt den klara blåfärgade uplosningen, fom
icke befanns hälla något annat ån Koppar,

och nytt deflilleradt vatten flögs å nyo pä
det hvita pulvret, hvilket flere gånger, fedan

det fått tid at val låtta hg imellan hvar gäng,

pä det fåttet utlakades , tils det uthålides pä
filpapperet, at vidare tvättas. Efter torrkning

vågde detta hvita pulver 5 1 probermarker,

fom gor 21 1 mark Tennkalk, at råkna efter

hela centnern. Men nu förlorar Tennkalken,

vid redudionen, | eller 25 procent af fin

tyngd, hvarfore ockfä delTa 21 1 mark Tenn-
kalk bora gifva 16 1 procent Tenn i metal-

lifk form; hvilket ock vid anilåldt forfok fiog

helt nåra in, och den erhällne reguln befanns

vara rent Tenn. Metallblandningen uti den

omtalte vårjklingan har fäledes varit gjord af

83 1 Koppar och 16 \ Tenn, eller for jåmna-

re. räkning 84 delar Koppar och 16 delar

Tenn.
Pä forfok gjordes genafl en [fädan fam-

manfmåltning af ren Koppar och rent Tenn,

hvarutaf gots et knifblad, fom pä vederbörligt

G 3 fätt
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fått ilipades och polerades. Det hade alla egen-

jfkaper och jåmvål fjelfva utfeendet lika med
Metallen i det undfängne ftycket af vårjklingan.

Dä aggen var tunn, ville den gjerna lågga fig.

Man fkulle endaft kunna fåga at tilfatlen af

Tenn kunnat göras litet florre, eller i mon af

den åndring ofvanfore gjordes i den funna

proportionen. Til at ofvertygas det denna

olikhet icke kommer an på mer ån fagdt år,

gjordes cn annan blandning af 20 procent

Tenn och 80 procent Koppar, hvaraf et

likadant knifblad blef gutet, fom det förra.

Det var mycket hvitare och härdare , men tillika

i famma mon llcort, hvarfore det ock af ovar-

famhet vid flipningen gick tvårt af. Aggen blef

fä ikarp, at pennor därmed kunde formeras.

Dock flod den icke långe, emedan fina fkerf-

vor, vid hvart flvår, brufto dårutur. Når
Tennet utgör 25 procent af blandningen, blir

den mera hvit ån rod, famt ganlka Ikor.

Okas tilfattfen af Tenn til 30 procent och

dårofver, fliga ock bägge delTa egenfkaper i

famma forhällande och blandningen blir tjän-

lig til Tub-fpeglar. I Canon-Metallcn eller Styc-

kegods utgör Tennet 9 procent och dårofver.

Til Bronze forfattes Kopparen med omkring
16 procent Tenn, hvilket dock til betydelig

del vanligen utbytes med Zink eller Måffing.

Klåckegods häller merendels 76 procent Kop-
par, 19 procent Tenn och 5 procent Måfling,

eller däromkring.

Hvad
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Hvad nu blifvit anfordt torde vara til-

råckeligt at fladga omdömet om de gamlas

konft at hårda Koppar, famt at gifva anled-

ningar til dylika compofitioners vidflråcktare

tillämpning och bruk i det allmänna lefvernet.

Defsutom blifver man härigenom i ftänd fatt,

at förena eller vederlägga de ätllcilliga menin-

gar, fom i detta åmnc varit gångfe. Herr

MoNNET har förment at Kopparen i gamla
tider forfattes med Arfenik, fom gjorde den

härd. Emot mojeligheten däraf, kan väl in-

gen ting med fkäl invändas; men fä långe

icke något af de gamlas, til ofs nedkomne,
arbeten af detta flag funnits äga en fådan

fammanfättning , fä tyckes vara tilräckelig an-

ledning, at aldeles draga en fådan upgift i

tvifvelsmäl: utan at nämna om flere andra

omftändigheter, fom ligga denfamma i vågen.

Samma tanke yttrar åfven Herr Dizé om
Kopparens forfättande med Järn, fäfom et

medel at gora den förra hårdare, och foker

jämväl vifa at Herr Geoffroy den yngre,

fom forft dragit denna flutfatts af et eget for-

fok, där Kopparen blifvit förenad med i6
procent Järn, famt därigenom befunnits lika

hård, af famma gry i brottet och åfven fä

tjänlig til hvarjehanda ägg-järn, fom forn-

tidens härdade Koppar, mäåe hafva i detta

anförande forhaftat och mifstagit fig. Denna
G 4 fak

Se Roziers Journal de Phyfique, 1790
April.
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fak får dock n:lrct foråndradt utfeende, dä
famma Kon tages under nårmare ofver-

vågande i det fammanhang, fom det af Grefve

Caylus anfores uti defs Recueil dAntiqiiités

Egyptienms
^

Etrusques, Grecques & Romaines,

Torne 1. Paris 1752, 4:0. page 238—251. Ty
dåraf inhåmtas at Herr Geoffroy gjort

förenämnde forfok efter Herr Caylus begå*

ran, fom upråknar och befkriiver åtl>ålliga

piiar och fpjut af ålderdom.ens tilverkning,

hvilka haft utfeende af Koppar, men varit

forfatte med Jårn, emedan filfpän dåraf dra*

gits af Magneten, hela blandningen haft annat

utfeende i brottet, ån andra verktyg af de

gamlas hårdade Koppar, hvaruti Tten ingår,

och dårjåmte varit mycket fvårfmåltare;

Herr Geoffroy anmärker ockfå fåttet, huru
man fä tidigt kunnat räka pä någon utvåg

at förena Järnet med Kopparen til en jåmn
blandning, hvilket ånnu anfes for en fak af

m^/cken fvärighet. Det år bekant, at de alU

månnafle Koppar-malmerne beftä af Koppar
och Jårn, genom fvafvel förenade, och kallas

Koppar-kifer, icke for det at Kopparen utgör

den ftorfta delen dåraf, utan for det at Kop^
paren har frorfla Vct3"det, ehuru Järnet meren-

dels altid finnes vara den rådande beftänds^

delen. Når defsa Malmer fmåltas på Koppar,

.få blir den forfta Kopparen, fom utfås, eller

den fä kallade Sunvt - eller Rakopparm , nöd-

vändigt fmittad med mer och mindre Jårn, alt

fom
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fom man gjort fig mindre eller llorre befvår at

under det föregående af fmåltningen affondra

det. Det ftär fäledes, fnart fagt, i eget behag

at på detta fått få Kopparen förenad med fä

flor andel af Jårn, fom nödigt profvas, at

fedan gjuta hvarjehanda arbeten dåraf, och
därefter kallhamra eller ock hårda eller fått-

hårda dem, lika fom de vore af rent Stål.

Det forfåkras at denna procefs fullkomligen

vål Ivckats. Herr Caylus har åfven forfokt

at fåtthårda rena Kopparen; men i flållet for

at blifva hård, befanns den mjukare och
fmidigare, ån den var förut: hvilket inflåm-

mer med hvad i början darom blifv^it an-

fordt.

Utan at på minfia fått minika trovär-

digheten af defla upgifter, hvilka hafva ibland

mångfaldiga andra den florfta fannolikhetea

pä fin lida, torde man likvål fä yttra den
onfkan, forft och fråmft at någon ville när-

mare forfoka at på detta fått gora åtikilliga

verktyg af jårnblandad Koppar: varandes be-

fynnerligt nog at det ej långe fedan fkedt,

om ej for något verkeligt behofs fkull, dock
for at erhålla en fåker uplysning: och fedan

at fådana forntidens arbeten af jårnblandad

Koppar kunde uptåckas och ofverkommas,
fom hade en ovederfågelig flåmpel af råtta

antiquer i flt flag. Sä långe båda deila om-
ilåndigheter faknas, år det fåkraft at hålla %

G 5 vid
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vid det, fom måft Iker och befinncs vara
verkeligt.

Hiftorien om Metallernas ålder och bruk
år for öfrigt, rörande de tider, hvarom nu
egenteligen fråga kan våckas, infvept i få

fiort mörker, a t foga något afgorande for

detta åmne dåraf kan håmtas. Så mycket
år likvål vifst, at de åldfta Handlingar vi åga

qvar , på en gång omtala Guld , Silfver , Kop-
par, Jårn, Tenn och Bly fäfom bekante och

nyttjade. Och hvad Kopparen och Tennet
nu i fynnerhet angår, fä finnes Kopparen i

naturen ymnigare under gediget lynne, ån

någon annan Metall. Den fordrar då icke

mer ån fmåltning for at genaft kunna nyttjas

:

imedlertid hade man tid och anledning at lå-

ra fig tilgodo göra defs ofriga Malmer, hvil-

ket alt med mera arbete ån konft år beled-

fagadt, iardeles fom ej andra ån rika Malmer
kunnat i början nyttjas: och håraf kan for-

denfkuU med fkål Hutas, at Kopparen varit

en ibland de forfla Metaller, fom blifvit bear-

betade. Tennet finnes vål ej gediget, men defs

Malmer åro både ymnige på vilTa orter, och
låtte at reducera til metallill<t tilflånd, i fyn-

nerhet fedan man förut lårt at kånna fmålt-

procefTen af någon annan Metall. Tennets
ålder år fordenfkull lika få otvifvelaktig, fom
de andra Metallernas, ibland hvilka det ock
namnes. I Tyriernas tid drefs redan där-

med ordentelig handel, emedan de hämtade
det
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jdet ifrån Caffiterides, Oarnc utom Hcrculis

floder, hvarmed ofelbart menas England.

Defla bagge Metallers fammanfmåltning

må for ofrigt vara til fin början påfunnen af

en håndelfe ejler efter ofverlagde forfok, fä

år det i alla fall otvifvclaktigt, at gutna

arbeten af denna compofitiara omtalas vid

famma tid, fom de enkla Metallerna nåmnas.

De gamlas Bronze arbeten vittna defsutom

nogfamt få vål om deras kännedom af Metall-

blandningen, fom om deras konft at model-

lera enligt Naturen famt deras färdighet at

gjuta. Alla deras verktyg och åggjårn af

detta flag, fom hittils blifvit funne, hafva va-

rit gutne, och ej fmidde: och fådane hafva

utan tvifvel de Koppar-inflrumenter varit,

dem Herr Pallas omtalar fåfom nyttjade

vid Tfchudilka Bergverken.' På några få når,

hafva de ock alle varit fammanfmålte af

Koppar och Tenn.
At tilverka och fmida Jårn har vål kun-

nat uptåcka,s lika tidigt, fom de andra Metal-

lernas bearbetande tagit fin början. Men fom
denna handtering fordrar en egen och ftorre

fkickelighet, få har den ock utan tvifvel i

början varit mindre allmän och föUgakteligen

fpridt fig långfammare ut. Detta galler ånnu
mer om konfien at bereda Stål, hvilken fåle-

des naturligtvis måfte vara något fenare ån
den at tilverka Jårn och fmålta Koppar eller

Tenn, hvilket fiflnåmnde år få lått at verk-

flålla
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flålla och for den orfaken varit mera nyttjadt,

åfv^en fedan Stäi-beredningen blifvit allmånna-

re bekant. For ofrigt kan Stål-tiiverkningen

hafva långe varit i bruk i et land, utan at

ens kannas i et annat , hvaråfi Kopparen i det

fiållet på anförde fatt blifvit härdad. Japo-
neferne fkäda fig ånnu uti polerade fpeglar af

hvit Koppar, hvaruti Tenn ingår. Metallen

uti Chinefernas Gongon beflär af Koppar for-

fatt med ig procent Tenn, och formodeligen

någon del Nickel, hvarforutan defla infiru-

menter åro flarkt kallham.rade. Af Jårn til-

verka Chineferne fina ofkapeliga rakeknif\'ar,

hvilka icke fmidas, utan fkafvas vafla och

hvilkas bett ej år båttre, ån at de mäfle dra-

gas på firigelen for hvar gång, fom dårmed

gores et drag pä fkågget. De folkflag, fom
ånnu i våra dagar uptåckas och ej kånna
Metallernes bruk, nyttja hårdare fienarter at

tilfkapa Knif\^ar, Kilar, Hamrar, Pilar, Yxor,

m. m. icke allenaft af de lofare fienflag, få-

fom: fpåckflen, trapp, och dylika, utan åfven

af de härdare flenarterna, fåfom: flinta, jafpis,

m. m. Idogheten forfer fig altid och alle-

flådes med fina behof, och nyttjar dårtil de

medel, fom åro nårmaft tilhands, utan at få

noga råkna på det mer eller mindre befvår,

fom deras bearbetande i ofrigt kan komma at

kofta.

Nya
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Nya och mindre kända Lafarter, be/krifne

af

ERIC ACHARIUS.

VI Fortfdttningen vidare fullföljd.

PHYSCIA.
FOLIIS membranacjsis, tubulosis, vel
longitudinaliter lacunoso - can a-

LICULATIS.n)

. I. LICHEN islandicus.

L* mcmbranaceus adfcendens multifido « laci-

niatus, ciliatus, canaliculatus , viridi-cafla»

neus; fcutellis feffilibus, planis, concolori-

bus.

Syno-^

n) I anfeende til Bladens våfende, bredd och

långsefter upvikne kanter och deras fa val

fom plåttarnes olika fårg och ofriga utfeende,

IkuUe de til denna afdeining horande Blådder-

lafvar åfven kunna med något Ikål utgjora

en egen flock; men fedan man lårt kanna
Z/. lineariSf fom Swartz ofverkommit i Weft-

Indien, hvilken tydeligen vifar fammanhanget
imellan Physciae af båda afdelningarne, år det

val båft at de bibehållas under en och famma
flock.
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Synonyma:
Liclien islandicus Linn. Syfl. Veg. XIV. p.

960. Flor. Sv. 2. p. 413.
n. 1085. — Retz. Prodn
2. pag. 281. n. 1576. —
LiLjEBi.. Sv. Fl. pag. 332.

n. 70. — HoFFB. Inl. t.

VåxtR. p. 253.— "West-
ring Sv. Vet. Acad. Nya
Handl. T. XV. pag. 16.—
Gmel. Syfl. Veg. Linn. p.

1369. n. 180.— Huds. Fl.

Angl. 2. 559. LiGHTF.
Fl. Sc. 2. p. 829. n. 41.

—

WiTHERiNG Arrang. of

Britt. pl. p. 196. — We-
BER Spicii Fl. Goett. p.237.

n. 270.— Weis Pl.Crypt.

p. 68.— Allion. Fl. Ped.

255.— ScopOLi FL Carn.

o. p. 380. n. 1385.— Mat-
tusch. Fl. Sil. 858. Stirp.

n. I083- — Hagen Hift.

Lich. p. 82. n. 43. — Pol-
X.ICH. Pl. pålat. III. p, 235.

n. 11G7. — Reich. Fl.

Francof. p. 146. n. 849- —
Leys. fl Hal. 2. 1145.

—

GuNN. FL Norv. 425. —
Ger ARD. FL Gallop. 29.—
GoRTER FL Ingr. 174. —

Crantz
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Crantz Inft. T. I. p. 72.

n. 29. —" Necker Meth.

Mufc. pag. 108. n. 79. —
Reyg. fl Gedan. 11. pag.

169. n. 8.— LaMarck Fl.

Fr. 81.— Blackw. T.599.
£ I. — CamIer. Epit. pag.

783. 2.— Fl. Dan. T.

155. & 879- mala.— Gi-
SEK. Icon. 50.

Lichmoides istandicum Hoffm. PL Lich. i. p. 41.

T. 9. f. I.

Haller Hift. Helv. iii. p. 82. n. 1978. —
Linn. FL Lapp. p. 339. n. 445. — DiLLENe
Hift. Mufc. pag. 209. T. 28. f. III. 112. —
Michel. Gen. 85- ord. 12. n. 7. T. 44. f. 4.

—

BuxBAUM Cent. 2. p. i i.T. 6. f. i. 2. F. 5. 3-4.-—

BoRRiCH Adl. Hafn. 1674. p. 12^. — Breyn.
Eph. Nat. Cur. Dec. i. Obf. 289- Va-
LENT. Muf. 2. p. 94. T. 15. f. 2. 3»

Physcia islandica. — Svet Hedelaf.

Observationes.

Hahitat ad terram in fylvis montosis, acerolis^

locis fleriliffimis
, glareofis.

Differt a L. cucuUato mdLigimhus ciliatis, feuteiiis

anticis, concoloribus nec

cucullatis; fapore, colore.

a L. mvali foliorum laciniis fecunduin

totam longitudinem cana-

licu-
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liculatis, margine ciliatisj

colore & magnitudine.

Variat prascipue magnitudine nec non lacinia-

rum 8c fcutellarum figura;

nempe:

A. Laciniis latioribus, remotis, margini-

bus ciliatis elevatis.

B. Laciniis angufiioribus
,

frequcntioribus,

margine vix ciliatis.

C. Nigro fufcus, laciniis anguftioribus fre-

quentioribus; glomerulis fparlis albo-

pulverulentis.

D. Laciniis anguflioribus frequentioribus

crifpis, marginibus ciliisque flexis,

apicibus fubmucronatis.

E. Laciniis ramofiffimis tenuiflimis, tcre-

tiufculis nudis, apicibus fijrcatis.

F. Caefpitofus, laciniis tenuioribus utrin-

que planiufculis , brevioribus, aculea»

to-crifpis.

For fin medicinlka och födande kraft en

bland de måft kånde och nyttige Lafarter.

Ar ganfka allmån hår i landet och fäs pä
fina fiållen til fior omnighet. Uti mofslupna

fi<:ogar vid foten af berg våxer han fiorft och
bredbladigare; på flåttmarken och pä flenar

förekommer han mera finbladig. Igenkånnes

lått med fin på grågrönt fiotande caftaniefårg

af den, fom en gäng fett honom och ehuru

han år flere foråudringar underkafiad åro de

dock
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dock icke fä betydligt ilciide at man låtteli-*

gen kan mifstaga fig. Vanligen åro alla deft

kanter med fmå flråfva hår forfedde. Under-

flundom fela dock delTe. Bladen åro af oli-

ka bredd pä olika fländ, nåml. från en half

linea til en half tum; pl ena fidän rundade

pä den andra iirhällkade fom en rånna.

Denna ll^apnad år gemenfam for alla arter

under denna afdelning. Et litet undantag kan
dock gjoras i affeende på tvånne fmå artfor-

åndringar af denna Laf (var. E. F.), fom
hafva nåftan trinda, eller endaft litet plattade

och knapt råflade blad, utan här i kanterna

och hvilkas ytterfla grenar (luta lig i flere

fmä fpitfar. Man finner fållan frörednings-

delarne och jag vet icke at någon förut an-

märkt vårtor pä denna Laf Då de träffas

fitta de hår och där flrodde både på fidan

och kanterne af bladen och med et hvitt mjöl

höljde, flora fom knappnålsknappar. Plåttar-

ne, dä de finnas, åro fåRade pä de öfverHa

flikarnas fidor, hvilka dä vanligen åro bre-

dare (ofta en tum) och trubbigare ån de an-

dra. De åro af famma fTirg med flikarne,

platta, tätt ättryckte och likfom faftlimmade

med en liten upftående kant ikring forfedde;

ofta til ftorlck af en ftorre nagel. De träffas

ockfä undertiden fkällika och hårkantade el-

ler tandade. Vanligen ofvergär bredden deras

. långd.

KKAHmiäL ILQv, H
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Då Hedetafven (åfven hos ofs kallad Is-

tands Moffd) år fårfk, åro bladen mot baiis

altfor vackert rodlått fårgade, hviiket år en

våfendtelig omftåndighet, hvarmed han bland

annat Ikiljer fig från andra arter; torkad

hvittnar han på famma flålle. Å nyo upbiott

blir hela Lafven mera grönagtig. Smaken år

något unken och båik, fom til betydclig del

förgår både i kalt och varmt vattn; men in-

finner fig ä nyo om Lafven med mjölk ko-

kas for långe. Hyfer åfven fårgåmne.

Den til min var. E (eller L. islandicus

tenuiffimus Linn.) af Linnee, Weis och

WiTHERiNG citerade figur hos Dillenius
Tab. 17. £ 32, år fåkerligen orått anförd och

bor icke hit låmpas, fom nogfamt inhåmtas

af Dillenii dårpä gifne befkrifning. Detta

galler åfven om famma figur fom Retzius
1. c. anfört vid den förmenta varietet af L.

islandicus fom han kallat nigricans, hvilken

formodeligen år antingen min var. F, eller cn

liten förändring af Lightfoots L, hifpidus

(Webers och ScHREBERS L. acideatus^ hvar-

pä figur år gifven hos Hoffman Planta?

Lich. I. Tab. 5. £ 2, fall han dår fyns nå-

got foråndrad och fiorre, hviiket undertiden

hånder med vifla arter då de, fåfom full»

våxte och mognade, frambringa fina frorcd-

ningsdelar.
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§^ 5^

II. LICHEN cucullatus.

L. membranaceus , eredus, glaber, incifus, tu-

buloib - canaliculatus , albus, bafi purpura-

fcens; fcutellis pofticis, cucullatis, fufcis.

Stoonyma.

Lichen cucutlatus Bsllardi Ob£ Botan. p. 54."-"

Smith Ad. Societ. Linn.

p. 84- Tab. 4. f. 7. bona. —
LiLjEBL. Sv. FL p. 33.3. n.

73. — Westring Sv. Vet Ac.

Nya Handl. T. XV. p. 19.

Lichen nivalu Weis PL Crypt. pag. 71. —
"Weber SpiciL p. 238. n. 271.

var cc, — ScoPOL. FL Carn. 2.

T. II. p, 381.— Neck Meth.

Mufc. pag. 103. n. 72. — ?

Crantz Infl. T. I. p. 72. n. 30.

Lichen ochroteucus TuA Marck FL Fr. V. i. 8i«

Dillen. Hift. Mufc. p. 162. Tab. 21. £ 5 5.

B. minus bona.

Physcia cucuUata. — Syec» Kajklaf.

Observationes,

Babitat ad terram in collibus fyh^eflribus fic-

rilibus & aridis.

Differt
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Differt a L, islandico laciniis margine flexuofis,

1. flnuato crilpis nec ci-

'

. iiatis, fcutcllis discolori-

bus, cucullatis, poflicis Sc

colore.

a L. nivali ftatura ereéla, 2: plo, 3:

plove majore, folio tu-

bulofo
, fuperficie laevi

asquali nec lacunofa &c

bafi purpurafcente.

Variat: A totus albus & B pallide llavefcens.

Utom all tvifvel har denna Laf förut af

de flåfte audlorer blifvit förblandad med L,

nivalis, hvarifrån han dock tydeligen och fa-

kert år fkild med en högre och uprått våxt;

(ofta 2 til 3 tum hog) med mindre krufade

dock vägige kanter och mera rånlade flikar;

med jemn och flat yta utan inlankningar

;

med fin purpurröda fårg vid bafis och ofriga

ikapnad, varandes med fine långsefter inviknc

kanter nedifrån likfom hoprullad och half-

cylindrifk, liknandes en läng tratt. Om man
Ikulle tro möjligheten af Liclicnes hybridi.

få kunde man fnart inbilla fig, at denne vore

tilkommen af L, islandicus och L. nivalis , eme-

dan et vifi utfeende fåtter honom midt imel-

lan deffa båda fpecies. Jemför man hvad re-

dan år anfordt om den förre och i följande

§. kommer at anmärkas om den fednare, med
det, fom Ka/hlafven foreter, blir det icke fvårt

at
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at finna, huru mycket det år, fom bevifar

denna artens fjelfflåndighet , oagtadt hvad
Vahl däremot trodt fig hafva fkål anföra

och ehuru delTe trenne arter ofta finnas vä-

xande tilfammans. Fårgen år hvit och åfven

gulagtig, fårdeies pä Italienfke alpcrne; fom
fynes af den goda figur Smith dårpä gifvit.

Vid bafis år han hos ofs merendels purpur-

färgad; men underftundom ockfå helt och

hållit hvit. Froredningsdelarne åro få fåll-

fynte, at jag icke tror någon i Sverige ånnu
funnit dem. Genom Bellaedis och Smiths
befkrifningar och figurer, fom forft updagat

dem, hafva de åndteligen blifvit kånde. Efter

deffa upgifter finnas de i form af platta, til^

tryckte, rödbruna plåttar, fittande pä ^akrc

fidan af Lafvens ofverfta flik, fom dår utvid-

gad med dem antager en flrutlik fkapnad«

Tuggas denna Laf kånnes i början, utom at

han något mjölar fig i mun, icke någon fmak,

men efteråt en lindrigt flickande eller aro-

matifk båik:a. Han röjer knapt någon lukt.

Vifar i fårgprof olika forhållande med L. is-

landicus.

Någre af anförde fynonyma, de dår för-

ut blifvit räknade til L, nivalis har jag funnit

mera anledning bora lampas til Kajklafven.

DiLLENius har fammanparat dem, och af

den charader v. Linnc gifvit i flora Lappo-
nica p. 341. n. 446. fkulle man tro at han

H 3 XDCtU
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ment denna, ehuru befl^rifningen kommer me-
ra ofverens med L. nivalis. Wjeis kallar ho-

nom nivalis och var. oc) under famma namn
hos Weber år troligaft icke annat ån L.

cucullatus; likafom var. /3) hos famma auclor

torde vara L. juniperinus; men de fmå fvar-

ta punéler fom han fager fitta pä bladernas

kanter, har jag icke kunnat finna, hvarken

på L. cucullatus, eller L. nivalis.

§^ 6,

III. LICHEN nivalis.

L. membranaceus , adfcendens, laciniatus, cri-

fpus, lacunofus, albus, bafi flavefcens j ^fru-

ö-ific. ignotae).

Synonyma.

Lichen nivalis Linn. Syfl. Veg. XIV. p. g6o.

Fl. Svec. 2. p. 413. n. ic8^.

—

Retzii Prodr. Fl. Sc. p. 281.

n. 1578. LiLJEBL. Sv. Fl. p.

333. n. 72. — Westr. Sv. Vet.

Ac. Nya Handl. T. XV. p. 19.—
HoFFB. Inl. t. VåxtR. p. 253.

—

Gmelin Syft. Veg. Linn. p. 1370.

n. 182.

—

' Dickson Pl. Crypt.

Br, III, p. 17. — Fl. Dan. T,
227. — Fl. Norv. 316.

DxLLENii Hifl. Mufc. p. 162. T. 21. f. 56. A.—
Linnc Fl. Lapp. p. 341. n. 446. T, 11. f. i.

Physcia niualis. — Svet. Snölafi

Ob-
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Observationes.

Habitat in canipis nudis fabulofis, ficcis & fle=-

rilibus.

Dijfert a L. cuciiUato foliis latioribus, lacunofis

& vix canalieulatis ; mar-
ginibus magis crifpis, bafi

lutefcente; magnitudine;

fapore.

Variat etiam totus albus. Linn. Fl. Lapp. 1. c,

an diflinéla fpecies? fcutdlis terminali-

bus carneis.

Det fynes vara ganlka fakert at de flåfie

audorer med fin fä kallade L, nivalis forflått

X. cucutlatus, hvårföre jag til och med år ofå-

ker om alla af de nu anförde fynonyma med
mera rått hora til den förra ån fednare arten.

Skapnaden pä deffa båda tyckes mig dock
mycket olika, utom det Snolafven åfven i an-

dra affeenden finnes Ikiljagtig från Kajklafven.

Han våljer utom fandiga backar nåftan fam-

ma fiållen at våxa pä fom förut befkrifne bå-

da arter, men häller fig mera til Norden,

hvarfore han år nog fallfynt i Sveriges fodre

provincer. Hela växten år 2 eller 3 gånger

mindre ån Kajldafven , knaptx en tum hog , bla-

den ej uprått flående, utan mera utbredde och

i proportion bredare ån pä denne, med in-

fkurne flikar, knapt mårkeligt rånlade, ej fä

jemna och flåta utan fmä gropige, och kan-

H 4 terna
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terna åro finare krufade. Til fårgen kommer
han få vida ofverens med L. ciiciillatus at han

år hvit, men jag vet icke om han nägonfin

funnits gulagtig mer ån vid bafis, fom vanligt

har denna fårg och ofta år aldeles brandgul

pä famma Mlle. Han tråfias dock åfven al-

deles hvit, men ånnu lårer man likväl aldrig

fett honom röd vid bafis, fom dock år al-

månt for L, ciiciillatiis. Froredningsdelarne på
Snolafven åro icke ånnu fullkomligt kånde.

De högröda Peltae, fom v. LiNNé i Flora

Lapponica omtalar af en årts florlek, med
helbråddade kanter och fom han funnit fitta

på ytterfla fpitfen af bladet, lemnar vål nå-

gon kunflcap om deras utfeende, men fom
han endafl på et fl lie i Dalarne ofverkommit

dem, och de fedcrmcra icke i defs ofriga

fkrifter finnas anmärkte, eller i charader fpe-

cificus for denna art uptagne, famt den figur,

fom i Fl. Lapponica dårpå år gifven, efter

defs egen utfago, cckfä år felagtig och fåker-

ligen gjord efter et torkat och pråfTat exem-
plar, få har jag dragit i betänkande, at få-

fom fåkert anföra, hvad genom ytterligare

årfarenhet icke år bekräftat. Det kan defs-

utom låtteligen hårda, at de froredningsdelar

v. LiNNe fett, tilhora L. cucullatiis , ehuru det

likväl fyncs trohgare, at både befkrifning och

figur åro tagne af L, nwalis, Befynnerligt är

ock, at v. LiNNc icke nämner något om den-

na Lafvens gula f^irg vid bafis, utan fager at

han
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han år aldeles hvit fom fno. Mig tyckes

nåflan fom befkrifningen gifver någon ilags

anledning at fä fnart mifstånka et egit och

fårlkildt fpecies , fom en aldeles hvit artför-

ändring af L. nivalis? — Snolafven har ingen

lukt, men en fyrlig fmak.

Hvad Haller anför uti Hift. Helv. T.
III. p. 82. n. 1977, hvilket flålle audorerne

citera for denna Laf, tilhorer fåkerligen h.

juniperinus Linn,

7.

IV. LICHEN tenellus.

,L. membranaceus , decumbens, laciniatus; laci-

niis apice ciliatis, obtufis, tubulofo - fornica-

tis, adfcendentibus, cinerafcens; fcutellis fes-

filibus, lateralibus, nigrocaefiis.

Synonyma.

Lichen tenellus "Weber Spicil. Fl. Gcett. p. 235.

n. 269. — SwARTZ Nov. Ad.
Upfal. T. IV. p. 248. — Gme-
LiN Syd. Veg. Linn. p. 1369.

n. 179. — Allioni Fl. Pedem»

2554. — ScopOLi Fl. Carn. 2. p.

394. n. 1406. — Hagen Hift.

Lich. p. 80. n. 41. — ScHOLL.
Fl. Barb. n. 916.— Westring
Sv. Vet. Ac. Nya Handl. T. XV.
p. 13.

H 5 Lichen
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Lichen hifptdiis Schreber Spicil. p. 126.

n. 1 1 20. — Retzius fl
Scand. Prodr. 2. p. 281. n.

1 575-— Reich. Fl. Francof.

p. 146. n. 848. WlLDExV.
Fl. Berol. 1024. — Leers
Fl. Herbon. 958. — Scop.
Fl. Carn. 1. 1 10. Chlor. Lugd.

35.

Lichen ciliarh Weis Pl. Crypt. Fl. Goett.

pag. 63. var. /S albidus, —
LiLjEBL. Sv. Fl. p. 332e n.

68. var. B tenellus. — Neck.
Delic. Gallob. p. 515. n. 2g.

var. X. — Huds. Fl. Angh
^•558-— LiGHTF. Fl. Scot

p. 828. n. 40. /3. — WiTHE-
RiNG Arrang. of Britt. PL
191. var. ciliaris.

Lichenoides hifpidum Hoffm. PL Lich. i. p. 13,

Tab. 3. f. 2. 3.

Haller Hift. Helv. IIL pag. 92. n. 2019. —
Dillen. Hift. Mufc. p. 152. T. 2G. f. 46.—
Michel. Gen. p. 93. n. i. T. 50. ord. 27. 28.—
Waill. Bot. Par. T. 20. f. 5.— Tournef.
Paris p. 481.— MoRis. Hift. PL ILL. p. 634.

n. 9.

Physcia tenella. — Svet. Trutlaf.

Ob-
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Observationes.

Habitat ad cortices arborum, in fruticetis, fe-

pimentis ligneis &c faxis.

Differt a L. ciliari flatura muitoties minori;

fcutellis lateralibus & fes-

^
filibus; foliis ad apicem
plerumque latioribus con-

vexis & ibidem tantum ci-

liatis ; colt)re.

Variat A. laciniis linearibus & ad apicem vix

latioribus ciliis marginalibus longio-

ribus nigricantibus.

B. obfcure-cinereus, laciniis tortuofis

Sc ad apicem glomerulis pulveru-

lentis caefiis obtedis.

Denna Laf har långe varit anfedd fom en

artförändring af nåftfoljande L, ciliaris; men
år därifrån ganlka vål flcild. 1:0 Til hela

fl<apnaden; ty han år många refor mindre,

bladen annorlunda klufnc och deras flikar mot
åndarne upftäende bredare och trubbige, famt

därflådes likfom hoprullade och opne, uppä
kupige och endaft där med glefa länga här

kantade, t.o Til Plättarnes ftållning, fom
här fitta åttryckte på fidan af bladen och
icke på åndarne. 3:0 Til fårgen, fom år hvit

eller hvitgrå. 4:0 Til fmaken, fom år bäfk

och ikarp, i det nårmafle liknande Kinkina.

5:0 Til fin olika fårghalt. Våx^er nog all-

månt
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månt hos ofs, åtminftone i ÖRer-Gothland,

dar han förekommer pä de flåfta tråd och
bufkar, gårdfel-gärdar, plank, m. m. åfven på
bergsidor och lofa flenar och år dä ibland til

fkapnaden något föränderlig; ty bladens flikar

finnas undertiden mycket fmaläre och knapt

bredare mot åndarne. En annan förändring

har jag åfven funnit pä hvilken bladen åro

mörkare grä, flikarnc vridne och ojemne och

åndarne med nog flora mjolige vårtor full-

fatte. I fin forfla tilvåxt fpridas de fmä bla-

den likfom frän en gemenfam medelpunkt ut

med fine nedtryckte och ej fållan pä hvar-

andra liggande flikar i en krets fäfom Spän-

lafvarne (Imbricaria). Dä han blir åldre refa

fig flikarnes åndar mera up och fes då vara

beflrodde med et fint gronagtigt pulver. Små-
ningom fvålla deiTa och utftrö frän undre

fidan et mjöl, fom i egne fmä hål och gjöm-

mor dår blifvit tildanat och förvarat. Dä
detta mjöl år uttömt, flå mynningarne opne

och toma, hvadan bladens ytterfla åndar blif-

va flrutlika. Den ofriga deln af bladen år

blott rånlad inunder. (Hoffman 1. c.) I

vattn upblott blir Trutlafven gron.

Jag har med flere nyare audorer hellre

bibehållit fpecifika namnet tenelliis ån liifpidus,

både fäfom mera pafTande och for at und-

vika tvetydighet, då man har en annan art,

gifven under fednare namnet, fom med denna

kke bur pä något fått förblandas.
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V. LICHEN ciliaris.

L. membranaccus , adfcendens, linearis, laci-

niatus, ciliatus, viridi-glaucus , fubtus albus,

* canaiiculatus ; fcutellis terminalibus nigro-

caefiis.

Synonyma»

Lichen ciliaris Linn. Syft. Veg. XIV. pag.

959. Fl. Sv. 2. pag. 412. n.

IC83. — Retz. Fl. Scand.

Prodr. 2. p. 280. n. 1574.

—

LiLjEBL. Sv. Fl. p. 332. n.

68.— HoFFB. InL t. VåxtR.

P- 253. — Westring Sv.

Vet. Ac. Nya Handl. T. XV.
p. 13. — Gmel. Syft. Veg.

Linn. p. 1369. n. 178. —
ScHREB, Spicil. Fl. Lipf. p.

126. n. 868. — Huds. FL
Angl. 2. 558. — LiGHTF.
Fl. Scot. p. 828. n. 40. —
Weber Spicil. Fl. Goett. p.

234. n. 268.— Allion. Fl.

Pedem.2556.— Hagen Hift,

Lich. p. 8i.n. 42.— Scop.

Fl. Carn. 2. p. 282. n. 1 388-

—

Weis Pl.Crypt. p. 62. var. ä)

viridis,— Mattusch. Fl. Sii.

857. Stirp. Sil n. 1082. —
WlL-
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WiLDEN. Fl. Berol. 1025.

—

E.EYGER Fl. Gedan. II. pag.

1 69. n. 7.— Wulff. Borusf.

p. 38. n. 156. — PoLLiCH
Pl. Pålat. III. p. 234. n. 1 106.

—

Reich. Fl. Francof. p. 145.

n. 847.— Leys. fl Balenf.

1 144.— Loesel. Borusf. p.

171- f- 50. — Neck. Meth.

Mufc. p. loi. n. 71. Gallob.

515.— GuNNER Fl. Norv.

875-— FL.DAN.Tab.711.—
LaMarck Fl. Fr. 80. —
WiTHERiNGArrang. ofBritt.
Pl. 3. 191.— HEDviGTheor.
30.175.

Licbenoides ciliare Hoffm. Pl. Lichen. L p. 16.

Tab. 3. £ 4.

Haller Hift. Helv. III. pag. 83» n. 1980. ~
Roy. LugdB. 509.— Dillen. Hift. Mufc. p.

150. T. 20. f. 45. — Waill. Bot. Par. p. 115.

T. 20. £4.— CoL. Ecphr. I. 334. 3.— TouR-
nef. Inflit. 550. T. 325. f. 2.— MicH. Gen.

93. ord. 28. 2. — MoRis. Ox. 15. 7. 4. 6.

Physcia citiaris — Svet. Hårkantslaf.

Observationes.

Habitat ad cortices arborum &c lapides.

DiffeJt
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Differt a L. tendlo iaciniis linearibus lon-

gioribus, ornni margine

nec tantum ad apices ci-

liatis, fcutellisque fere

femper terminalibus, un-

de pedunculatae appa-

rent; magnitudine , co-

lore, fapore.

a L. furfuraceo fcutellis terminalibus; Ia-

ciniis ciliatis 8c omnibus
partibus aliter coloratis.

Variät A. foliis viridi nigricantibus fupra glo-

merulis pundliformibus nigris ad-

fperfis; fcutellis nigro-fufcis.

B. fcutellis radiatis vel foliolis lacinia*

tis ciliaribus fimbriatis.

En hos ofs ganfka allmån Laf, hvarmed
i fynnerhet alla gamla Afpar åro beklådde.

Han våxer åfven på ften, och finnes dä ofta

fvartgron med fvartbruna plåttar. En förän-

dring dåraf med firålkantade och krufade plåt-

tar förekommer endaft på gamla arter. Torr,

luktar han nåftan intet. I vattn blir han iif-

ligt gron och får då temmelig ftark och
vämjig lukt. Någon fynnerlig fmak kånnes
ej. Gifver enligt forfok något gelée; men vi-

far intet teckn til fårg åmne. Så vål i alla

dcfla omflåndigheter , fom med fin ll^apnad

och fårg, fkiljer han fig ganfl<:a mårkligt och
fåkert från L. tenellm, hvarmed han förut va-

rit
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rit förblandad; ty fårgen år pä L, cilmis

mörkare och gröngrå, men inunder nåftan

hvit eller ljusgrå. Hela våxten år ock i alla

affeenden mänga gånger ftörre, bladens flikar

iångre, jemnbreda och til hela fin långd här-

kantade, och plåttarne fitta pä åndarne dår-

af; hvadan de fynas likföm voro de fkaftade.

De uphojde mjolige vårtor af famma fårg

med bladen, hvarpå de ibland klastals fitta,

1;ror den beromnde Hedvig vara hanblom-
fler, eller de gjomftållen, hvareft frömjölet

alftras och iitfprides. Plåttarne äter har han,

fedan de långsefter blifvit upfkurnc, funnit

inuti hyfa vårkeliga frön, i ordning flålde,

fåfom omkring en pelare. Hårmed har han
fålunda velat bevifa, at plåttarne, i fm bör-

jan, åro honor och blifva i fin tilvåxt vår-

kelige frugtgjommen, hvarutur de mognade
fron fluteligen lått utfpridas, dä den hinna

eller bottn, hvarmed plåttarne åro täckte,

bortfaller. (Theoria gener. & frud. Pl. Crypt.

p. 1 20. feqq.)

VI. LICHEN furfuraceus.

L. membranaceus , decumbens, laciniatus, pul-

verulentus cinereus, fubtus canaliculatus,

violaceo-niger; fcutellis fparfis ampullaccis

rubris.

SVNO*
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Synonyma*
LkUn furfuracms Linn. Syfli Veg. XlVé

p. 960. FL Svec. 2. p.

414. n. 1088. — Retz*
Fl. Scand. Pr. 2. p. 281»

n. I 580, LiLJEBL. Sv*

Fl. pag. 332. n. 6g. —

•

Westring Sv. Vet. Ac*

Nya Handl T. XV. p*

14. — HoFFB. InL t.

VåxtR.p. 254. GMELe
Syft. Veg. Linn. p. 1370*

n. 185. — Huds, FL
AngL2. 53g.— LiGHTF.
FL Scot. p. 832. n. 43.--*

WEisPLCrypLp.65.—
Weber Spicil. FL dceitv

p. 239. n. 272, — Al*
Liox.Fl.Pedem. 2560.—

*

Leers FLHerbön.g«5.—

»

PoLLriCH PL Pålat. IIL

n. 1 109. — Reich FL
Francof. p. 1 46. n. 8 5 1

.-^

Mattuschckä FL SiL

860. Stirp. SiL 108 5^

LEYS.FLBalenf. 2. 1 147»—
- Ckantz Inftit. T. L

p. 8i- n. 32. —^ Necker.
Meth. Mufc. p. ioi: m
77.— Hagen Hift. Lich*

p. 92. n. 45. WlLDENT

K. V. HandL IL Ql'* I FL
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FL Berol. 103 1. ~
GuNN. Fl. Norv. 775.

—

GoRTER Fl. Belg. 307.
— LaMarckFI. Fr.82.
— WiTHER. Arrang. of

Britt PL 195. — Hed-
vig Theor. 31. igs.

]LkhenoUes furfuraceum Hoffm. PL Lich. I. p.

45. Tab. 9. f. 2.

Haller Hifl. Helv. IIL p. 82. n. 1976— Link.
FL Lapp. p. 344. n. 450. — Dillen. Hifl. Mufc.

p. 157. T. 21. f. 52. bona. —• Michel. Gen. 76.

Ord. 4. T. 38. f. i. — Buxbaum Cent. 2. p. 12.

T. 7. f. 1. 2.— J.Baugh. Hifl. IIL p. 7^4.—
Barrel. Icon. 1277. f- 3-

Physcia furfuracea — Svet. Gjålkf,

Observationes*

Jlahitat in faxis & arborum cortice imprimis

Betulas albae.

Differt a reliquis Phyfciis foliis fupra furfura-

ceis, cinereis, fubtus violacco-nigris

Sc fcutellis ampullaceis intus ruber-

rimis.

Variat A. laciniis multifidis anguflioribus , acu-

tis, cinereo-incanis , Icviffime pulve-

rulentis.

B. laciniis latioribus, minus ramofis vix

acuminatis , cinerco - nigricantibus,

floccofo - furfuraccii.

Växer
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Våxer allmånt på våra barrtråd och på
Björk, åfven på Sten. År en vacker Lafart

och lått igenkånd af llne månggtenige , meren-
dels fpitfiga blad^ fom iippå åro kullrige och
gräblå, på undre fidan rånlade violetta eller

'fvartagtiga; afveii fom dåraf^ at nållan altid

ct grått mer öch mindre groft pulver finnes

i

flrott uppå demj famt af fint vackra fulkom-*

i ligt IMllikaj inuti lifligt röda» merendels med
inviknc kan*tcr forfedde^ och pi en fmälare

bafis uppå bladen hår och dår fåOade, fro-

i^edniiigs delar. Defia åro nög rara at få fé.

I
Underiiluiadöni^ och pä de Ränd i fynnerhet^

fom bara dem, finnas bladeri uppå mera flåta

I

Och nåRaii omårkeligt mjölade. Bladens flikät!

årö ock på delTa mot åndarna fpitfigare öch
hornlikt grenade; då dåremot andra j på hvil-

ka. detta rnjol år groft ^ och ibland ofvergät

til fnasliia Utlkott^ icke funnits bara fro-

llcålar; och hafva i almånhet bredare ^ kort-

grenigarg blad^ med mcfa tått fittande och

mot åndariie trubbigare flikar. Lafvens fmak
år lk.arp och båfk liknande kinkina. Han in-

jnehallcr mycket fårgåmne och hartz.

(Det följande
^

jemte tilhorärtde figurer^

liåftä QuartaL)

PICUS
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PICUS javanenfis, en ny Fogel ifrån ^ava.

befkrifven

af

SVEN ING. LJUNGR

I3å jag nu i hofl åter, på Skålfebo i Mifler-

hult Sockn och Calmare Lån, befokte den

muntra och lårda Profien Herr Johan Brän-

des, fodd Hollåndare, for detta Paftor vid

Hollåndfka Lutherfka Forfamlingen i Batavia,

vifade han mig, ibland de många rariteter af

Henar, orter, infeder, foglar och djur m, m.,

fom han, faft ån ej kunnig i Natural-hiftorien,

fäfoni blott curieux, pä Java, Zeilon och å
Goda Hoppets Udde famladt, och med fm
måflerliga penfel til naturlig florlek och fårg

ilorre delen åfv^^en afritat, den Fogel, hvarå

jag nu har den åran til Kongl. Vetenlkaps

Academien i all ödmjukhet afiåmna den be-

fkrifning jag författat, famt en ritning, fom
Herr Profien, pä min begäran, benågit täckts

afcopiera efter den teckning , fom Herr Profien

tagit af den nyfs dödade Foglen.

Denna Fogel, fom af Herr Proflen blif*

vit fkjuten vid Staden Batavia pä Ön Java i

POLYNTESiEN den 21 Martii 1781, och kallas

på Bogenefifka Ketock och pä ]\Ialailk:a fpräkeC

Tokang
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' Tokang Kajo, af Tokang, handtverkarc , och
Kajo, ved, väckte få mycket mer min up^
mårkfamhet, fom, utom det at hittils blott

en art Hackfpett med tre tär år bekant, fram*

ledne Herr Grefve Buffon i fin korta berät-*

telfe om fijlnämde, Herr Archiatern von Linnés

Picus tridadylus, införd uti defs Hifloire Nat.

'des Oifeaux edit. in odavo Tom. XIII. p. 119,

tyckes både tvifla, at endaft tre tår kunna
gifvas på ' Hackfpett-arter och fåledes blifva

rigtigt kännetecken på en art, charaEier fpeci--

ficiLf , Utan fnarare vara at anie , fom et mifs-

fofter-fel, attributum individuale, famt neka, at

någon tretäad, tridigitatus, Hackfpett finnes i

varma Lånderne. At Hackfpettar biott med
tre tär forfedde gifvas til pä flere ftållen i

verlden famt aldrig af famma art, fpecies, nå-

gon funnits med fyra, har BuiTon fjelf, La-
tham, Hollandre med flere, fom beikrifvifc

Foglar, fatt utom alt tvifvelsmäl; åfven fonx

denna vackra Hackfpett vifar at åfven flero

arter finnas, for hvilka den Qerde täen felar.

Som min Hackfpetts fädernesland ligger nåra

Linien under varmafte luftflrecket, få förfaller

åfven det fednare Buifonfka påftåendet. Af
följande den javanfka Hackfpettens beilcrifning

linnes, at han tydeligen år, efter min rankar

fkild frän alia andra hittils, kånda Hack-^

fpettar.

Fogeln år något florre, ån vår Picus tri«

daélylus, eller g| tum läng ifrån hjåflan til

J S fpitfea
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fpitfen af fljer^en. Tab, 6. Nåbbet af huf-

vudets långd, rakt, nåfian fexkantigt, fvart-

blätt, mörkare ät fpitfen, med fmå nåsbäror

vid Toten. Nåsbororna bara, ej betåckte med
tiibaka b'ggande borft, fom hos de cfriga af

detta ilågte. Kufvudets hatt kuling med nack-

tofs är ofvanpå fvart och hvitflåckig. Ögo-
jien fvartagtige med hvit ogonften och blä-

agtig ring ä ögonlocken. Hakan och fråmfta

paPipan iivita. Halfen fmal, kort, fvart på
ryggen och hvit pä flrupcn, hviiken fårg går

rundt om nåbbet vid roten, famt ofvan ogo-

pen uppä hatten, dock gä dårä pä båda fidor

af hufvudet ifrån ogat en fvart nedåt krökt

jåmnbred rand til halsryggens början, åfven

fom en fådan går ifrån hvardera mungipan i

krok, fom et C nedåt flrupen framåt, och
en mindre dito närmare fram på flrupen ifrån

hakan til den tråffar den förra ned m^ot bro-

llet. Har fåledes Fogeln en hvit aflång-plått

jnitt utåt flrupen, famt tre hvita och tre fvar-

ta framåt krökta ränder om hvarandra blan-

dade, formerandes de tvånne fråmfla fvarta rån-

derne å hvarje fida et bakframvåndt latinfLvt

V. Håra-kajfen , det år, ryggen pä fkuldrorna,

mterfcapiilium , och ofra delen af vingarne, eller

ofre täckfjädrarna, år ljusgul med läjlitne grå-?

agtige flårkar. Nedre delen af ryggen och
gumpen cinnoberfårgad. Broflet, buken och
iindergumpen åro hvitagtige med täta fvart-

grä fläckar, fom mitt pä broflet näflan for-

fvinna.
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fvinna. Vingpennorna — dc yttre fvartagti-

ge ifprångde med gult, fårdeks pä yttra hålf-

ten, fljelken dock altid beckfvart, — de inre

på yttra fidan Imutfigt gulagtige pä inra fvar-

agtige, med fvart Hjelk. Defle med tåck-

fjådrarne och ofra ryggen utgöra Fogelns

gula Käppa. Fottcrne trefingrade, fvartblä,

med tvä framtar och en tumme, af hvilka de

två yttre åro lika ftore, men inre framtån

nåflan hälften mindre; alla med mycket böjde

och hvafla klor af famma fårg. Stjerten år

nåfian cn tredjedel af hela kroppens långd,

och längre ån fötterna, klufven, nedböjd,

beckfvart. Stjertpennorne fpitfade, mycket
flyfve, med något ljufare fljelk, de ofverflQ

itorft

Denna Indiflca tretäade Hackfpett liknar-

altfä den Europeill^a med omväxlande fvarta

och hvita flrecken på hufvudet, med den
fvarta ftjerten och fvart brokiga underfidan.

Denna nya Hackfpett arts egna känne^

märke torde fåledes kunna bUfva;

Pjcus javanenfis, vertice criftato nigro al-

bo maculato collo fubtus. albo liiieis fex ni-

gris, dorfo fuperius flavo, inferios cinnabari-.

no, pedibus tridigitatis,

Tab, foreftäller Fogeln i naturlig {lorlek.

I 4
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Befkrifning på ny Inrättning at hyfla

JVaglar til Skepp, upfunnen och gjord

är 1^84 i Carlskronc^

af

CARL FREDR. BOUCK-

Sådane Naglar, fom brukas at fåfta Bord-
iågningen med mera på Skepp, bora vara

cirkelrunde, Linieråta, och något fmalare i

den ena åndan, famt af många forter; hvår-

före Invention år fådan at Nagelen fom fkall

forfårdigas vandes omkring, likafom i en

gvarfflol under det den hyflas längs efter med
flor Staf eller något concav Runs-hyfvel.

Tab. 7.

Fig. I. vifar långfidan af hela Inråttnin^

gen. ^ a a Bånkfoten hopftåmd med kors-

fötter och fammantvingad med kilarne b b.

c d Hyfvel-ram, fom hojes och fankes efter

Naglarnes tjocklek med flållkilarne e e. f Dock-
låda, fom flyttas efter Naglarnes långd forme-

delft fkrufven g, famt jåmkas til fladig gång

med kilarne h h. ii Dubbar hvaruppä Na-
gelen vandes under det den hyflas. k Kni-

pare, fom håller Nagelen flilla och åfven

ilodjer for fvigtning, når fmala och långa

Naglar
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Naglar tilverkas. 1 Fjäder, fom trycker til-

hopa kniparn. m Bricka faft om fkrufven g
at den ej går ut under fkrufvandet, utan fram
och äterforer Docklådan f efter behag, n Håf»-

fiången hvarmed kniparn k opnas.

Fig- 2. vifar hela Inrättningen bakifrån,

a a a Bänkfoten, b b Kilarne hvarmed den

år fammantvingad. c d Hyfvel-ramen , e Ställ-

kil, n Håfftängen hvarmed kniparn k opnas.

Fig. 3, vifar fråmfla ändan, a a a Bänk-
foten, c d Hyfvel-ramen, fom upkiias til

Nagelens halfva tjocklek med Stållkilarne

n Håfftången til kniparn.

Fig 4. vifar hela Machin i plan. a a

Bänkfoten, c d Hyfvel-ramen, e e Stållkilar-

ne, f f ' Docklådan, fom har flcrufmoder til

Ikrufven g uti Dockan f g Skrufven hvar-

med Docklådan föres fram och äter för at

fäfia Naglarne imellan Dubbarne i i hvaruppä
Hagelen vändes under hyfling. k Knipare,

fom flyttar och håller Naglen fafl. 1 Fjäder

pä kniparn k k, fom trycker den tilhopa.

m Bricka faft om fkrufven g at den ej kan
åka ut dä den omlkrufvas. n Häfftäng at

opna kniparn k k under Nageiens vändning,

o o Utfkurit for handen at kunna vända
Naglen under arbetet, t t Måsfings-lkcnor på
Hyfvel-ramen hvaruppä Hyfvelen går,

Fig. 5. vifar Docklådan bakifrån, f Bak-

dockan, i Dubben, h Kil at fladgt^ Lådan:>

I 5
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gång. p Hål utan gångor for åndan af fkruf-

ven g, at fritt gä igenom.

Fig. 6. vifar Docklådans framånda. f
Dockan hvaruppä kniparn k fitter faft. h Kil

at ftadga Lådans gång. k Kniparn, fom flyt-

tar och fafthäller Nagelen under hyflingen;

fä inrättad at den opnas pä en gäng dä man
trycker på Håfflängen n.

Fig. 7. vifar långfidan af Hyfvelen. r

Stacken hvars Sule år beHagen med concava

Järnet f; fom ock har falfar s s at åka uppä
och imellan Kyfvel-ramen , fom fes af

Fig. 8- hvilken vifar Hyfvelen for ändan,

r Stacken, f, s s Jårnbeflaget eller Sulan.

Den mätte vara af Järn for at ej flitas få^

fort.

Hela denna Inrättning bor vara accurat

och väl gjord efter de dimenfioner fom Rit-

ningen utvifar; och bor därtil fornåmligaft

nytjas torrt Eke verke.

At nytja denna Inrättning, fordras 2 man,

fom flå midtemot hvarandra en pä hvardera

fldan af Bänken. Om nu til exempel äftun-

das at hyfia Naglar af 3 fots längd och 2

tum diameter, få upkilas Hyfvel-ramen c d

med Ställkilarne e e, fä at Ramens ofre kant

kommer ifrån fpetfen afDubbarne i i, precifl

lika med Nagelens halfva diameter eller = i

tum. Därefter föres Docklådan f formedelft

flvrufven g, fä at Dubbarne i i komma fä

långt ifrån hvaran at omtalte Nagelen af 3

fot:ä
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fots långd kan faflfkrufvas for at våndas på
Dubbarne i i, hvaruppä Nagelen millan hvar

våndning hyflas rundtorn tils Hyfveien (han-

nar pä Hyfvel-ramen och ej mera kan taga

på Nagelen.

Den ena Karlen forer Hyfveien, och den

andra vånder Nagelen med högra handen mil-

lan hvart hyfvelfiråk, under det han med
vånflra handen trycker up kniparn k med
Håfflängen n.

Då Nagelen fåledes blifvit tvä varf om-
vänd och ofverhyiiad, fä år den fårdig at

uttagas ock förbruka.

Det finnes lått at Naglar hyllade i denna
Inrättning, ej allenaft blifva fullkommeligen

runda och råtlinige, utan ock at de kunna
göras precift lika tjocka famt åfven något

fmalare i den ena åndan eller med et ord,

fullkommeligen fädanne fom de bora vara af

alla årfordeliga florlekar och forter.

Defsutom vinnes ganika mycket i tiden

med denna Inrättning, ty af forfok fom gjor-

des år 1784. i Carlskrona, befans at 2 man
med denne, kunde forfärdiga 4 ä 5 gånger

få mänga Naglar om dagen fom 2 man med
forr brukelige dåliga Inrättning, fom alt Iked-

de for hand med Bandknif och liten Hand-
hyf\ el.

Jåmfores nu åfven Naglarne, få finnes

lika låu at de Naglar, fom tilverkades pä
gamli råttet, biefvo hvarken råtlinige, cirkel-

runda
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runda eller lika flora; hvaraf den olägenheten

oundvikeligen folgde, at ganfka mänga Naglar

fprungo fonder dä de fkulle nytjas ; fom for-

orfakade mycken tidfpillan och ofåkerhet i ar-

betet. Däremot forekommes nu alla ölägen-

heter af de nyare Naglarnes accurata form
och ftorlek.

Året 1785» confumerades vid Kongl.

Skep^svarR-et i Carlskrona circa 35COO fiyck.

Eke och Furu Naglar; til hvilkas förfärdi-

gande efter gamla methoden 5CC0 ftyck. dags-

verken Ikulle ätgåt; men med denna nya In-

ventionen, ätgik nu ej mera ån icco dags-

verken, fom gjorde at Kronan hade i befpa-

ring 4CC0 dagsverken eller minft en fumma
af 656 1 R:d. allenail: for det året. Oberäknat

den formän fom vans af defle Naglars före-

träde for dem fom tilforene brukades.

Utom de Hyfvel-inråttningar fom genafi

efter upfinningen förfärdigades til Kongl. Skepps-

varfvets behof i Carlskrona, och alt fedan

dageligen blifvit brukade, gjordes pä befall-

ning en complet Piece, fom fkickades til Oft-

indifka Compagniets Skeppsvarf i Gotheborg.

Nägon tid därefter har man hort omtalas, at

denne Invention därifrån blifvit ofverford til

England, famt at Commiffionairen blifvit där

hugnad med bäde hedern och belöningen fem
uphnnaren hår aldeles faknar.

An*
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Anniärkningar om Fäfiningsnmrars Jlyrka^

af

ADOLF SJÖBERG,

i;

Den flyrka, fom murar uti en Fåfiningshus^

Magaziner, Hvalf och Don Jons fordra, be-

fiåmmes af deras tjocklek och Ikapnad, i af-

feende på deras hogd, byggnads åmnen och
motuånd emot kanonad och bombardering.

De komma dock ej egenteiigen under namn
af Fåftningsminrar; ty fädane åro, i en in-

Iktånktare och nogare mening, allenaft de få

kallade beklådningsmurar, hvilke pä Fåfinin-

gens. in- och utanverk, ofta inåt, men altid

utåt emot Attaquen, tilfåttas, at emotflå jord-

mafsans utflyttning i bagge fallen, och Atta-

quens kanonad dårjåmte i det fednare, til

Werkens deflo florre fammanhällning och fall-

het, och Fåftningens deflo långre uthärdande

i Defencen. .

Murens fiyrka emot kanonad kommei:
bårefterät at ofvervågas* Forft bor den nu
beftåmmas, efter jordmafsans fido tryckning.

Jorden verkar hår meil med lina ofra delar,

minft med de nedra. Den verkar med fm
tyngd
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tyngd fnedt emot muren nedåt; men hindrar

til en del i denna verkning, af fina egna par-

tiklars cohsefion och fridion. Jordmafsans

fäledes formimT^ade verkan balanceras dåremot,

af murens tyngd och cohaefion i brytnings-

punkten. Des fridion eger ej rum, om man
fatter det fall, at jordmafsan bortlkufvar

och flyttar muren undan fig, utan at kull-

kafta honom. Men fom årfarenheten vittnar

om mojeligheten allenaft af det fednare, men
cj af det förra; få kan murens fridion i det-

ta åmne ej komma i betraktande.

§. 5-

Gamla murars ftyrka af cohaefionen åf

få fiorj at ofta går flcnen forr fonder, ån han

lofsar fig i fogen > ifrån fit anvuxne och for-

flenäde murbruk. Således kan mycket raknäs

j)å en murs cohasfion, då han blifver gam-
mak Men då behofvés han icke få ftarkj

fom då han ny bygges. Ty ined tiden har

jordmafsan, genom packning, fåttning och
våta, fått fin fiorfta cohaefion och fiadga, och
flculle nåfian kunna i fin form båra fig fjelf,

utan ftod af muren ^ om fkakningen af De-
fenfens eld och fkotten af Attaquen ej gjorde

honom oumbärlig. Dåremot har en ny mur
af fit murbruk, i fynnerhet dä det ånnu icke

hunnit at torka, en icke få betydelig cohce-

fion. Men då behoFdes likväl coha?fionen fom
ajdramåft, til förökande af murens fiyrka,

emot
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emot den ånnu ofladgade jordmafsan. Håraf

följer, at en beklådningsmur, fom det forfla

året uthärdar jordmafsans tryckning, fljålpcr

;cke federmera for denfamma, om han med
reparation eljeft bibehälles; at Herr Brigadieren

Belidors rad om murens och jordvallens up-

forande pä en gäng ej år det båfla; utan at

den nye och fvage muren ej forr belaftas med
jordens tryckning, ån han, genom torka och
fattning, fjelf fått nog fiadga, til at uthärda

jordmafsans tyngd och af våta och kold fo^

refiäcnde brytningar och förändringar; famt

åndteligen at någon räkning ej kan göras på
murens coh^fion, efter han emot jordmafsan

cj gor något fynnerligt motfländ i början, dä

dels biftånd båft behofves; och om denne co-^

hsefion ån affes^ år den en nyttig motvigt

emot jordmafsan^ obeftåmmeliga förändringar

af väderleken^ hvilke fåm.edelft, efter det fo^

refkrefna byggnadsfått^ ej fä ofverhand pä
inurens tyngda

§. 4.

Fordenikull har man egenteligen ej mer,

ån murens tyngd, at i calculen fåtta emot
jordmafsans tyngd ^ forminlkad af defs cohae-

fion och fridiön* Beftåmningen af de bägge

tyngderne år ej fvår, når map har eller kan
foka fig de bägge materiernes volumer och
gravitates fpecificae. Men at fårllcilt fä åt-

&illi^ge jordforters cohsefion och fridion år

fä
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lä mycket varikeligare , fom de phyfifka me*
thoderne til forfoken dårtil ånnu icke fått

någon mognad eller fåkerhet, och jordforter-

ne inom kort tid, foråndra fig på det fatt af

väderleken, at fand, fom torr har allenaft

fridion, får, i vått tilflånd, tillika coh^fion;

torr lerjord, for fölen open, kan uplofas in

til damning, men fuktig hånger den ftarkt til-

hopa; i fednare fallet okar den tillika fin vo-
lum emot det förra fallet; jordarternas coh^e-

iion okas af mättelig frofi, men minlkas ge-

nom fprickning af en fiarkare, åfven fom af

kålgång. Flere auélorer, fom angripit detta -

åmne, hafv^a calculerat fåfiningsmurars ftyrka,

på hypothetifka grunder, utan några forfök

ofver jordens utflytning, a) och nägre andre

pä fädane, fom vål blifvit hånledde ifrån for-

tök;b) men defsa hafva blifvit gjorda allenaft

i finått,

a) Belidor, la Science des Ingen. Cap. g. —

•

Bohm, Anleitung zur Krigsbauk. p. 49; —'

Prony, Nouv. Archir. Hydraul. p. 288- —
BofTut, Traiié elem. de Mechan. p. 257. —
Ypers, Abh. der Harl. Gefellf. VI Th. 1 1 ft.

—

En Anonym i Bohms Magaz. 5*rB. p. 135.

—

Kinfky, ibid I2:r Band p. 129. — Coulomb,
Mem. de TAcad des Scienc. an. 1773. pag.

343— 370. — Couplet, ibid. an. 1726. pag,

147-^233. an. 1727. p. 200—^260. — Ger-

lach im Anh. zur mechan. Weish. pa?. 29.

V Stuck.

b) Delanges
, Efperienze ed Obfervazioni ihtorno

aila pieln^ne oielle terre, ä:c. §. 3-17. Å:c.—

^
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1 fmått, och varit behäftade ined flera biom^
flåndigheter, fom bort, efter mojeligheten j af-

dragas , innan reftiltatet fått någon liknelfe af

pälitelighets Och oin defsä fmä forfoks utflag

ån anfes, i alt fådant, för riktiga, få at maa
af dem kunde fåkert fluta til dylika i ftortj

hvartil kunna de likvål tjåria, når tyngd^

cohaefiön och fridion i forfokeil åftadkommiÉ

tn förenad verkan > och calculerne likvål va-;

tit få inråttade, at hvardera af de trenne fo-

Jrenåmde dår haft fit egna fårlkilta mömenti
fom ock dårfore bort, om det få mojdigil

yarit^ i forfokem fårlMlt beflåmmasi

§'
.

Den ende, fom hittils kunnat kötnmå
fanningen nårmaft, var i lifsddeh Informatiöns-^

Capitainen vid Fortiflcatiöns-ftatéil hårftådeSj

Herr Magnus Tieder Ståhlfverd. Då han fäg^

at Herr Brigädieten Belidor, fom forft tog fig

fore, at fåtta delsa murats llyrkä under cal-^

cul, gjofdé dem fä koflfamina och tjocka^

fom Herr Feltmarfkalken Vaubans, och ej få

fvaga, men likafullt beMndande^ fom Herr
General - Majoren Coehorns murar ^ flutadé

ban, det Herr Belidors utråkning dårofver var

inindre

Woltmaii, Beytrågé zur KydraiiL Ärcliit 3tef

Band. pagi 175. -— Lorguä, Atti delF Äcad^

,
delk Scien2e di Siena» Tomo IL p» 155—'I75<5
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mindre riktig, når den fordrade florre tjock-

lek i muren, ån fom verkeligen brukas och

behofves; och fann fig dårfore föranlåten, at,

genom en annan på forlok grundad våg, fo-

ka fanningen pä nårmare hoU, med fin theo-

rie hårofver, uti de5 Forelåsningar öfver den

reguliere Fortificationen, ut^ifne år 1755. §. §.

15-35. Hår jåmnfårer han fm formel for

jordarternas kraft at formera docering, med
Herr General -Lieutenants Bar. Stuards i fiort

gjorda forfok, ofver båttre och fåmre jord-

arters doceringar, for jordhögar af 6 til och
med 60 fvenfka fots hogder. Och fom for-

föken med bågge jordarterne fkåligen vål of-

verensftåmma med utfiytnings-formeln, fä gif-

ver den Stählfverdfka theorien, rätteligen ut-

förd, en florre fåkerhet, ån de af Herrar

Lorgna, Delanges och Woltman pä deras for-

fok i fmätt ipråttade theoricr kunna åftad-

komma 4.). Ty^ når utflytnings-formä-

gan blifvit af Herr Stählfverd tagen, efter

fjelfva de, igenom de flora forfoken, funna
doceringsanlag af jordbogarne, och defse an-

lag dä varit verkningar af jordarternes både
tyngd och cohagfion och frid:ion, (§. §. 2. 3.)

fä har man, i hans formel, inga fårfkilta

xnomenter for hvarje af desfe 3:ne, utan dem,
likfom i forfoken, tilfammanstagne i verknin-

gen. Deisutom hafva defse jordhögar, utan

andra flod, haft frihet,, at obehindrade fatta

fma, efter fm invårtes halt, naturliga anlag fä,

at
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at de, utan corred;ioner, kunnat genaft i cal*

culen ingå. (§. 4.) Defse åro lä verkeli*

ge och i ögonen fallande förmåner for tiieo-

rien, at de tre nyfsnåmde Audorers forfok

med jordlbrternas tryckning i en kida, pä eri

af defs 4 fidovåggar, fom på gängjårn rörlig

ofvan eller nedan-viker for tryckningen un*

dan, ej kunna med Stuardika forfoken ens

fattas i jåmnforelfe. Ty antingen docerings-

vinkelen fokes, fåfom af Herr Lorgna, ellef

utflytningens fiyrka i vigter, fåfom af Herr:

Deslanges och Voltmann, få ingå hår dock
flere fråmmande, onyttigé och fäledes obeho*

rige omflåndigheter, fåfom jordmasfans fridion

och packning emot de faile kiflevåggarnej

fridionen af den lofa våggens gängjårn och

af trifsan, hvarpå vigtens fnore löper, och
åndteligcn den fallande kiflevåggens tyngd el*

ler förökning på vigten; hvilke alle omojeli-*

gen kunna få noga beftåmmäs och afdraga/^,

at refiduum i fdrfoket år otviFvelaktigt ^ lant

och rått* Således åro de Stuardi^ka féifoken

ofornekeligen de båflaj af de hittils bekanta $

och kunna famt bora for famma orfak, vid

en Fåftningsbyggnad, iåtteligen eftergöras, med
de dårftådcs användbara jordarten

§. 6.

I et få vigtigt åmnc, angående defse fof-

Riket koflfamme murar^ förtjänar ältfå dell

Ståhlfvcrd/ka theorien, framfor andra ^ det

K. 3 noga*
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jiogafle efterfmnande. Men Herr Ståhlf\'erd

har håruti folgt fm vanliga korrthet; han har

ej alleftådcs gifvit claf til fina calcuier; ej al-

kflådes en tilfrcdsfiållande uplysning om prin-

cipernas råtta form; tagit en långre omvåg,
liied långfamt convergerande ferier, dår han
nyttjat fiuxionsråkningen , i flållet for en

mycket kortare utan ferier, fom famma rak-

ning i detta åmne eljeft tilbjuder; och, efter

hvad jag tyckt, tagit mifie pä en term i caU
culen; få at denne, i anfeende til alt detta,

utan råttelfe, förklaring och forkorrtning, ej

år for en Fortifications-Officerare i tjånften,

brukbar. — — I 4:de bandet af Bohms Ma-
gazin fiir Ingenieur und Artilleriften , finnes

vål et omftåndeligare utförande af denna theo-

tie af Herr ProfefToren Heurlin, intaget pag.

147. feq. ; men, utom Herr Ståhlfverds mis-

rakning, har Herr Heurlin, fäfom Gommen-
tator, eljefl noga folgt honom uti ferievågen;

förökat den, med et formodeligen ofverflodigt

omfvep, uti beflåmningen af tyngdspunktea

til den hyperbolilka arean af jordmafsan;

famt, efter mitt tycke, råkat ut for egna

mi sråkningar, igenom hvilka theorien ej blif-

vit mer, ån förut, nyttig gjord. Jag har få«

ledes trott denna theorie behofva en nöjaktig

uplysning och råttelfe ; hvilken fordenilvull

Kongl. Vctenlkaps Academien hårmed vord-

famll underRålkb^

5. 1.

I
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Herr Ståhlfverd antager i 16. §. af fin -

bok, at en flytande materias utflytningsfor-»

jnäga utur et kåril DB, Tab. VII. Fig. 9. år,

i hvart hvarf E, B, fom quadraten af defs

djup, eller AKq, ABg. At han här menar,

icke bottentryckning, utan frdotryckning, fes

icke allenaft af hans 9:de figur, utan ock af

början i §. §. 15. 16. och flutet af §. 20.

Och dä en jordmasfas tryckning pä en lod-

rått mur hår jåmnfores, med vattens tryck-

ning i et kåril, fa fordrar fjelfva faken, at

den fednare fkall vara cn fidotryckning. Meu
yattjiets fidotryckning på Uneen AB år^ enligt

Hydroiiatiquen, a) uti quadraten A B C Ö,
=:AABC = |AB^, hvars flyrka, uti tyngds-

punkten G förenad, fämfåldt verkar uti E på
AB, hvarefl EB = | AB. Och fäledes år vatt^

nets tryckning på AB eller uti E, icke AB^^
utan I AB//; och bör, både i anfeende til ty-»

delighet, for at fkilja denna tryckning från

bottentryckningen ABq , och en nödig gran--

lagenhet i calculen, fäledes nyttjas, ehuru

prcffioncrne pä AE, AB förhålla fig,^ foi^

I AE^ : I AB^ = AE^ : AB^; Ixvarpå Auclor

qck mäfte hafva fyftat.

K 5 8.

a) ]> Kmfts Hydrodjnamik pago 404.
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Om de egentclige tyngderne äfidofåttas,

blifva vattnets och mullens abfoluta utflyt-

ningskrafter, eller tryckningar på AB eller i

E, hvardera = A ABC = A ABD = fAB^. Men
de fkilja dock , uti tryckningsdiredionerna.

Ty mullmafsan DAB, fom har fin tyngds-

punkt i O, hvareft FO = | FA trycker paral-

Jelt nied DB i OE, i flållet for det vatten-

jnaEan CAB, fom har fm tyngdspunkt i G,
trycker parallelt med CB i GE.

Kallas nu, efter Auélors maner, jord-

högens AH abfoluta fladga AD = x, defs ftorrc

eller mindre hogd DC = /z, hoptrycknings-for-

mågan i hvart h\ arf = n, få at i : n^h
: (CH= «A),

få år X + 72 A HB = relativa fladgan. Och,
efter den relativa utiiytnings - eller docerings-

kraften okas af den abfoluta ^h^, och min-
fl^as af den relativa fladigheten s + nh, få blif-

ver doceringskraften ==^^, den Audor utfåt*

I anfeende til Au(5lors råkne - eller tryck,

fel i den Stuardllva Tabellen, bor jag hår in«

först honom med fina nödiga råttelfer;

Walleni
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Wallens hogd i Svenlk fot 0. 12. i8- 24.

Doceringar
i god jord.

Doceringar
i famre jord.

räknade,

forfökte.

räknade,

förfok te.

1,714.

2,

3,000.

3»

6,000.

6,

9,600.

9'

12,000.

12,

l8,OOQ.

18,

19,200.

20,

27,429.

1^7.

30- 3Ö. 42. 48. 54. 60.

27.273. 36,000. 45^231. 54.857- 64,800.1 75,000.

28, 3Ö. 57' 64,

37'5oo- 48,000, 58,000, 69,818. 81,000. 92,308.

36, 4Ö, 57. 68, 80, 90,

For at nu infe theoriens ofverensftåm-

melfe med forfoken, låt det vara funnet, a t

^ rz j2 fots hog vall af god jord fordrar b 7=. 6
fots anlag, och at c:=^^6 fots hog vall af

famma jordart behofver J^j/^ fot. Dä år

,
och ; deras gemenfammét.

^ = JC^i=i^' ^^ = .17=;)^^ = ^' Lampas

nu detta til 42 fots hog vall, fa. blifver defs

anlag = j^T^— = 45,231 fot, foin iTciljer ifräa

det forfokta anlaget 43 fot^ pä + 25231; o. f, v<,

At mina formler for b och d gifva fam-«

ma utflag emot forfoken, fom Audors

—
, d^^-;^^ år ej befynnerligt % fadåu

de förres s, n, blifva til vården olika emgt de

fednares, förhålla (ig dock formlerne for de

förre b, d, til dem for de fednare fom | : i ; (§• 70
K 4 det
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jäet år de f6r?:e fins emellan, fom de fednare fins

t^mellan , eller \ b\ \d-=^ b\d. Och få långe fräg^

ar allenafl: om analogie, gor det ingen förö

^ndring i refultaterne for anlagen.

11^

Vattens abfoluta utflytnings^formåga kan
littryckas, med §ä^. Men, fom det icke eger

någon abfolut fladighet, fä har det ån mindre
någon relatif, utan defs j--f-f?Ä= o, Således

blifver defs relativa utflytningskraft eller do-?

ceringsanlag -=r od, det år, at det flyter få

iängt horizontalen räcker. For en flen, får

pian, pä motfatta grunder, = o eller in-

tet anlag. Hvilkct vifar, at denna theorie ej

ens felar ir^ extremis.

Efter jag, i frågan om preffionerne af

jordmasfan Ä^,- fom halkar på EH=fif, Fig. lo.

emot AHn^, råkar at IMlja mig ifrån Aufto-
ren i 21 fä åligger mig, at bevifa både
deni och det varde på murens profilarea x*,

fom dåraf hänledes. Gravitates fpecificae for

jord och flen må vara t och d. Dä år jord
areans tyngd -th^, och mur areans zzx^ d.

Den förre må forcflållas med O i figuren

xfitp — eh, hvarefl prcflionen af O på AH
i AAHE eJIer efter EH, la blifver Q: pres-

Conen
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fionen efter EH^EH : AH:=:eÄ : et = a:k

:C7= P^elT. efter EH.) Detta med-

gifver ock Audor. Preffionea af O efter

AH = em Ikall nu fokas. Preffionen efter EHs

preffionen efter AU^^UK :KT = et : em = a : k

x=.~\(^^zz preff. efter AH), fom floder och

förlorar fig på inurens grundval. Den har

Audor fatt til
^^_|_^y^^;r3^^>

Sidft uträknas

preffionen efter 'Kh.^tm, Preffionen efter

EH: preffionen efter EA = EH : AE = : 3^

vC^ )= —~ • (^--~r = preflT. efter

EA), fom hos Audor år -^^—1 , och

ftuter vinkelrätt pä muren. Dennes tyngd

^^^/fkall nu dårmed fiä i jåmnvigt; det år

5(;*fic=—^^r— och = -% hvilken

år hufvud aequationen, innehållande trenne

obekanta ^, k, fom i det följande H^ola

fokas.

Hade ock Audor 'tagit rått, fkullc

öV(^^~F), a^i^+V(fl^—P), EH=AH+EA
|ivilket ej år mojeligt,

portfåttning cn annan gäng,

K 5
' Ttm^
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Ttterligave tinderfåkiiingar af den fvarta

Stenarten från Ttterby och den dåri

fimdna eg?ta jord,

af

A. G. EKEBERG,
Magifter docens i Upfala,

Herr Prof. Gadolin har uti Kongl. VetCx^-

fkaps Academiens HanÖlingar for år 1794,
andra Qx^artalet beOvrif\'it en analyfe pä en

fvart tung ftenart från Ytterby flenbrott i

Roslagen och med detfamma rigtat Chemiljka

Vetenfkapen genom uptåckten af en hittils al-

deles okånd och ny jordart. Hvad fom dar

anfores af denna jordens forhållande tyckes

vara tilråckligt, at beftåmma defs fjelfRåndig-

het och fkiinad frän de ofrige bekante. Lik-

väl år den med en varfamhet, fom endafl

åldre och forfarnare Chemifler iagttaga, blott

under förbehåll af en framdeles nogare kän-

nedom däraf fåfom egen upgif\-en. For mig
har federmera yppats tilfålle at i detta åmne
åfven anftålla underfokningar , och mig fynes

at intet tvifvelsmåi hårvid längre kan aga

rum.
Herr Capitaine Arrhenius hvars nit for

Vetenfkapen gaf anledning til Herr Prof.

Gadolins forfok, år åfven den, fem fatt mig i

fiånd
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fländ at til denna fakens utredande vara en

medarbetare. Af honom tilfåndes mig en fä

vacker bit af flenarten, at jag efter defs fon-

derflagning kunde utvålja fåltfpatsfria flifor til

Analyfe, Som Herr Prof. Gadolin ej hade

denna fordel, mäfle naturligtvis vid mina

forfok beftändsdelarnes proportion något af-

vika ifrån den af honom angiJne. Ty det

år klart at den infprångde fåltfpaten var i

fiånd at oka Kifel och Lerhaiten på de an-

dra ämnenas bekoflnad,

Pä en probercentner af bergarten flögs

1 5 gängor få mycket ren Saltfyra och bland-

ningen hölls i lindrig kokning, til defs de up-

loflige delarne biifvit utdragne och Kifelj or-

den låg qvar, fåfom en hvit oftlik maffa.

Denna vågde efter torkning och gloggning 25
probermarker och gaf med Soda for bläsror

en glaskula, fom efter kallning forblef full*

komligen klar.

Den filtrerade folutionen, fom i kold

var citrongul och i vårmc ljusgrön fåldes med
ca^jfdk Ammoniak til en brunagtig fmutiig

102 r^. Sedan denna genom filtrering biifvit

afr Id, låt liqvidum ej fålla fig af kolfyrade

ii^icr och gaf efter afdunilning en ren Sal-

c. Det århällna fmutfiga nederflaget lades

^v" .1 fagtigt i caufiik Potai"ke folution och
1; 'i?s en ftund därmed, hvarefter det olofta

Fota-
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Potafkefolutionen mattades med Salpeter*

fyra, hvaraf den grumlades, men klarnade

åter genom ofverfkott på fyra. Den faldes

dä med kolfyrad Ammonik, och den hårvid

århållna Lerjorden vågde efter gloggning blott

4 1 mark.

Hvad fom af PotafI<:efoIutionen qvar-*

lämnades löftes i utfpådd Svafvelfyra. Efter

inkokning til torrhet gloggades malTan flrångt,

til defs den altigenom fått en tegelfårg. Se*»

dermera utkokades maffan med vatten och

filtrerades, hvarvid en hogråd jårnochra qvar-

blcf på filtrum, fom efter flrång gloggning

vågde 1 8 marker. Orfaken til detta förfaran-

de år lått at infe. Solutionen i Svafvelfyra

innehöll nemligen den nya jordarten tillika

med jårnet, och det blef nu frågan at fkilja

dem ifrån hvarandra. Detta trodde jag be^

qvåmafl kunna Ike genom gloggning, emedaa
Vitriolen, dä flåpper fin fyra, hvaremot det

var efter analogie at vånta, at jordartens för-

ening med Svafvelfyran fkulle forblifva ode-

cpmponerad, fom ockfä inträffade.

Den frånfilade Solutionen afdunflades

långfamt, och dä vifade fig, at jordens för-

ening med Svafvelfyra kunde andvuta i vac-

Jvra cryflaller, hvaraf de anfenligafle voro in^

•^mot hälften få flora, fom ruflinkärnor. Alt-

fom licjvidum minlkades blefvo criflallerne

finare
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finare och af mindre kånbar form, och det

fifta fäg endaft ut fom et pulver. *) Sedan

alt faltet blifvit å nyo i vatten uplofl, fåldes

jorden dårutur med kolfyrad Ammoniak
gloggades och vågdes, dä den befans utgöra

47 1 mark.

Något tecken til Tenn blef jag ej varfe*

Ur den gloggade Jårnochran forfokte jag ge*,

nom digeftion med åttika at utdraga Mänga-
nes, men fann ej heller dårtil något fpår.

Hvad Herr Prof. Gadolin dåraf obferverat,

förmodar jag hafva varit tilfålligt i den min-
dre rena fluiF han ågde til analyfe.

Den proportion jag fann på befländs*^

delarne var altfå följande:

Kifeljord 25
Syrfatt Jårn ig

Lerjord 4I
Den egna jorden 47 §

Således en forlufi af 5 •"^^)

100.

Af

^ Da eti ladan Solution låmnäs at aldeles af lig

fjelf afdunfla, kan altfammansbringas at an-»

fkuta få flor t och tydligt, fom de forfta cri-

flallerne.

iifO^ A t en forliifl: vid aiiälyfer nåflaii altid år

oandyikdig* i fynnerhet då flere uplösningai?
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Af de forfok jag med fjelfva jordarten

anftålt, vill jag til vidloftighets undvikande

ej uprepa dem, fom fullkomligen inftämt med
Herr Prof. Gadolins, utan Ikall blott anföra,

hvad jag anfer for bidragande til åmnets vi-

dare uplysning.

Alla faturerade och lofliga föreningar af

denna jordarten med någon fyra hade en

ganlka fot fmak nåflan fom Blyuplosningar,

men icke få åcklig, utan mera flråf och ad-

firingent. Defs förening med åttika var i

mitt tycke aldeles fä fot fom Blyfockcr,

Med Svafvelfyra och med åttika rinnas

vackra och luftbeftåndiga criflaller. Det för-

ra medelfaltet anlkuter nog irreguliert och

med fxcre förändringar; dock tyckes hufvud-

figuren \^ara en helt låg, fammantryckt fex-

fidig column, på hvilken två motftående pla-

ner åro Redanglar och mycket bredare ån de

fyra ofriga, forfedd med ånde-fpetfar, fom
blott haf\'a fyra fidor, nemligen två trianglar,

flående på de bredafle planerne af columnen
och

och filtreringar mafle göras, lårer hvar Prafl:i-

cus utan fvårighet medgifva. Herr Klaprcths

många analyfer bevittna det£amma. Denne
förtråffelige Chemift anfer det for en blott

tilfålhghet, når beftåndsdelarnej fumma blir

jåmt fuli.
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och tvä trapezier. Columnens fmalare fidor

åro ej Redlanglar, utan åfven trapezier, fom
mot de gemenfamma fidolinier, dar de parvis

fammanftota, aftaga i hogd, emedan fpetfens

trapezier, för at formeras, måfte flryka lågrc

ned pä colymnen ån trianglarne. Foråndrin-

garne upkomma dåraf, at de fmalare fidorne

af columnen ibland åro tvä, i ftållet for fyra^

och at columnen aftager i hogd och flundom

aldeles felar, fä at criftallerne likna odaedrer.

Dock har jag knapt pä någon af delTe be-

fkrefne figurer tråftat fullkomlig fymmetrie;

ty mänga crifialler fägo ut fom irreguliere

polyedrer, och pä en del tycktes figuren vara

Rhombifk* Jag år ofvertygad, at de cryflal-

ler fierr Prof. Gadolin årholi, dä praecipita-

tet med Sockerfyra uplofles i Svafvclfyra,

blott beflodo af jordatten med denna fyra>

fall cryftalliiation tilfålligtvis ej blifvit vid

deffa åmnens förening förut obferverad.

Cryfiallerne äf folutionen i åttika blefvö

florre och regulierare och beftodo i tjocka

fexfidiga fkifvor med tvä florre och fyra

mindre fidor, hvilken figur dock åfven hade

flere variationer dels dåraf, at fidorne ändra-

de fin proportion , dels emedan fkifvan ej

terminerades af enkla planer, utan var på
åtfkilligt fått likfom facetterad i kanterne.

Af
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Af ArfePxikfyra uplofles jordarten i kold.

Men når folutionen upkoktes, affatte den ec

ymnigt hvitt pulver. Det fränfilade liqvidum

mjölkades helt obetydeligt af Alkali. Således

gor denna jord med Arfenikfyra en mycket
fvårloflig förening»

Uplosningen i Salpeterfyra gaf efter af-

dunftning en mafia, fom fäg fträlig ut, då

däremot med Saltfyra intet tecken til cryftal-

iifation vifade fig. Båda IMedelfalterne dili-

qvcfcerade fnålt igen, fedan de blifvit inkokte

til torrhet. Et for fmaken kånbart ofverikott

pä fyra fordrades til uplosningen i Saltfyra,

hvilket ej behofdes med Salpeteriyra.

Jag finner ingen ting, fom hindrar migy

at anfe denna jordartens varelie och egenhet

for lika få vål bevittnad, fom någons af de

hittils uptåckte, til bevis hvarpä jag vill up^

repa et och annat i fynnerhet frapperande

mårke, fom kan fkilja den ifrån hvar och en

annan. Från Tungjord, at den gor et lofligt

falt med Svafvelfyra och ej kan cryflallifera

med Salpeterfyra och Saltfyra. Från Kalk-

jord genom cryfiallerne med Svafvelfyra och

åttika. Från Talkjorden på famma f!itt och

från alla tre därigenom, at den fålles af

cauftik Ammoniak. Från Lerjorden, at den

ej lofes i cauftik Potafkelut och gor et luft-

lieftåndigt falt med åttika. Från Jvifeljorden

utom
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utom fin lofiighet i fyror at den hvarken pä
väta eller torra vågen uplofes af eldfaft Al-

kali* Likafå litet år den identiil^ med någon
af de i fednare tider uptåckte jordarter ^ hvil-

ket Herr Bergs-Rådet von Creli fynes hafva

foreflält fig, då han I en not til Herr ProE
Gadolins afhandling införd i defs Annaler,

fåger ac mycken uplysning i detta åmne hade

varit at vånta af Herr Prof Klaproths Bey^

träge. Fråndfkapen med Kolfyra Ikiljer den

genaft ifrån Zirconjorden, at ej nåmna medel-

falterncs fmak och cryflallifation. Icke kan
den förblandas med Stronthian-jorden, fom
gor en hogfl fvårloilig förening med Svafvel-

fyra och en cryftallifabel med Salpeterfyra

och Saltfyra. Ej heller ofverensftåmmer den

med Auftraljorden, fom ej kan lofas i någon
annan fyra ån Saltfyra, och det åndå ej utan

kokning. Den intager fåledes fit rättmätigt

fortjenta rum i fyflemet af naturliga kroppaf
fåfom enkel och fjelfftåndig jordart.

Den bor då namngifv'as^ och dårvid

tyckes vara vigall; at hafva affeende pä defs

forfia upfinningsort, emedan hvarken af up-»

finnarens namn, ej heller af någon jordens
egenlkap kan formeras en nog kort och for
flere fpråk palTande benåmning. Den kan
då heta Ytterjord, på latin Yttria, hvari-
genom den både i ljud och bokftåfver år fri

från tvetydighet och förblandning. Sjelfva

K, V, A. Handl. IL Qv. L flen-



1^4 -^/Pa- Apr- Maj. ^un.

flcnarten kan icke mer nåmnas for en Pech-
flein, fäfom ågande en hel annan famman-
fattning ån de utlånfke Fosiiier af detta namn,
utan kunde heta Ytterften.

I omdömet om nyttan af en ny jord-

arts uptåckande kan jag ej aldeles inftåmma

med Herr Prof Gadolin, i fynnerhet, då den

år af et fä redigt och beflåmdt forhållande

fom Ytterj orden. Om analyfer därigenom
blifva mer invecklade och befvårliga, få tor-

de å andra fidor många uplysningar och for-

delar ftå at vinnas. Huru omiftelig år icke

nu Tungjorden til många åmnens rening och
til reaclioner och hvad nytta gor den ej i

Bledicin! At Ytterjorden, fom ger fma up-

losningar i fyror en få egen Imak ockfå kun-

de hy fa någon ^ledicinfk kraft vore kanlke

en ej få ofannolik formoda.n.

Hvad genom vidare forfok af mig kan

utrönas om denna jordens natur och defs

förhållande til andra kroppar, fkall jag ej

underlåta at fram.deles til granik^ning upgifva.

FÖR-



FÖRTECKNING
På de Ron fom dro införde i dettet

Quartals Handlingar,

Pag.

etenjkaperf Hiftorie, Om den Phyjijka

Aftronomiens Uphof och Fortfdttning ; af
Dan. Melanderhjelm. - g3

2. Ron, om Pietra fongaja, och des befkaffenhet;

af Peter Adrian Gadd, - 94

3. Om konjien at härda Koppar^ af Peter
Jacob Hjelm. - - 98

4. Nya och mindre kände Lafarter, bejkrifne af
Eric Acharius. V^I Fortfättningen vidare

fullföljd, - - - 108

5. PICUS javanenfis, en ny Fogel ifrån Java,

befkrifven af Sven Ing. Ljungh. - 134

6» Befkrifning på ny Inrättning at hyfla Naglar

til Skepp, upfunnen och gjord dr iyS4 i Carls»

krona; Carl Fredr. Bouck. - 138

7. Anmärkningar om Fdjlningsmurars Jlyrka;

af Adolf Sjöberg. - - 143

8. Ttterligare imderfokningar af den fvarta Sten»

arten från Ttterby och den däri fundna egna

af A. G. Ekeberg. - 156







I'







KoNGL. Vetenskaps
A-CADEMIENS

NYA HANDLINGAR,
För Mänaderne

JULIUS, JUGUSTUS, SEPTEMBER,

ÄR 1797.

PRiESES,
Herr GUST. v. CARLSON,
Prefident och Comm. af Kongl. Nordftjerne Orden,

Nägre nye Natt -fjärilar af Bladrullar

(lågtet*

TORTRiCES eller Bladrullare fjårilarnc åro

ifrån fine nårgrånfande flågtingar vål

ITxilde medeift fma i åndan tvårt afhngna

K.V.A.HcmdU llLQy. M ofver-
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ofvervingar och med fine trädlike Sprot, fom
ej ofyergå half/a kroppens långd.

Deffe husTiälla almånt med våxterne och
under den tid, de åro mafkar, ihbprulla

bladen, fåfla dem i form af ftrutar med trådar

tilfammans och fortåra deras yta, dolde for

foglar och andre djur, deras fienden Utaf
detta flågte åger fäderneslandet en anfenlig

mångd, dels redan kånde, dels ånnu obefl<:ref-

ne och obekante, hvilke uti Trägårdar och
Plantager gora mer eller mindre betydande
fkada och härjningar. Utaf dem, hvars kän-

nedom Naturforfkare ånnu fakna, och lom
jag här får åran framfiålla, uptäckte utaf be-

romlige och af vetenfkaperne förtjänte mån,
år en ifrån on Barthelemy uti Veftindien, de

ofrige uti Sverige inhemlke. Den utlåndfka,

ifrån en af Americas oar, år ibland andre

dyrbare hemfånde Samlingar en flcänk af Co-
]onic-Medicus Herr Doélor Fahlberg, fom
både med fine kunikaper och fin utmärkta

kärlek for fäderneslandet, vid flere tilfållen

hedrat fig. De ofrige åro utaf förtjänte En-
tomologer innom Svea grånfor fundne och

uptåkte.

I. T. Fahlbergiana: alis bafi cinereis apice pur-

pureis: flrigis albidis.

Antennce fubfiliformes , fufcas , ^ vix capite

thoraceqve longiores.

Palp filiformes, brevcs, flavi.

Ca^nit
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Caput flavum.

Thorax fufco -aureus.

Alce fiiperiores baft fufco*aure£e, immaculatae,

poftice macula purpurea aureas ilrigisqve

albis in medio et margine externo arma-'

tis; infcriores fufcce, aureo-nitentes margine

ciliari pallidiori. Siibtus omnes fufco«

aurese»

Kallad efter Colonie-Medicus Herr
Dodor Fahlberg.

, T. Stkkmanniana : alls externe fufcis internc

albis, iinea media ferrugi«

nea abbreviata.

Antemiw fubfiliformes , fufc2e j unicolores j cof«

pore duplo breviores.

Palpi porreéli, obtufi, brunnei.

Caput brunncum ocuiis nigris.

Thorax antice brunneus, poflice albus* acu-

tus.

Alce fuperiores cofla diiatatEe, externe pur-

pureo-fufcse , interne alb«, medio linea

ferruginea abbreviata; inferiores albidas.

Omnes ciliatas, fubtus cinereae»

Corpiis plumbeum.

Har fät fit namn efter en förtjänt

Naturforfkare , Provincial - Medicus
Herr Dodor Stickman*

Differt a T. crijlana fabric. Entom. Syft» 3 o

p. 267. pundo nullo fafcicuiato; linea

ferruginea in medio alarum; thorace di*

midio tantum aibo et capite brunneo»

M s 3. T.

v
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3. T. Ljungiana: alis albis pundis fufcis irro-

ratis: fafciis tribus fufcis.

Antennce filiformcs, cinerea?, corpore duplo

breviores.

Patpi brcves, obtufi, albidi apice fufco.

T/iorftx fufcQS.

AIoB fiiperiores albae fafciis tribus diftindis

fufco-purpurcis , i in bafi, 2 in medio
parum obliqva transverfa, 3 pone me-
dium obliqva interne an^uftior et abbre-

viara; inter fafcias litura? nigr^e e pundis

träns verfis; apex ciliatus, albus, nigro-

pundatus; infcriores alae Sc omnia fubtus

alba, nigropundata.

Namngifven efter Herr Lands-Camere-
raren Ljungh.

4. T. Achariana: alis plumbeis: fafciis duabus

nigris, inferioribus margine

albi?.

Magnitudine reliqvis major, magnitudine T.
ameriance,

Antennce filiformes, fufcae, unicolores, cor-

pore duplo breviores.

Patpi fubclavati, fufci, breviffimi.

Caputy Thorax &c jilc^ fuptrioref iplumhcdd, ni-

tidae, pundis fufcis obfoletis irrorata?,

fafciis duabus dentatis latis nigris trans-

verfis notatse , una in ipfa bafi , altera in

medio intus dilatata; inferiores fufcae mar-
gine exteriori albo. Subtus alas albida?,

immaculatce.

UpkaU



^797^ \^^//. Ang. Sept.

Uijkallad efter en mycket och vålfor-

- tjånt Naturkånnare, Provincial-Me*

dicus Herr Dodor Acharius.

Denna varierar mycket med mer eller

mindre tydelige (fafcier) tvärband.

5. T. Blomiana: alis plumbcis, fuperioribus ar-

cu fafciaqve abbreviata obli-

qva atra.

Antennas fubfiliformes , fufco-plumbeae, unico-

lores, longitudine dimidia corporis.

Palpi clavati, breves.

Caput, Thorax, Alcs plumbeae, nitentes.

Alce fuperiores antice parum dilatatae, ponc
bafin utrinqve arcu lunato cum pundo
minutiffimo nigro; ante medium a mar-
gins externo fafcia atra, obliqva, abbre-

viata; inträ marginem ciiiatum & futuram

poflice punda minutiffima nigra; inferio-

res alae ciliatae, paulo albidiores. Subtiis

otnnia plumbea, nitida.

Utfunnen af Provincial-Medicus, Herr

Affeflbren Dodor Magn. Blom,
til hvars heder denna derfore biif-

vit namngifven.

Differt a T. pofiicana fabric. Entom. Sylt.

Vol. 3. p. 267. Macularum fitu & nu-

mero; atqve colore alarum plumbeo.

6. T. N(xzéniana : alis purpureo-aureis : maculis

odo flavis, antennis ännu-

latis.

M 3 Jn-



i?o Jfp7, ^ul Aug. Sept.

Antemcz fubfiliformes, albo nigroqve annu-
latae longitudine dimidia corporis.

Fatpi filiformes, flavefcentes , breves.

Ca\mt fiavum pilofiim.

Thorax purpureo -aureus.

AlcB fuperiores purpurese, auro-nitentes, ma-
culis odo flavo-aureis ; i pone bafm trans-

verfa, cum oppofita communicans, 2 &
3 in medio & prope utrumqve marginem,

4 in margine externo, ante apicem, trian-

gulär] s, Margo ciliatus, aureus; hiferiores

ciliatEe & uti omnes fubtus fufco-aureae.

Nämnd efter Provincial-Medicus, Herr
Doélor NiEzéisr.

Dljfert I :q a T. Grondaliana , cui valde fimilis,

qvod in hac nuil^e ftrigae alarum pluni-

be3S. 2:0 a T. Alloniana fabric. Ent. Syd:.

3. p. 2^2, Antennis albo-maculatis; alis

anticis purpureo-aureis, &c poflicis aureo-

fufcis.

Denna år otvifvelagtigt en af de aldra-

vackraile uti detta flågte, med fine högt pur-

purfårgade och tillika vid botnen af guld ly-

fande vingar.

Den år funnen af Herr Dodor N^zén
omkring Umeå flad, til myckenhet uti Julii

månads början, i fynnerhet vid Klåckarevallen

nedan for Umeå landskyrka. 1791 fans den

vid Arnås proflegård i Norra Ångermanland.

Håller fig under llvugga, flyger om dagen och

fttter fig dels på gråfen, dels på bladen af

Gcra-
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Geranium fylvaticum eller pratenfe. Hannan
år något mindre, ån honan, men bågge an-
nars aldeles lika.

På Tabellen (Tab. VIII. F. i .) vifas hvarjc

af de förut beikrefne Bladrullare-fjårilar uti ea
trefaldig flålning; den tredje altid forftorad,

C. P, THUNBERG.

WESTRINGIA, et nytt Örteflhgte^ he/knfvi$

af

J. E. SMIT H,

M. D. Prsefes for den Linnaeanfke Societeten i

LondoB &:c.

Afdelningen Gymnofpermia i den I4:de cla^-

fen af det Linnaeanfke Ort-fyflemet , år nåfian

fullkamligt en naturlig ordning (ordo naturalis)

och fom innehåller inga våxtfiågter, hvilka

efter hvad fy(lem fam behagas, ej bora Hållas

tilfammans. Det år endaft,. r^indre behageligt,

at någre genera, hviika naturligt vis hora til

famma ordnings men åga blott 2 hannar, nod-

våndigt i följe af LiNNiEi artificiela fyflem

'mäfte fkiljas dårifrån, och foras til hans anårc

clals, Diamdfia* Håraf år upkommit el af åe.

M 4 all-
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alimåime inkaften emot hans fy(lem , niojelige

at göras af dem, hviikas formäga ej går vi-

dare ån at råkna från 2 til 4, och deiTe in-

kall göras dageligen. Men til fvar hårå, tje-

nar , at Linnms onfkade at gora fitt fyftem

lått och brukbart, fnarare ån naturligt, och

at det famma, det oaktadt, år mycket natur-

ligare ån något lika lått fy(lem forn hittils

blifvit uptåkt. Han ville viiTerligen icke at

detta fyftem fkuUe hindra forlkningarne efter

naturens fanna ordning, hvilket tvårtom han

altid anfäg fom et flört och för den philofo-

philkca Botaniken efterlångtadt föremål.

Men under det jag fåledes tiltror mig
forfvara vår flore måflare, må mig forlåtas

om jag i nägre enfkilte mål tanker olika med
honom. Torde hånda at Verbencs-^kgtc ^ i an-

feende til det at dcfs flåfle fpecies åro fyr-

månningar, kunde beqvåmligare foras til Di»

dynamioe-clciKcn , åfven fom Cunila, om annars

detta genus bor forblifva fårlkilt, fåfom fam-

manfatt i fynnerhet Thi/mi och Saturej y hos

hvilka tvånne hannar åro ofruktbara, men
åga få kännemärken defsutom gemenfamt.

Den våxten af hvilken jag nu tager mig
frihet at lemna bellcrifning, kallades af Dodl.

Solander, dä den foril uptåcktes i nya Hol-

land, Ciinila frutkofa, emedan den måfl ofver-

cnsftåmde med de kännemärken fom Lin-
NiEUS gifvit åt detta llägte. Jag torde dock

fä (kilja mig frän en fä betydande Sagesmans

tanka.
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tanka ,— liålfi den i fråga varande växten år

til yttre utfeendet (habitus) helt och hällen

olika frän alla Cunili^, och har fnarare vid

forila päfeendet mycken likhet med Äosmarinuf,

ehuru fårlkildt vid en närmare granlkning ; och
denna yttre olikheten foranlåt mig at noggrant

underfoka blomman, hvars härjämte fogade

Charader lårer, fom jag fmickrar mig, tyde-

ligen utmärka denna växt fom et nytt flågte.

WESTRINGIA.
Char. essen t.

Cahjx feiniqvinqvefidus , pentagonus.

Corolla refupinata: limbo qvadrifido lobo

longiore eredo, bipartito,

Stamina diflantia; duo breviora (inferiora)

abortiva.

Char. Naturalis.

CaLYX. Perianthium monophyllum, tubu-

lofo-campanulatum , pentagonum, angu-

lis prominentibus eftriatum, fere fcmi

5-fidum, laciniis aeqvalibus, eredis, lan-

ceolatis, muticis, perhflens.

Corolla monopetala, ringens, calyce du-

plo longior, refupinata. Tiibus longitu-

dine calycis , fauce villofa. Limbus qva-

dripartitus: Labium alterum fuperiora

fpeftans, parum longius, eredum femi-

biiidum. Labium alterum inferiora re-

M 5 fpici-
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fpiciens tripartitum: laciniis aeqvalibm,

divaricatis
,
lineari-oblongis.

Stamina. Filamenta qvatuor, limbo duplo

breviora, divaricata, qvorum duo ab-

breviata, inferiora, faepius abortiva.

Antherce iuhxotMuådd, biloba^, incumben-
tes.

PiSTiLLUM. Germen qvadrilobum. Stylus

filiformis, longitudine ftaminum. Stigma

bifidum parvum.

Semina qvatuor, obovata.

Jag vil håldre infora detta flågte i Didy-

mmia- Angiofpermia nåft efter Tencnum, ån i

Uiandria, emedan det åger 4 ftamina, af hvil-

ka tvånne åro kortare ån de andre, och faft-

ån i allmånhet (ej altid) deras Antherce åro

ofruktbare C^bortientes) de icke defto mindre

altid finnas. Deffe tvånne kortare hannar

fitta nederft, emedan blomman år up och ned

vand (refupinata).

Slågtet horer til forfla fedionen af Hr. de

JussiEUS Labiatce.

Namnet år giR^it til hedrande minne af

Herr Lif-Med. Dod. J. P. Westring, for-

tjent af den botanifke Vetenfkapen for out-

trottelige och gagnande underfokningar om
Lafuarnes- fdrglialtigliet, hvarom K. Vet. Acad.

Handlingar under de forflutne areii få ofta

vittna*

Det
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Det enda flag af Westringia fom jag

ånnu fedt, år bördigt frän nya fodra Wallis

på nya Hollands fodra del nåra Port Jackfon,

och har det ockfä ilere gånger blommat i de

Engellke drifhufen.

Westringia rosmariniformis.

JDefcriptia.

Friitex ramofiffimus, ramiilis oppofitis 1. qva-

ternis, tetragonis, fericeis, foliofis.

FoUa qvaterna, petiolata, patentia, lineari-

lanceolata, integerrima, revoluta, acu-

^fiuscula; fupra iajte viridia , lacida, nu-

diuscula; fubtus fericeo-tomentofa, alba,

Petioli breviffimi, fericei. Stipulcs nul-

l^e. —
Flores apicem verfus ramulorum, axillares,

folitarii, brevius pedunculatL

EraSiece binae, lineares, breves, fericeae, ad
bafin calycis.

Calijx fericeus, laciniis denudatis, margine
revolutis.

Corolla alba, maculis purpureis ad faucem.

Annu åro vi intet kunnige om någre

fardeles egenfkaper hos denne bulk:e. Bladen
åro lindrigt bittre på tungan dä de tuggas,

men icke aromatifke. Blommorne åro icke

oprydeiige, ehuru utan någon lukt.

^^^^
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Figurernef uttijdning

:

Tab. VIII. Fig. 2. — foreftåller en quifl i

nat. ftorlek.

n. I. Cali/x tillika med braéleae.

2. Piplleiu

3. Den långre Stamen.

4. Den kortare.

Forfok^ ät af de flejle Lafarter , (Lichenes)

bereda fårgftoftevy fom fåtta höga och

vackra fårgor pä Tlle och Silke.

Sjette Afdelningen,

Öfvev Tråd^Lafuarne (Lichenes filamentoji)

:

af

J. P. W E S T R I N G.
1 M. Dr. Kongl. Lif-Medicus.

Det år egenteligen denna flock, fom i all-

månhet blifvit kallad Laf, dä vanligen de an-

dre af allmänheten, faft med oråtta, kallas

MolTa. Långe hafva håraf 9 eller 10 olika

arter (fpecies) varit kånda, och uti vår flora

uptagna. Hit forer jag nu 2:ne nya, nemli-

jen L. farmentofus, fom nyligen blifvit kånd
och
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och befkrifvenrö) famt L. Compreflus, efter

fom den af flera audorer blifvit räknad til

denna flock. ^)

Ellofva arter af defla Tråd-lafvar hafva

genom många omgorda forfok blifvit til fin

fårghalt af mig beprofvade. Deras kånnedom
år fvär; ty de nårma fig mycket til hvar-

andra i likhet genom yttra utfeendet; hvar-

fore de ock blifvit mycket förblandade af

nyare audorer. Sålunda hafva många trodt,

at L. Hirtus och JL. FloriduSy fom efter yttra

utfeendet åro rått fvära at åtll^ilja, vore en

och famma art: åfvenfå L. ^ubatus och L.
Chatybeiformis c) o. f. v. Men de mänga för-

fok, vida ofver 200 til antalet, fom jag an-

flålt öfver Tråd-lafvarne , hafva gifvit mig
fakrare anledning at kånna dem, och dårefter

åtfkilja dem. Någon torde vål gora mig det

inkaft,

a) Se Kongl. Vetenfk. Academ. Handling. 1795^

4 Qyart.

i^) L. Comjjrejfiif s Acharii år troligen ingen Lat
hvarom fe mera på fitt flålle.

c) H. Ad. Afzelius i fm Differt. de Veget. fvecan.

obf. & exper. tror Hirtus och Floridus famt

^ubatus och Chalybeiformis vara en och fam-

ma art. D. lAljeblad i Flor. Sv. tror Plicatus

vara variation af Barbatus, och lika £a Hirtus

och Floridus, Prof. Weber i fin Spicil. Flor.

Goetting. gor Chalybeiformis til variation af

^ubatus: och [Laimtus til variation af Pub$^^

fems 8cc. &:c.
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inkaft, at fårgforfoken åro mycket tilfålliga

och otilråckeliga, for at ätfldlja arterna ifrån

hvarandra: dä den flutfatfen dragés ifrån för-

hållandet med andra våxter, fom förhälla fig

olika efter olika ålder och climat; ty af an-
dra våxter, blommor och frukter kan man i

fmått fä ätfldlliga fårgor; men deffa åro me-
rendels icke fada: de gå bort genom tvättning,

dä defla tåla til och med kokning, och det

ofta med fl^arp fäpa. Men delTa troligen po-
lypartade våxter hafva en helt olika natur

med andra; ty jag har mänga gänger årfarit,

at famma Laf, antingen den våxer pä berg,

bark, tråd eller pä blotta jorden, dock altid

ger en och famma fårg. Ej eller gor deras

ålder någon ändring; ty de unga gifva fam-
ma fårg, fom de gamla: och ijelfva frored-

ningsdelarne hyfa foga mera fårgåmne uti fig,

ån ijelfva växten. Bevis dårpå ger L. Cöcci-

fems, ty fjelfva defs hvita blad eller flam ger

nåRan lika fä röd fåro-, fom defs roda knölar

enfamt tagna. Många omgorda forfok med
flera, endaft for at fä uplysning i detta målet,

hafva ofvertygat mig härom. Sålunda, dä de

altid gifva famma fårg, efter fma behändiga

egenlkaper, fom utgöra deras natur; fä tyckes

ock denna olikheten i deras forhållande fins

emellan kraftigafl vittna om åtfkilnaden dem
imellan.

Utaf defla Tråd-lafvar hafva vi en flor

omnighct i våra fkogar; fä at dåraf fkuile

årli-
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årligen kunna famlas flera hundrade fkeppund.

For getter åro de en koflelig foda ; men hvar-

efl defla djur ej finnas, fä de, utan at gora

någon nytta, multna bort. På några ftållen

har jag hordt dem användas til Hoppningar i

foffor och ftolar, i fiållet för tagel och hår.

I Dårtil fkulle och i fynnerhet L. Ckahjbeiforniis

vara mycket tjänlig; ty han toFvar fig ej lått

! tilfammans, och behåller, ehuru torrkad, nog

i

fpånftighet. Men L. Barbatus och Plicatus,

\ om deras crufla afgnuggas, få nårmafte likhet

' med hvitt tagel, och fkulle fåkerligen gora

famma tjånfl, hvarom mera på fitt flålle.

Jågare anvånda dem vanligen til forladdnin-

gar, och pällå, at de renfa bofspipan båttre

ån alt annat. Allmogen brukar ock några

I

af delTa fom medecine. I Småland har jag

I

hördt omtalas, at de gifva Decod af L. Bar*

I

hatm och Flicahis for fjukdomar af indrifven

I

Ikabb. Nyligen beråttade mig en Sjo-Capitain,

I

at han mänga gånger botadt gulfot med Deco6t

af L. Hirtus, (Enlaf) hvaraf et til två qvin-

tin kokas i et qvarter mjölk och drickes 3

morgnar i rad, dä den fjuka plår hjelpas.

Prof. Hagen d) anforer ockfä flere audorer,

fom hafva berömt L. Barbatus och Plicatus får

fm nytta emot kikhofta, blodftortningar och
gulfot. Deras fmak ger tilkånna, at de inne-

hålla mycket kådagtiga och faltagtiga beflånds-

deiar:

«) Hifloria Lichenura Prufscior. p. 134 &^c.
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delar: hvarom jag ockfå blifvit ofvertygad

utaf mina forfok. a) Som de fiåfta af deffa

hafva uti fig en mårg, fom nog liknar bom-
ulsåmnet, och tillika nog geléeåmne, får man
ock anledning at förmoda dem kunna använ-
das til pappers tilverkning? Anledningen år

nog ftor, för at låmnas oforfokt.

Utom all annan verkelig och förmodad
nytta af deiTa, år den betydclig, fom de lofva

våra fårgerier. Några af dem gifva rått fko-

na och flarka fårgor, hvaraf åtfKilliga åro

ågta. Mina fmå forfok hafva ifrån början

endafl varit gorda for at rått låra kånna och

åtfkilja defla: famt for at uptåcka nyttan, och

hvad tilgång til fårg, fom vore at vånta af

dem. Detta arbetet, endaft forråttadt på mi-

na få hvilollunder , har varit for vidloftigt,

for at tillåta mig ingå i florre underfokningar.

Blotta infamlandet, och arternas rediga åtikil-

jande, uptager mycken tid: och ånnu mera

tid och arbete fordras, at omgora förfoken

flera gånger, for at vara fåker på utllagen.

Ehuru mäna forfok göras i fmått til 3 eller 4
qvintin Laf for hvart forfok, tviflar jag dock

icke

c) Uti Aél. Scient. Petropolit. 1783- har H. G^wgi
infordt en chemifk analyfis ofver L. Hirtus , Fa-

rinaceus Scc. ; hvaraf fes , at de innehålla något

gelée, käda (^gummi) litet harts (refina); in-

gen olja: kalkjord med litet kiiel: någct jårn

;

men intet falt, utom alkali.
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icke på, at famma fatt fkulle kunna verk-

flåilas i (lort Det kommer endaft an på
iMckligheten, fom vinnes genom ofning, och

råtta iammanfåttningen ar tåpta kårii, fom
fordras hårtil. Sedan vi fått låra kånna Imra
Kiån^a och hvilka fåreor kunna fäs af våra

Lafvar, blir det federmera fårgkonilens egen-

teliga fak, at rått begagna lig af dem« Kon-
fien at rått fåfta vara vanliga fårgor, Jir ånna
raycket ofullkonilig. Såiuiida år det mindre
underligit, om den faknas hår. Dock har jag

varit lycklig, at finna et oth. annat fått, fom
tyckes vara förmånligt: hvilket ock på fina

flållen anfores* Ofullkomligheten uti det hela,

torde dårfore hår vinna tilgift, famt frikal-

lande från kkander, då affigten varit oegen-

nyttig, och arbetet forknippadt med många
fvårigheter. Tilfållet har gifvit mig begrepp

om fakens varde: hvadan ock mc*jeligheten

af forfok i flört icke blifvit låmnadt opätånkt.

Et och annat forfok gifver gode hopp och
god upmuntran.

Tillika med afhandlingen of\'er mina fér-

fok, upfåndes åfveu nu, fom förra gångerna,

prof på alla färgorj fom jag dnigit utiir tråd«

lafvarne,

Lichenes Fiiainentofi. ,

~
I. L. ^\ihathis.' TagehLaf. E^ilamentofus,

pendulus^ axillis comprcdxs. Linné,

K r. A. Handl, m.Qi;. N
.

\'axer
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Våxer omnigt på tråd i Barr - och Lof-

fkog; men fparfamt på gårdesgårdar och fie-

nar. Finnes ofveralr. Kan famlas til flor

mångd. Har vanligaft gräagtig fårg; men ofta

ockfå fvartgron. Ar vanligen i| quarter lång.

Har fmä runda och hvitagtiga frudifications

knölar, (Tubercula) fom fitta ofver en led:

delTa åro icke betoefna; m.en nyligen af Hr.

Lands-Camerer. Ljungh fundna. De åro vida

fkilda ifrån de tubercula farinofa aperta, fom
altid finnas til myckenhet. Har befk fmak.

Innehåller mycket färgämne, hvilket kan ftarkt

fåfias. Tyckes blifva mycket lönande for vå-

ra fårgerier. Prof Hagen angifver den for at

gifv^a rod fårg; a) men mig har det icke lyc-

kats. Fårgnamnen blifv^a ofta förblandade, Ii-

kafom nammen på Lafvarne. Fårgorna

gora ej eller altid lika intryck i allas ögon;

hva-
d) Hiftor. Lich. pag. 139.

F) H. Ferbcr berättar, at i England i Leith til-

verkas rod fårg af L. Snxnfilis. Se Hagens-

Kift. Lich. Jag har på många fatt forfokt

denna; men aldrig fatt rod fårg dåraf. Skulle

dårfore tro, at dec år L. Tartnreus , fom ger

\ orfeiikn, hvilkens tilverkning jag anfer kunna
^ fyOelfåtra 200 perfoner på nåmnde flålle. Det

blefve hår en fior uptåkt, om rod fårg kunde
fås af L. Saxatilis, fom hos ofs år den omni-

gafle af alla. L. Parelhis och L. Roccella hafva

ockla af nåftan alla auftorer blifvit angifna

for at gifva rod fårg. Men jag har flerfaldi^a
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hvadan olika begrepp gifva anledning til olika

namn. Jag kånner en iård irian, fom ej val

kan ädkilja färgorna. Sålunda hvad en kal-

lar cobr ochracms eller aurantiaciu , kan en an-

nan kalla coior riiher, fiif^^^^
eller purpurafcens^d)

Denna låter vål efter torrkning gnugga eller

flota fig til pulver. AtOvilliga vackra moder-
na fårgor kunna dårar fås, ibm kunna fes af

profverna. I ftort blir den ej fvår at hand-

tera. Dock duger den ej fä vål ,til ullfårg-

ning; ty den faller fig vid ullen och blir fvår

at frånfkilja; men vål til garn och tyg.

Defsutom år ull fvåraft at fiirga; ty den har

mycken fettma, fom år fvår at frånfkilja»

Den drager ock måfta fårgen: garn drager

mindre fårg: och klåde eller tyg minil,

N 2 På

gånger, pa alla vanliga fatt forfokt deffa, och

aldrig kunnat få miniia tekn til rod fårg»

Såhjnda Ikulle jag hafva anledning åt mifs-

tanka mifstag på namn. Vår L. Parélkis, fom
våxer omnigt i Hallaud, ger endafi en gråagtig

oduglig fårg.

ir) Color aurajitiacuf kallas coIor ruber: fe WsIt

om L. Barbatuf. Det vore dårfore onöceligit,

at fårg-lexica blefvo fullkomligare utarbetadej

och namnen på flera fprak nptagna, 1 fynner-

het de latinfka och franfyika. Herr Chn Fr.

Prångens Farbenlexicon, Halle ii?y2 , har va-

rit mig en god hjelp; ty fårghenåmningen år

ganlka fvår; men des ihopfatta lyfKa ord lata

ej altid få vål i fvenlk ofverfåttning.
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Pä Tlle.

1. Med vattn cnfamt. Om man låter

den ftä i 14 dagar och macerera på varmt

ftålle och i tåpt kåril: fedan lågger ullgarn

dåruti, och låter det ligga i 2 dygn, i digc-

flions varma, (70 ä go gr.) fä får godfet en

mork och fkon Carmeiite fårg.

Se profvet n. t. Ger ingen fårg åt

infufionen på flera dagar.

2. Efter 14 dagars kall macera tion i vattn,

och 4 dagars digeftion, feck ullgarnet, lom
förut var betadt i alun , en mork vaxgul fårg.

Se pr. 17.

3. Med urin macererad på varmt flålle i

flera veckor, ånda til 9, feck infufionen en

flark caflaniebrun fårg; men ullgarnet, ehuru

efter flera dagars digeflion, blott en ljus umbra
fårg. Se pr. n. 18.

4. Med vattn forft och citronfaft fedan,

ypkom ingen fårg. Efter några dagars mace-

ratioji -0) tillades tö oflåkt hvit kalk, då fårg

flrax upkom. Tinduren blef mörkgul. Efter 2

dagars

Uti forfla afhandlingen belkrifves hvad jag

menar med Maceration och Digeftion. Verba va-

leiit ut nummi, Defla alla forfuken åro an-

flållda i tåpta kåril. De flåda af denna floc-

ken Lafvar tida ITdlan 70 gr. varma. En flor

del gifva fårg med kall maceration, i et rum,

fom hidler ig gr. \årma.
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dagars digeflion med ullgarnet, feck det en
brungul fårg. Se pr. n. g.

Med kalk enfamt, fäs ingen fårg, fom
fåfter fig: ej eller med potallca.

5. Med vattn och kopparvitriol , emot
Lafvens vigt, fecks ingen fårg. Efter 6 dygn
tillades tö oflåkt kalk, hvarefter godfet feck

innom et dygn, i digefiions vårma, en ikon

och ljus olivegron fårg, hvilkcn, om man til-

blandar fatfen faltbeter och lika mycket
kokfalt, blir ågta. Se pr. ft. 4,

6. Med kokfalt och faltbeter, efter 14
dagars maceration, feck ullgarnet en ll^on och

mork carmelite fårg , fom år ågta. Se profv,

n. 2.

7. Med oflåkt kalk tö» öch Salmiac

efter 14 dagars maceration, och 4 dagars di-

geflion, feck godfet en fkon caflaniebrun fårg.

Pr. n. 3,

8- Med o. k. och f d) efter några tim-

mars maceration med ilagdt gods, en ljus vax-

gul fårg. Pr. n. 5.

9. På famma fått med tillåggning af k. f.

och f b. efter ofvanfor anförd proportion,

blef fårgen ljufare. Pr. n. (5.

( N 3 10.

d) For at undvika befvåret med tryckning af

famma ord få ofta fom de fordras, utfåttas

blott inirial bokftåfverne o. k. i flållet for

oflåkt kalk, f^ for ialmiac, k. f: kokfalt, f b,

faltbetera
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10, Efter långre maceration i 3 eller 4
dagar, blef fårgen gulbrun. Pr. n. 7.

11. Med k. £, f. b. och potafKa, efter

några timmars kall maceration med gods» feck

det en vacker chamoisgul fårg, fom tåi at

dragas igenom fkedvattn, utan at fårdeles för-

lora eller affåtta. Pr. n. 9.

12. Pä famma fått efter 5 dygn, en vac-

ker citrongul fårg. Pr. n, 10.

13. Likaledes efter 8 dagars varm mace-

ration, en flarkare citrongul fårg. Deffa åro

ågta. Pr. n, 11.

14, Med lika tilfats, får ullgarn, betadt

i alun , en fkon brun fårg (^couleur d' Eveyne)
Pr, 12.

15. Om til famma fats blandas tS kop-

parvitrioi, får obetadt garn en fkon olivegrou

fårg, fom år ågta. Pr. 13.

16, Om, i ftållet for kopparvitriol , tages

/ö- mercurius corrofivus albus , famt litet brån-

vin, får godfet en mork vaxgul fårg. Pr. 14.

17, Med o. k. och f. famt kopparvitriol,

efter 8 dagars varm maceration och 2 dagars

digefiion, får godfet en fkon och flark caftanic

brun fårg. Pr. 15.

i8« Med o. k. och kopparvitr. fås en
gulagtig åt oHve dragande. Pr. 16.

jg. Med o, k. och f. efter 6 dagars varm
maceration, då dårtil blandas del merc.

corr. alb, och litet brånvin , feck godfet en

flvon flark och ågta Mufc färg. Pr. 19.

Fä
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På Silke.
1. Vattn enfamt, efter 3 dagars macera-

tion, och fedan Silket legat 3 dagar i digeftion

dårijti, ger Noifette. Pr. i.

2. Efter 3 veckors maceration, och 3

dagars digeftion med godfet, en mork vacker
gråbrun eller feuille morte.

3. Efter maceration i vattn några dagar,

med tilfåttning federmera af o. k. och k. f.

famt f. b. en fkon och ljus carmeiite^ med
mycken glänts. Pr. 3,

4. I famma vattn-maceration dåruti alun-

betadt ullgarn lades, feck Silket en mork Paille,

Pr. 19.

5. Med urin efter 14 dagars maceration,

en ljus carmelite med mycken glänts. Pr. 14.

6. Samma med tillåggning af o. k. efter

,

a dagars digeftion och förut 14 dagars ma-
ceration i vattn, en vacker tegelftens fårg.

Pr. 15.

7. Med urin, efter månads maceration^

famt godfet efter en dags digeftion, en llvon

mork carmelite med glänts. Pr. 21.

8. Med k. f. och f. b. efter några dagars

maceration, en fkon mufk eller carmelite med
glänts. Pr. 4.

9. O. k. och f. efter 4 dagars maceration

och 2 dagars digeftion, en fkon mufk fårg,

eller ljufare caftanie bryn. Pr. 5.

10. O. k, enfamt med vattn, en mork
Paille. Pr. 6.

N 4 II.
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11. Potafka enfamt med vattn, en fkon

ljus Paille, med mycken glänts. Pr. 7.

12. Kopparvitr. i vattn m^ed tillagg, af

o. k., en vacker ljus olive fårg. Pr. g.

13. O. k. och f. , då godfet ockiå lades

uti flrax, ger citrongal fårg innorn 2 timmar.

Pr. 9.

14. Samma, m.ed tillagg af k. f. och f. b.,

efter et dygns digeilion, citrongul. Pr. 10.

15. Samma, efter 8 dagars maceration

och 4 dagars digenion, brungul. Pr. 11.

16. Kopparvitr. enfamt, mork Noifette.

Pr. 12.

17. I\ied vattn i några dagar miacererad,

hvarpå fedan tilblandades litet citronfaft famt

o. k., efter vanliga proportion, efter 2 dagars

digeftion en ljus carmelite. Pr. 13,

18. K. f. och f b. famt potafka, efter 5

dygns kall maceration, en vacker ljus Paille.

Pr.' 16.

19. Sam.ma, i digeilion efter 5 dygn, ci-

trongul. Pr. 17.

20. Med o. k, och kopparvitriol, efter 2

dagars digeftion, en vacker ljus olivegul fårg.

Pr. 18.

'

21. K. f. och f. b. famt potafka i 3 a 4
dagars maceration , hvartil fedan blandades li-

tet brånvin och m.ercurius corrofiv. albus,

efter några dagars uigeflion, en vaxgul fårg.

Pr. 20.

22.
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11. O. k. och f. forfl: i 4 dagar, famt fe-

dan litet brånvin och /0 merc. c. a., efter 1

dagars digeftion, en vacker carmelite. Pr. 7.2.

2. L. Chahjheiformis. Ståltråds-Laf. Filameiit.

Subramofus, decumbens, implicato flexao-

fus. Linné.

Våxer mera pä flenar och gårdesgårdar ån

på tråd: icke få omnigt, fom den föregående*

i-far fvartgron fårg: knappaft hälften få lång,

biii ^ubatiis. Prof. IVeber anfer den vara en

aiiinial L. ^iibatus ; (Spicileg. flor. Gestting.

p. 229.) men den förhåller (ig helt olika efter

iiiLiia forfok, och bor med råtta anfes fom en

egen art. Den år mera ilel och hård: mera
fpånllig, fom tagel, och våxer mera tofvig.

Jag har ej eller fedt fådana tubercula på
denna, fom på ^ubatiis. Den år ej eller få

befk, utan har mera fadd fmak. Låter ej

eller få vål flota fig til pulver: år ock fpeci-

fice tyngre ån den förra. Den innehåller ej

fårdeles fårgåmne. Tinéiurerna blifva meren-

dels ftarkare ån på den förra; men fårgåmnet

vill ej fåfta fig. Oförändrad, fom han våxer,

tyckes han endaft duga til floppningar i hus-

meubler,

Pä Tlie.

I. Med vattn enfamt. Efter cn natt var

infufionen flarkt gulbrun; men behofde 6
dygns digeflions vårma med godfet fårån

N 5 får-
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färgen fåflades, fom då blef ljus carmelitc.

Pr. I.

a. K. f. och £ b., efter 8 dagars digeftion,

en gulagtig carmelite. Pr. 2.

3. O. k. och £ efter 6 dygns digeftion,

ingen fardeles fårg: mycket fvag och ljus car-

melite. Pr. 3. Infufionen blef dock ftrax

mycket brungul.

4. I vattn enfamt, efter några dagars ma-
ceration, dä garnet var betadt i alun, feck

det en Ikon carmelite. Pr. 4.

5. K. £ och £ b. famt potafka, efter 6
dygns digeflion, flark carmelite. Pr. 5.

6. Med vattn macererad några dagar, och
fedan tilfåttning af o. k. gaf, efter 6 dygns
digeflion en ful vaxgul fårg. Pr. 6.

Fä Silke.

1. I vattn m.acererad 6 dygn, och fedan

med filket tillagdt uti fårg infufionen, gaf,

efter 2 dygns digeflion, en gråbrun fårg åt

olive, fom år vacker. Pr. i.

2. Med k. £ och £ b. efter 6 dagars di-

geflion, en mork noifette. Pr. 2.

3. O. k. och £, efter 6 dagars digeflion,

gaf godfet innom et dygn en ljus carmelite.

Pr. 3.

4. I famma fatts med maceration i vattn,

hvareft yllegods, fom var betadt i alun, le-

gadt, feck fllket en grågul fårg, icke vacker.

Pr. 4.

5. K. £



^797^ c^^A Äug, Sept. 191

5. K. f. och £ b. med potafka, gifva

efter några dagars digeftion endaft noifette.

Pr. 5.

6. Med vattn enfamt, famt federmera ts-

o. k. efter 6 dagars digeflion, cn vacker um«
bra fårg, med mycken glänts.

3. L. Lanatuf, Ull-Laf. Fiiament. ramofis*

fimus, decumbens, implicatus, opacus,

Linné.

Ar icke få allmån: våxer på flenar och

berg i runda plåttar , något tofvig: har fvart-

brun fårg. Prof. ^acquins L. Rigidiis d) med
fvarta runda fkälar, år troligen ingen annau
ån denna. Prof. Weher tror den vara en va-

riation af L. Pubefcem. Men den våxer

helt olika; år 3 eller 4 gånger florre: finnen

måft pä torra flållen: då dåremot Pubefcens

fållan tråfFas på andra ån fuktiga ftållen.

Den förhåller fig ock helt olika med både

^ubatus och Pubefcens i fårgvågen. Har nåftan

ingen fmak. Duger ej til fårg.

På Tlle.

I. Med vattn enfamt ger den ingen fårg.

Då o. k. tillågges upkommer en omårkelig

fårg, fom ej duger. Pr. i.

^2. Med

d) Mifcell. Auflrij^. V. II. Tab. 9. Fig. 6.

^) L. c. p. 231.
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2. Med k. £ och f. b. famt potafl^a, up-

kom ingen tindur, fom i?ierendels flrax ut-

vecklar fårg hos ailaLafvar; hvarfore jag an-

fer denna blandning for den flarkafte prof-

ning, nåft intil o. k. och f. Efter 6 dygns

digeftion, en ful gråagtig, något ät olive, fårg.

Pr. 2.

Med k, f. och f. b. enfamt kunde in-

gen fårg vinnas.

3. O. k. och £ , efter 3 veckor, en odu-

gelig fårg: grågul. Pr. 3. På alla andra van-

liga fått gaf denna ingen fårg: ej eller dä,

pår godfet förut betades.

På Silke.

1. Med vattn ingen. Sedan litet o. k.

blifvit tillagd gaf den en fvag grågul fårg.

Pr. I.

2. Med k. £ och £ b. famt potafka, ef-

ter några dagars digeflion, gaf den en ljus

faftgron fårg, fom var befynnerligit, och

nogfamt vifar des egna natur. Denna fårg år

rått vacker. Pr. 2.

3. O. k. och £ efter 14 dagars digeflion,

och fedan godfet legat flera dagar dåruti, en-

daft en dunkel noifette. Pr. 3.

Efter alla andra methoderna kunde
Silket ej fårgas.
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Nya och mindre kända Sven/ka Lafarter.^

bejlrifne

af

ERIK ACHARIUS.

VI Fortfättnifigen vidare fullföljd,

FOLIIS SUBCAHTILAGINEIS, PLÅNIS,

AUT CONVEXIUSCULIS. o)

10.

VII. LICHEN prunafiri.

L« fubcoriaceus mollis erediufculus lineari la-

ciniatus planus rugofo-lacuriofus, fubtus

aibiffimus? fciitelils iateralibus concavis

fufcis*

Syno-

Se det föregående af denna fortfatta Afhand-

Img uti defla Handl. II. Qyart. f6r innevarande

år, pag* 1 1 1.

«) Vanligen hafva de Blådder-Lafvar , fom rak-

näs til denna Afdelning, ftyfva, jåmnbreda,

mot åndarna merendels fpitfade, djupt flikade,

€ller likfom grenige, upråtta och i en tufva

famlade, antingen platta, eller kullriga, med
fmå intryckningar märkta blad och fom icke

långsefter åro få mårkeligt rånlade, eller i

jjcanterna invikne, fom på de foregående.
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Synonyma.

Luhm ^runaJlrL Linn. Syfl. Veget. XIV. p.

960. — Fl. Svec. 2. p. 416.

n. 1092. — Retz. Fl. Scand.

Prodr. 2. p. 282. n. 1585.

—

LiLjEBL. Sv. Fl. p. 333. n.

77. — HoFFfj. Inl. t. VåxtR.

p. 254.— Westring. Vet.

Acad. nya Handl. T. XV.
p. 22. — G?/iEL. Syft. Veg.
Linn. pag. 1371. n. 195.-

—

LiGHTF. Fl. Scot. pag. 835-

11.47.— Hagen Hift. Lich.

p. 97. n. 49. — Mattusch.
Fl. Sil. 8Ö4. St. Sii. n. 1089.-™

E.EICH. Fl. Francof. p. 147.

855- — PoLLiCH Pl. På-

lat. III. n. 1 1 13. — Weis
Pl. Crypt. p. 73.— Reyg.
Fl. Gedan. IL p. 17c. n. 12.—
WiTHER. Arrang. of Britt.

Pl. 199.— ScopOLi Fl. Cani.

2. p. 379. n. 1384- — Neck.
Mcth. Mufc. p. 103. n. 73.

—

HOFFM. Deut. Fl. 2. p. 14c.

Lichen corniculatus, Rei^h an. Fl. Cantabr. 895.

—

WlTHER, 1. C. 192.

Hal-

Deras Plattar åro naftau altiJ af famma färg

med Lafven hvarpa de våxa, ©ch de {lalla

hafva åfven mjolige Vårtor.



Jfj?/, ffuL Aug. Sept. 195

Haller Hid. Helv. III. p. 84- n. 1984. —
Dillen. Hift. Mufc. p.i6o. T. 21. f. 54. 5 5. A.

—

Michel. Gen. p. 75. T. 36. f. 3-— Waill.
Bot. Par. p. 115. T. 20. f. 1 1.— Roy. LugdB.

570.— Ger. Em. 1377. i.

Phyfcia prunaJlrL— Svet. Slån-Laf.

Observationes.

Habitat in arbomm truncis &c fepimentis ligntis.

Differt a reliquis Phyfciis inollitie , colore fub-

tus albifFimo & fcutellarum rufo.

Variat: A. Laciniis longioribus expaniis apice

bifidis acuminalis ; fupra albis, fub-

^
tus vix lacunofis.

B. Foliis latioribus & parum laciniatis,

utrinque lacunofis; glomerulis mar-
ginalibus lateralibusque pulverulen-

tis albis.

C. Foliis in caefpitem denfum congeflis,

fubfafiigiatis, laciniis brevioribus api-

ce obtufis cmarginatis*

Tvånne til utfeendet något olika förän-

dringar af denna Laf träffas hos ofs allmänt.

Den ena, C^.) fom merendels våxer på bar-

ken af ioftråd, år månggrenig, med djupt in-

llvurne, glefare^ mot ändarna fpitfiga och två-

klufne flikar, 2 til 3 gånger få lång fom den

andra (C.) , hviiken gemenligen finnes på gam-
la gårdfelgårdar och tråtak, och hvars alla

blad, tått hopfittande, tilfkapa likfom cn tufva.

Fli-
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Flikarne åro pä denna korrtare, mera jåmnbre*
da, mot åndarna triibbige och odelte eller en-

dad något urnjupne. Siän-Lafven år i anfeende

til fårgen pä undra fidan mycket hvitare ån

pä den öfra; men at den dårftådes år luden,

hvilket fiere auclorer efter v. LiNxé päftådt

och bland des kånnem^årken uptagir, har jag

allrig kunnat finna, ehuru han dårltådes få

vål fom uppä af mårkeligare uphojda ådror

eller flvrynkor ibland år ojåm.n, men för ofrigt

ganfka ifåt. Inuti år våfnaden luden och he-

la våxten ganfka bojelig, len och eftergifvande,

fom et tunt handfkefkin. Bladens kanter fy-

nas vara något fylligare eller likfom litet in-

bojda. På viffa ftånd finnas mj oliga Vårtor,

fom fitta på kanterna, eller pä undra fidan,

dem Hagen anfer for froredningsdelar. IMi-

CHELius och Waillant, kauike åfven v.

RoYEN åro, få vida jag kunnat inhåmta, de

förfie och ende audorer, fom fedt och an=

tecknat Scutella^ pä denna Laf, ehuru ivlichc-

Ih figur for ofrigt år illa ,g:jord. Kvad \^^eis

och LiGHTFOOT dårom faga tyckes vara ta-

git af DiLLENius, hvars figur pä Lafven

(Tab. 21. f. 55. A.) år god, men fig. B. fom
Ikulle forefiålla defs förmenta Scuteli^e, tilhur

fakerligen L. fajligiatus. Sådane jag fett och

LjUNGH i Smoland funnit dem, fitta de pä
fidan af de yttcrfia ilikarna utan flvaft; åro

l"k..il-lika , merendels helbråddade, eller med li-

tet invikna kanter, inuti rödbruna. Af den

be-
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befkrifning Persoon C^ti Usteri AnnaL d.

Bot. 14. St. p. 5^.) fom åfven fått fe dem
dårpä gifver, Ikola de firmas fiora til 2;ne

liniers diameter, men nog tunna, utvändigt af

famma fårg fom lafven, inuti beftåndigt caiFe-

bruna, merendels fållade pä fidan af bladen,

men icke fållan mot ytterfla fpitfarna af deras

flikar, hvilka då litet tilbaka bojas likfom pä
L. calicaris, faftigiatus m. fl, ej fållan händer

och hvarom jag far tilfålle vidare yttra mig l

anmårkningarne til de följande Blådder»Lafvar.

Ehuru Slän-Lafven tyckes vara tämmeli-»

gen tydligt ilcild från iine famflågtingar, fynes

det dock fom nägre furåndringar af andra

flag dårmed blifvit af en del audorcr forblan*

dade. Sålunda förmenar Link (Usteri /. c.

I. St. 166.^ at de varieteter Weis råknat

til L. prunailri, inarare hora til fraxineus

och at L. farinaceus Wufb^ {Beob. d. Gef nJ)

allenail år en artforåndring af L. prunailri*

Relhans L. corniculatus år åfven endaft en

varietct med fmalarc och uppä hvitare blad

(var. A.).

Denna Laf år rik på fårgåmne, famt har

en något fyrlig och båilv fmak. Torkad och
pulveriferad Ikulle han efter ileres 11 ogift kun-

na nyttjas til puder, åfven fom des pulver

med forrnon kan brukas at befiro hudiofa

Milen pä kroppen hos fpåda barn* Usteri
/. c. jj. St. p. sy.

K.V.AMandL lILQv. O % II.



198 1^97-i
^^^5*-

VIII. LICHEN fraxineus.

' L. cartilagineo-membranaceus ereÄus planus

ianceolato-laciniatus rugofo-lacunofus ci-

nereus; fcatellis fparfis la.teralibus mar-
ginaiibusque pallidis.

Synonyma.

Lidwi fraxineus. Linis. Syft. Veg. XIV. p.

960. — Flor. Svec. 2. pag.

415. n. IC91. — Retz. Fl.

Sc. Prodr. 2. pag. 282. n.

1584. LiLJEBL. Sv. FL
p. 333. n. 74. — Westr.
Vet. Ac. N. Handl. T. XV.
pag. 24. — HoFFB. Inl. t.

VåxtR. p. 254. — Gmel.
Syfi. Veg, Linn. p. 1370.

n. 193.— ScHREB. Spicil.

862. — Huds. Fl. Angl. 2.

541. — LiGHTF. Fl. Scot,

p. 83 5- n- 4^- — ScoFOLi
Fl. Carn. 2. 1383- — Ha-
GEN Hift. Lich. p. g6. n.

48. — Weis Pl. Crypt.

p. 72. — M^iLDEN. Fl. Be-

roi. Pr. 1027. — Leers
Fl. Hcrbon. 964. — Gunn.
Fl. Korv. 577. — Leys.
Fl. Halenf. 2. 115c. —

Ma-
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Mattuscha Fl. Sil 863.

St. Sil. n. io88-— Wulff.
Bomsf, pag. 38- i^o. —
Nfxk. Delic. Gallob. pag.

512. n. 25. Meth. Mufc.

105. ~ La Marck fl Fr.

83. — WiTHER. Arr. of

Britt Fl. 194. ~ HoFFM.
Deut. FL 2. 140,

Platuma fraxineum. Hoffm. PL Licli. i. p. 85«

T. 18. f. I. 2.

Hall. Hift. Helv. IIL pag. 84. 198$. ™
Dillen. Hift. Mufc. ir. '165. T. 22. £ 59. bo«

na. — TouRNEF. Inft.' R. H» p. 549. T, 325.

f. A. B. — IVIiCH. Gen. 77. T. 36. £ i. bona.—
MoRis. Hill m. p. S, 15. T\ 7, £ 3.

4. 5. 9. 14. 19. ~ St A P. IIL Lich. 6.

Phyfcia fraxinea. — Svct Afk-Laf.

Okservationes.

Habitat ad arborum caiid.'ces & ramcs inipri«

inis Quercus &: FraxinL

Differt a L. prunajlri fubflantia duriori carti«

laginea, folioruin éi: icu-

tcllariim colorc.

a L. fafligiato &c caiicari iolioriim laci-

niis iubmembranaccis, la-

tioribus & irrc länceo-

latis, nec noii ibpcrlicie

reticulato-rugoia,

O 2 P./^r^
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Differt a L. polijmorjjhi quibusdam varietatibus:

fuperficie rugofa ; foveo-

larum 8c glomerulorum
abfentia; colore, fapore,

loco.

Variat: A. Foliis linearibus longiffimis fubfim-

piicibus.

B. Foliis extrorfum latioribus amplis-

fimis, extrcmitatibus fimbriatis.

C. Foliis margine proliferis & iuxu-

riautibus.

D. Foliis farina virefcente confperfis.

E. Scutellis carneis & per aetatem ru-

gofis, flexuofis concavis 8c nigris.

Jljk-Lafven år en af våra allmår)na arter,

fom tråffas i fynnerhet på gamla Allvar och
Ekar och fom årnär af ^lla Lafvar med bre-

dare blad den florfla långd. Jag har funnit

honom mer ån en fot läng och bladen blifva

undertiden tums breda med Plattar få ftora

fom et tvåll^illingsftycke. Flere blad utväxa

gemenligen från famma punkt. De åro flyfva,

vid bafis fmalare
,

vidgas fmåningom, blifva

fedan nåflan jåmbreda, dela fig i en eller

flera flikar, fom lluteligen aftaga mot åndarna

och fpitfas. Både på bladens och flikarnes

platta fidor, fom af uphojde ofta nåtlika

Ikrynkor bhfva ojämna, och på kanterna åro

Plåttarne med et knapt mårkeligt fkaft fållade.

Af defla tecken jåmte fm blekgrå fårg kännes

han
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han lått och Ikiljes från ofrige arter. Några
förändringar åro vål bladen underkaftade

;

men icke fä betydliga at de fä fårdeles kun-
na forvilla; ty ånlkont de ibland åro fmalarc

och odelte, eller mängdeke; mot åndarna an-

tingen fpitfade, eller dårflådes tmbbige och

bredare eller mindre delte och med fmå hop-

gyttrade utfkott af mindre blad forfedde, famt

ibland af ålder hafva mera utftående fi^^rynkor

hvaraf ytan blir ojåmnare, fä blir man lik-

väl icke däraf mindre fåker om verkeligheten

af denna art, hvars utfeende flrax röjer Iki]-

nad frän andra. Plåttarne åro i fin forfla

början ganlka fmä och urhålkade. Dä de

fått fin tilborliga växt blifva de platta och

fläta med en liten knapt mårkeligt upfiäende

kant omgifne; men med tiden lk:rynklige, upp
och ner böjde med ojåmnare och inikurne

kanter. Deras fårg år egenteligen blek, men
åldre vifa de en rodlått och åfven fvart fårg.

Lafven år odugelig til fårgfioft; men hy-

fer mycket gelée och har nåfian ingen fmak;
torde dårfore kunna gjoras nyttig fäfom et

födande ämne.

12.

IX. LICHEN faftigiatus.

Tak. IX. Fig. i. A—K.

L. fubcartilagineus ereétus casfpitofus ramo-

fus; ramis fafligiatis teretiuscuiis lacunofis

O 3 fur-
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fiirfijm incraflatis fubinermibus ; fcutellis

feffilibus termmalibus.

Synonyma.

Lichen fajligiatus. Persoon Ujferi Annal. der

Botan. 7. St. pag. 156. —
ScHRADER Spicil. Fl. Germ.
1. j). gg,

Lichen jjojmlinus. Ehrh. Crypt. exf. 2*76. Lo-

baria populina Hoitm. Deut. FL
2. 14c. —

Uchen calicaris. /3 Weis Pl. CrypL p. 67.

Dillen. Hifl. MjTc. T. 21. f. 55. B. —
Waillant Bot. Par. T. 21. f. 2.

Phyfcia fapgiata. — Svet. Kliibb-Lnf,

Descriptio.

Jtlga arboreaj plerumque csefpitofa, pollicaris;

ra/iiis I §-2 -4 uncialis.

Folia trades., craliiiisciila
,

rigida, glabra, lon-

gitudinaliter lacunofa Sc interdum quafi

canaliculata, pallida 1. in junioribus alba

& pallido-cincrca, fimplicia at plerumque
rainofa. Lachnce 1. potlus rami ad bafin

prsecipue prodcuntes, rariores, erediu-

fculi, fubfimplices atque ramofiores, cy-

lindracei, luruim incraHati, in quibus-

dam planiufculi, faftigiati, fcutellis ter-

niinati, vel ctiam attenuati pluries ra-

moli, acuminati, fcutellis paffim latera-

libus;



^797-^ Aug. Sept. ^03

libus; rarius verfus extremitatcs atque in

junioribus denticulati, & ad infertionem

fcuteilarum terminaliam qua partern re-

flex i, adunci.

Scutellce juniores fubcylindricae, ad apices ra-

moruin feffiles, confertae, minutse fu-

pra parum excavata? dein planse, aeta-

te majores, plaao-convexa? , demuni
rugofae 8c inaequales, terminales, hori-

zontales, concolores; rarius verfus api-

ces etiam laterales, fparfae; margine te-

nui, aequali, elevato.

Subjlantia externa duriufcula, cartilaginea ; in-

terna mollis & faepe inanis.

Observationes.

Habitat ad cortices caudicum arborum anno-

farum.

Diffsrt a L. fraxineo ramis teretiufculis fafligia-

tis, longitudinaliter lacu«

nofis 8c fcutellis horizon-

talibus plerumque termi-»

nalibus.

a L» calicari ramis teretiufculis fafligia-

tis, fcutellis ieffilibus ple-

rumque terminalibus ; fa-

pore, loco»

a L. farinaceo fcutellis junioribus exca«

vatis 8c adultis ampiis ple-

rumque terminalibus ut 8c

fapore.

O 4 Dlffcri
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Vtffert a L. polijmorjpho ramis fafligiatis, abfen-

tia foveolarum & glo-«

merulorum nec non fa-

pore & loco.

Vartat: A. junior albicans, fcutellis cylindra-

ceis , urceolatis
,
ramulorumque api-

cibus acuminato-dentatis. Tab. IX.

fig. I. A. B.

B. cinereo pallidas fubiimplex ventrico-

fus, fcutellis ad apicem aggregatis,

minuris planis. T. IX. f. l. C.

C. cinerafcens fubfimplcx planiufculus,

dilatatus, fcutellis fparfis lateralibus

terminabbusque, T. IX. f. i. D.
D. Paliidjs compreffiufculus, rugofus,

ramofo - laciniatus, laciniis obtufis

apice pafTim fcuteliiferis. T. IX. f. i . F.

albicans ramonfiimus; ramis extror-

fum canaliculatis anguflioribus , fcu-

tellis fparfis plerumque lateralibus.

T. IX. f. I. G.

F. albicans turfofus ramofiflimus, ra-

mis aliis flerilibus attenuatis tencr-

rimis, aliis turgidis crafTis fubfim-

plicibus apice fcuteliiferis. Tab. IX.

f. I. H.

G. Paliidus linearis, lacunofo- canalicu-

latus, ramofior; fcutellis fparfis, ter-

minalibusque fubtus appcndiculatis.

T. IX. £ I. L

H. ci-
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H. cinerafcens elongatus ramofiis, axil-

lis compreffis, ramis hinc inde ad

iatera & apices fimbriatis ac iuxu-

riantibus. T. IX. £1. K.

Ehuru denna Lafart våxer til omnighet

pä nåfian alla gamla Ekar, Afpar och andra'

loftråd år det dock icke långefedan man forfl

funnit at han borde fäfom fårilcildt fpecies an-

fes. Formodeligen har man trodt at han en-

daft vore en urart af L. calicaris, L. farina-

ceus eller ock af L. fraxineus, til hvilka han
med några iina förändringar få nalkas , at mau
verkeligen får anvånda all upmårkfamhet for

at finna fkilnaden. Des merendels låga, tuf-

viga våxt, famt nåfian trinda grenar, hvilka

i des fanfkyldiga fkapnad altid upåt åro tjoc-

kare fåfom en klubba eller upp och nedvänd
kåggla, nåfian alla af lika hogd och de dår-

uppå liorizontelt fittande Plåttar, fom flata

hvarje gren; altfammans vifar en Ikapnad,

fom icke på något fått ofverenskommer med
andra honom nårmafl beflågtade arter. Nåf^aa

fådan år den Wa illant foreflålt, famt dea
jag tecknat Tab. IX. f. i. E. fom ehuru något

gammal dock bibehållit fitt ordenteliga fkap-

lynne; men med de många och fårfkilta fkap-

nader han for ofrigt tråffks, befinnes han ock-

få vara nåfian likfå befynnerliga forändringar

underkaflad fom L. polymorphus. Såfom ung
vifar han fig olik bade til ll^apnad, fårg och

O 5 plåt-
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plättarnes förhållande. Se Tab. IX. f. i. B.

Han år dä ibland hvitgrå, hinagtig, inuti

nåflan pipig, utanpå flatare och hvarje platt,

fom på åndarna börjar danas tyckes gifva an-

ledning til en i framtiden ytterligare utväxan-

de gren, hvars fpits den dä kommer at fluta

och betacka. Hår och dår bredevid plättar-

ne, fom åro fmä platta eller litet urhåJlkade

framll<juter undertiden et tandlikt utfkott, fom
ibland bibehåller fig hela åldren igenom och
kan fes på nyfs förut nämde figur. — Han
tråifas åfven ibland fåfom fpåd med flere li-

kaledes i fmä bufkar eller tufvor förenade

llånd af hvilka endaft fä båra plättar; dä de

ofrige foreflälla blott fmägrenige blad med
korrta utfpårrade tandformige utfkott, eller

flikar, fom ån ytterligare underdelade fluteli-

gen tilfpitfas, Ikiljacktige til utfeendet alt efter

ibm Lafven hunnit mera utväxa, hvilket ty-

deligare foreftälles T. IX. f. i. A. och H. I

detta tilfländ liknar han ock någorlunda den,

fom DiLLENius T. 21. f. 55. F. G. har af-

ritad, men orätt räknar til L. prunaflri.

Äldre blifven foreter denna Laf några olika

forändringar, fom nårma honom til både L.

fraxineus, L. calicaris och L. farinaceus. En
befynnerlig forellälles T. IX. £1. C. fom har

näflan inga grenar men mot ändan är fullfatt

jued fmå plättar; famt en annan T. IX. f. i. D.
med platta grenar, fom flundom ännu mera
utvidga fig och ändock mer än Dillenii

an-
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anförda fig. 55. B. den han åfven lempat til

L. prunaiiri och pä hvilken ockfä piåttar

finnas pä lidorna. Denna ilaille val måft lik-

na L. fraxineus, men de långs efter grenarre

eller bladen gående fmä fåror eller intryck-

ningar, fom åro få egne for L. fafiigiatus git-

va IMlnaden flrax tilkånna, dä ytan på L.

fraxineus år ojåmn af uphöjde ådror och
ilxrynkor, ~ En ofvergäng ifrån defla til

nåftfoijande variationer fes T. IX. f. i. F. dar

man finner honom plattad, bredare och mera
grenig med ll<.rynklig yta, famt infl<:urne trub-

bige flikar, fom fiundom få fine piåttar på
åndarna, ftimdom icke. Utom nu befkrifne

förändringar utväxer denna Laf åfven pä et

annat fått och framflåller då en ganfka mår-
^elig iliapnad, fom fnart Ikulle ofvertyga en

Oforfaren om niifstag, vore man ej genom
:^äkrare obfervationer forvilTad at åfven under

detta fkick Klubb-Lafven bor fokas och fin-

nas. Han blir nu mera grenig, med fmalare

ofta rånlade och plattade famt åfven trinda

och fpitfade flikar, 2 til 3 gånger fä hog;

grenarnes tjocklek tiltager ej uppåt och piåt-^

tarne finnas ej få aldeles fluta grenarne, utan

antingen vid fin anfåflning boja et fiycke af

fliken fom år ofrig nedåt likfom det händer

på flere andra arter af Blådder-Lafvarne med
hvilka en dylik conformation år gemenfam,

eller fitta de pä fidorne eller i kanterna få-

flade. Se T. IX. f. i. G.^ 1. K. Under denna
ikep-
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Ikepnad år det mer ån troligt at han af de

flå;1e audorer blifvit hällen for den fanflcyl-

diga L. calicaris. Man l]<:ulie til och med
kaij-ia fåga at Dillenii T. 23. gifna fig. 62. A.
fä fnart borde tilhora L. faftigiatus fom L.

calicaris, dl jag verkeligen fett fidane förän-

dringar af båda deffa fpecies fom med lika

fordel dårtil fkulle kanna lampas. Icke defto-

mindre år L. faOigiatus dock tilråckeligt och
vål iMld frän L. calicaris både dårutinnan,

at han har knapt mårkelig fmak och mjölar

fig i mun, famt kännes fimmig dä han tuggas

och därmed at han ännu endafl: funnits vä-

xande pä tråd, dä den andra allrig träffats

annorftådes ån pä flen, utom det plåttarnes

fkapnad och fiållning, famt årven bladens con-

formation åro mycket olika. Smaken gifver

hår fä mycket fåkrare utflag, fom jag redan

fått tilfålle bevifa at flållets Ikiljagtighet hvarpå

Lafvarne våxa dårvid icke har någon inlly-

telfe. fi^) — Ehuru lika den variationen fom
foreftålles T. IX. f. i. 1. til forfla utfeendet ock-

få må finnas med L. calicaris, kan jag dock

icke, hvarken i affeende pä nu nåmde fkilj-

agtigheter dem naturen tydeligen utftakat, el-

ler dårfore, at han fäfom en artförändring fa

nåra kommer fkapnaden af L. calicaris, råkna

honom til detta fpecies och fkiija honom ifrån

L. fafligiatus, af hvilken han dock verkeligen

icke

«) Se defla Handl. Tora, XV^II. p. 208. 215.
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icke annat år ån en urart, oagtadt han ej til-

fullo kan utmärkas med dennes fpecifika cha-

radér; och detta mäfle ju hånda med hvar

och en befynnerlig artforåndring af hvad ipe-

cies fom heift? Under tiden liknar L. fafti-

giatus åfven få mycket L. farinaceus til ut-

feende, våxt, och grenarnes flållning at oro ej

tilborlig upmårkfamhet hafves vid de omftån-

digheter fom våfend teligen kunna Ikilja dem
få mifstager man iig ganll^a lått. Bådas Plåt-

tar tyckes vål vid forila påfeendet vara nog
lika och på famma fått fållade på en del af

Klubb-Lafvens forändringar, men på Mjol-

Lafven åro de altid fmå ikaftade och frän

fin forfta daning platta famt bibehålla denna
form beftåndigt och finnas flrodde öfveralt på
grenarne. utom defs åro de for denna Laf lå

egne fom utmårkt tydlige mjolige Vårtor al-

tid nårvarande. Klubb-Lafven dåremot har

allrig deffa Vårtor och på honom åro Plåt-

tarne i fin forila ålder urhällkade och blifva

vål federmera platta; men tiltaga jåmt i flor-

lek och fluteligen finnas de både kullrige och

på flere fått bugtige och vanikapade, famt al-

tid fittande på eller mot de ytterfla flikarnas

åndar ofkaftade. Et par förändringar af L.
falligiatus fom nåra likna L. farinaceus har

jag aftecknat T. IX. £ i. G. K. På en del

Klubb-Lafvar finnas åfven Plåttarne mycket
urhällkade, inuti hvita med en mårkeligt up-

flående kant omgifaa. Så vål denna kant

fom
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fom Plåttarue pä ;s^tre och undre fidan åro

då icke fållan gronagtiga, til utfeende aldeles

fom Plåttarne på L. poUinarius, hvaraf, ej

utan fkål, bor ilutas at defTa arter nog nåra

ofverenskomma.

Kiubb-Lafvcn hyier geléeåmne och bibe-

håller fin fårg då han blir uppblott i vattn,

hvilket icke kommer öfverens med det for-

bi^ Ilande Nåf'Lafven vifar. Af ålder blif\'a

Plåttarne ibland flåcktals eller ock helt och
hållit fvarta uppå, likfom det händer med L.

fraxineus med hviiken han til fmak och nytta

förhåller fig lika.

Persoon år den, fom pl anförda (lålle,

forft anmärkt L. faftigiatus fåfom farfkild art

och efter honom Schrader fail til fine för-

ändringar ofullkomligt kand. Af ilere vet jag

icke at han år nåmnd; m.en jag tviilar dock

icke at ju de figurer hos Dillexius och

Waillant, fom hår åro citerade, råttehgen

honom tilhora,

15^

X. LICHEN cahcaris.

Tab. IX. Fig. 2. A— H.

L. fubcartilagineus eredus linearis ramofo-

.pinnatifidiis compreffus lacunulofiis palli-

dus; fcutclhs pedunculatis convexis fpar-

iis.

Svxo-



^797^ <^^^' -^^^5'- ^^P^* 211

Synonyma.

Lkhm calicaris. Linn. Syil. Veget. XIV. p.

960. FL Svec. 2. p. 415. n.

1090.— Retz. Fl. Sc. Prodr.

2= p. 282. n, 1582. — LiL-

JEBL. Sv. Fl. p. 333. n. 75. —

.

HoFFB. Inl. t. VåxtR. pag.

254. ~ G.MEL. Syli Vcg.

Linn. pag. 1370. n. 191. —

•

Fl. Dan. 959. £ 2. —
Huds. Fl. Angl.— Lightf.
Fl. Scot. p. 834. n. 45. —
Weis Pl. Crypt. p. 67. —
Mattusch. Fl. Sil. 8^2. St.

SiL n. 1087. — Reich. Fl.

Francof. p. 147. n. 853- —
POLLiCH Pl. Pålat. III. n.

1 1 12. — Muller Fl. Frid.

212.— WuLF. Fl. Bor. p.

38. n. 1 59.— Reyg. Fl. Ged.

IL p. 170. n. II.— Neck.
Meth. Mufc. p. 106. n. 76^.—
"WiTHER. Arrang. 190. —
HOFFM. Deut. Fl. 2. p. 1 39.—

Licken rojlratus. Scopoli Fl. Carn.2. p. 37S.
n. 1382. —

Lichen fcopuhrum. Retzius Obf. Bot. IV. pag,

30. n. 103. Fl. Scand. Prodr.

2. p. 282. n, 1583- — We-
string. Vet Ac. N. HandL
Te XV pag, 25.— Dicks.
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Pl. Crypt. Britt. 3. p. ig.

—

Gmel. Syil. Veg. Linn. p.

1373. n. 225.

Haller Hift. Helv. III. p. 84. n. 1983- —
Dillen. Hift. Mufc. p. 170. T. 23. f. 62. —
Waillant Bot. Par. p. 115. T. 20. f. 6. —
Parkins. 13 12. mala. — Moris. Hift. 3. p,

634. S. 15. T. 7. f. 5. bona. —^ Colum. Ecphr.
I. p. 335- T. 334-

Phyfcia calkaris.— Svet. Nåf-Laf,

Descriptio.

Atga rupeflris, fubcDefpitofa, fesqui 2-4 un-
cialis.

Folia ereda, comprefla, rigida, glabra, linea-

ria, lacunulis hinc iiiinc fuperficialibus,

utrinque longitudinaliter impreffis; pal-

iida, parce laciniata. Lacinm 2. 3. vix

plures iterum bi-trifidas, longiores, acu-

minatae, interdum incurvae gibbofo tu-

berculatae, fubcylindric^; rarius dilatatse,

iatiores obtulae Sc torulofe.

Sciitetlce fparfae, laterales, marginales atque

fubterminales & tunc fiibtus appendi-

culato-roftratse; in iafantia parva? fes-

liles excavata3; cetate fungiformcs
,
pe-

dnnculatse, convexa? glabra? concolores;

margine integro rcflcxo.

SubfMntia exteriör fere cartilaginea, interiör

moliis alba.

Ob.
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OsSERVATlONESi
Mabitäi äd rupes praecipue marinas Bahufiagj

Hallandiae, Scaniae*

JDiffert a L. fajligato laciniiS Complanatis li«

nearibus non fafiigiati.^

& fcutellis lateralibus

pedunculatis \ fapore

amaro5 loco.

a ii farinucm fcutellis convexis^ glo-»

inerulis nuilis, laciniis

compreiEs linearibus^

Golore»

a £i potymo^rphö abfentia föveölarum &
glomerulorum, magnia
tudine^ fapore & toto

habitUi

Wurmtt Ak Laciiiiis longioribus fubfimpliicibus

ereétis, nec ad infertionem fcutella*»

rum flexisi T. IX. £ 2* B*

Bi Laciiiiis in caefpitem congeflis , ct)m*

planatiSj tortuofis, gibberibus fpar*

fis torulofis. T. IX. f. 2. K
C. Laciniis ad fcutellarum infertionem

reflexis k quafi aduncis DilL Fig»

(52. A. B.

Cinerafcenå CsefpitofUs laciniis cön*

ve^o - fubteretibus ^ fubfiftuiofis in»

Gurvis torulofis» T. IX. £ 2-, H.

E» Laciniis latioribus lanceolato-linea*

ribus eredis obtufis torulofo4babri«

dis. T. IX. £ 2. G.

K.V.AHmdLULQy. P At
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At förena aiidorernas meningar om L.

calicaris blifver både fvärt och nåflan omöj-
ligt då man vid noga granlkning finner at den

ene under detta namn forftätt en och den an-

dre en annan art, eller någon af flere arters

förändringar. Jag har dårfore fkål at mifs-

tånka de flåfia af nu anförda Synonyma och
tror at många dåraf fnarare tilhora några för-

ändringar af L. faftigiatuSi De hade fålunda

bordt utcflutas om jag icke åfven anfett nö-

digt at de til framdeles ytterligare gran&ning
och utm.cnflring borde utmärka?* Då von
Lir^Né fielf yttrar at L« calicaris våxer på
tråd, tyckes han hafva ment de månggrenigc
foråndrin^ar af L. fafiigiatus, fom jag i före*

gående § befkrifvit; men då han dårvid tillika

citerar IJillenii hår ofvan anförde figur ro*

jes nogfamit, at han ej haft tilborlig och fåker

underråtte] fe om nu i fråga varande arter, få

myeket mindre ^ fom man åfven finner, at

han med egen hand tecknat nanmet L. caiicaris

på nå^eia varieteter af L. polymorphus uti

fiere hnc vänners ortfamlingar. Når nu til-

lika oivtrvågas hvad förut om L. faftigiatu»

år anfört och af fieres citationer af Dillexii
figur år gifvit, famt hvad jag om L. calicaris

vidare lan hafva at anmårka, lårer det låtte-

ligcn krnna afgjoras: at antingen bor namnet
calicaris rdceles förfvinna, eller om det for fin

ålder ocli håfd for nå;.;on art fkall bibehållas

måile det blifva for dca fom Dillexius m^ed

fin
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fin figur iitmårkt och jag nu årnat afhandla*

Detta förmodar jag ock vara få mycket råt«

tare, fom då ingen annan vårkelig L. calicaris

gifveSj icke eller någon art båttre fortjenar at

framdeles båra detta namn* Ty det feder-

mera tilkomna L% fcopulofum hos Retzius och
DtcksoN paflar båttre for en ny ån förut

kånd Laf då man vil undvika mifsforfländ

om namn. Flere audorer fynas ockfä hafva

varit af famma mening med mig hårutinnan

och fålunda hoppas jag at oftanåmde artfor-

ändringar af faftigiatus ej vidare låra åflad«

komma någon forblandning då få ganfka män«
ga och fullgiitiga bevis yrka deras hänförande

til iitt råtta fpecies. Om man af de ytterfia

ändarnas nedvikning under Plåttarne> fom på
denna artförändring (fe T. IX. £ i. I.) fun«

nitå vara en få mårkelig omftåndighet, blifvit

förledd, at anfe den famma fåfom en fårfkild

tilhorighetj hviiken borde beftåmma des cha*

rader j har man verkeligen irrat fig, då fådani

händer på flera arter bland Blådder-Lafvarne

och på fårfkildta foråndringar bland dem«
Skilnaden imellan L. faftigiätufi med des va^

rieteter och L. caUmris blir ytterligare beflyrkt

genom jåmforelfe dem imellan och de befkrif*

ningar mig nu lemnas tiifållc at vid bada bi*

föga. Näf^Lafven våxer , fä vida hittils utrönt

år blott på flen och har en flark båik linak^

fom kinkina bark^ famt blir gul eller brungul

då han torrkad i vattn upblotes ellet längre

P 2 fora
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forvaras. Klubh-Lafvens alla förändringar våxä^

mig vcterligt blott pä tråd, fmaka nåftan intet

och bibehålla fin fårg då de fugtas» Vål år

Iviåf-Lafven utfått for flere förändringar, men
igenkånnes fornämligaft med i:o lina likfom

hoptryckta eller platta blad, hvilkas flikar el-

ier grenar åro jåmbreda och långa endaft foga

Ipitfade mot ändarna, famt blott 2 til 3 gån-

ger klufna fällan därofver, med ganil^a fmå å

omfe fidor efter längden gående intryckningar;

formcdelft Plättarne, fom finnas flroddc

på båda fidorna kanterna och mot ändarna^

famt åro Ikaftade och uppå kuUriga med ned-

böjde kanter. Då deffe fitta vid flikarnas än-

dar blifva de, fom redan anmärkt är, ned-

böjde, aldeles på famma fått fom ibland llcer

vid den månggrenige fafligiatus och andre^

hvilket af Dillenii figurer ockfå tydeligen

uplyfcs. Den olikhet, fom fåledes i flere vå*

fendteliga omfiändigheter fkonjes^ tyckes mig
vara ganflca påtagelig*

Nåf-Lafven är merendels rak, dock finnes

han ibland tufvig med hit och dit böjda fli-

kar, hvarpå ej fällan flora ojämna knölar fo^

rekomma (fe T. IX. f. 2i F.); underflundom

åro ock deflTa flikar mera trinda, inuti nåflan

torna och böjda fom horn 2 - hogfl 3 klulna

och fmåknottriga. (Se T. IX. f 2. H.) Så
beflvalfad är han tagen af Westring på berg

•vid kon^sbacka. Andtcligen finner man honom
ock-
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1

0Ckfå ganflca bredbladig. (Se T. IX. £ 2. G.)
Högden år vanligen i til 2 tum och fådanc

åro de exemplar mig från Skåne åro meddelte

af Prof Retzius (T, IX. f 2. A. F.) mea
fä trålFais han åfven mycket långre fådan fOm
MoRiSQN honom aftecknat ogh min figur T.
IX. f. 2 B, vifar, efter de exemplar Swartz
tagit pä klipporna i Bohuslåndfka Skärgarden,

dår ockfå den bredbladlge af honom blifvit

funnen. Pä denna Lafvens for ofrigt fiåta

yta fynas hår och dår merendels efter läng-

den intryckte fmala groppor, föm undertiden

åro något djupare och tyckas hyfa et pul-

verlikt åmne uti fig. Des fårg år vanligt blek

och gulnar ånnu mer dä han längre tid för-

varas.

Weis, Lightfoot, Hagen med flere,

fom i fynnerhet haft affeende på de ofta

nämnde tillfkotten unde^ de ytterfla Plättarnc

och trodt Nå&Lafven därigenom tilforlåteligen

vara (kild fräa andra honom liknande arter,

bafva dymedelfl hopblandat både Klubb-Laf-

vens månggrenade foråndringar och nu be-

Ikrifne Laf; men då bevisligt år, at denna til-

fållighet gemenfamt tiikommer flere arter har

jag icke anfett mig bora eller kunna bland

BOtae charadierifticce på Nåf-Lafven, eller ao-

dra arter, den famma fåibm föränderlig och

ovifs antaga 5 til fullo forfäkrad, at de Ikilje-

markan, foxn upgifne åro, ändock n^.ok finnas



$10 J^P7> ^ul Äug. Sept,

tilråckeligc vid arternas igenkårmande och fa«

fcra beftåmmande*

Igenom Dodor Rutström och Swartz
fem af Dici^soN ifrån England århällit den

vårkeliga L, calicaris DilU har jag fått fe fpe-»

ciniina dåraf, pä det nogafle ofverensflåmman-s

de både med Dillenii figurer och den jag

jiu antagit fåfom den enda Qch råtta L, caU*

caris.

Den figur, fom Retzixjs citerar ho5

DiLx^Nius T. 22, f. 60. til fin L, fcopulo-

rum, horer icke dit, utan til fucoides

Dicksons och Gmelins, hvarom jag vidare

får tiifålle yttra mig i anmårkningarne til L«
polymorphus.

Fort-
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Fortfåttning af Granfkningen ofver den

Stählfverdfka theorien ()?n Fäjlmngs-

murare flyrka '^),

af

ADOLPH SJÖBERG.

13.

Får at på det tydeligafte och korrtafle iatt

århålla deffa trenne obekanta termer , a och

k, nied liera dåraf följande nödvändiga, må pro-

fil-arean af den halkande jordmasfan foreftål-

ks (i 3 fig- T.. VIII.) med DABCD,, och des hogd

AB -/^, få bUfver (§. §. 9. jo.) des bredd

ifrån yertex D, dar utfiyttnmgen börjar, AD
eller den qvarMende jordens anlag BM= -^—

,

hvar och en emot h fvarande femiordinata L C = 2,

och folgaktelij2;en hvar och en på AD varande ab-

fciiTa LD=; . Man får fordenfkull, efter qvadrc-

rings.formlen, fydx^fL C x L x d (7^)

— S 7^;^:+^ Cs+nz:)')+C^ (når z^ouiiC,

jrnen eljeft ^<5 = ä,) . (+1/^— li-^^ LCx+fz/O

^+}f /'Hlx-Lx)= ^C+x-L 0-+«/0

P 4 51=:

Se andra Qyartalet p. 143.
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5 1'S

Efter farninc hyperbolifke logarithmer

fiårefcer förekomma, har jag genafl profvat

dem, och funnit — (L 135 — L lo)+ L 9 s2

— (+4,905274778438— 2,302585092994)+
^2,197224577336=:—o,405465Io8Io8=-
— L 1 3,5 + L Q, fafom närvarande exempel

Som mnllmasfans ^vilopunkt C pä tan^

genten EH kan fås af ordinatan LC, fon\

går, genom masfans tyngdspunkt O, och be^

l^åmmes af abfciflan L D, få må denna
fednare fokas, genom des tiihorande formel

^Ji' hvarifti fyäx=dm nyfs funna b^^ och

^X^ydx i formlen >= -4^ X'^^T^^Tr^ i nårvai.

rande åmne, 13,) hvars integral gifver

tåliarep , fvarande emot fxydx ,Q\lqrf
^'^

/'i^'!"?

^ ^ (+t\ —
i sCs+nzy + ?^Xs+nz)

2=0 uti C, och eljeft z^li,) , . . (— f /
*
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de förra exempelvården inlattas,) , . .

/ j 18' "S' IT T
V,~«"~4X9=X4'"1" 6X9^X4''^^ ,3,5 1. 9

"^5^-;xfcO^ 1003,040671011840.

Når nu denne tåljare divider^s, med
påmnaren = 137,034440, århåljes den fokt^

LD = 7,3 1^6247

§. 15.

Hårmcd hardenobeftåmdaabfciflanLD=—

-

(§. 13,) blifvit efter O beflårad, q ti den be-

kanta r, få at r = -4— och ^Cs+nz^ir ^z^t

hvilken, befiåmd eller obeflåmd, år en aequa-

tio hyperbolae ad afymptotos, utmärkande
kroklineens hyperboiiika natur Qch tjänande

til cu^"vaturens finncinde,

Af denne sequation fokes desforinnan or^

dinatan LC, fom går igenom O, pch år z^-]-nr

± V C r (2 T + ?4V ) ) i- X 7, 3 I 9 5 2 4 t

+V (7,3 196247 (2 X 9+ T? X 7.3¥96?47))

P § % 1%.
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1 6.

Subtangenten LE, fom fvarar emot tadions*

punkten C, dar mullmasfans tyngd, efter

LOC, lodrått trycker, uträknas efter formien

" '
^^-^^ - T^ö^

'

(?HXi3,453^364)^ ^ I2,648Q223

^
Dåraf blifver AE =AD+LE — DL

^
7{:rh'^ V—r-i2^ 12,5480223— 7019^247

p 17^3283970 =V (fl'—P). (§. 12O

Af A E L C A E A H, fås AH = ^ =

^-£1-== — 12,648^ ^18,4315/95.

Och tangenten EH, = = VCEA^ -fAH^
p:\/(i7,328397ö^-ri843i 5795^>25,2981 519--

Hvarmed de trenne obekante åro uptåckte.

Bugtigheten af DCB behofves, til defs

upritande och til controll f5r de ofrige lineer,

hvilka murens ftyrka federmera i ftorre el-

ler mindre mon beror. Hårtil har man, for

den emot D M convexe hyperblcn DCB,
DM = AB = /z = 18 fot, fåfom' den ftorfta gifna

^bfcifla, och BM= AD= ^^12, fåfom den

dåraf
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dåraf blifvande florfla ordinata. Når abfciflaa

DQ,= LC=:;s då efterhand affåttes ifrän D
på DM til i; 2: 3; 45 * • - ^ I8, blifver den

obeflåmda ordinatan QC := DL ^= fafiftåUd'

i dåremot fvarande vården, 0,054; 0,211;

0,462; 0,800; 1,220; 1,714; 2,279; 2,909;

B,6oo; 4,348; 5.149; 6,000; 6,898; 7'84o;

8,824; 9,846; 10,906; 12,000; hvilke, vid fi-

na abfcifTor pä DM vinkelrätt utfatte, gif^

va punderne C pä DB, fom mecl der^s

femmanbindning kan updragas,

Annu vet man dock icke rummet for O
på LC, hvaraf ftyrlineens D'0 med EH pa-

raliela ftållning, jordmasfans tryckningspunkt

N pä inurens fida, och defs tryckningspunkt

E. pä inurens bas bero, Dårfore fokes ordi^

jiatans del LO, efter des formel , hvaruti

nåmnareri '^fydx år redan fynnen ^ 2P, och,

for tåljaren , formlens dx eller figurens L /

5= "^-^^^-^ bor multipliceras med och in^

greras. Dä bUfver/^gg|^^ ^

(når z-=-o uti C, men eljeft 2; = Ä,) , . ^
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:+ I ( / + ?j Ä )^ - I/' - L/) = JL

.+ .-cir,-^i./.x^).5(^-

Således år ^^^^ = '797.^10,, ;s

^ 0,55854445 = LQ = AG.

§• 19.

toas"'„"S"

^ 4.9783432.
'^-'^^^"^

NA = LO + GN = 6,5 58(5445. -4^

4.9783432 = 11,5369877-
'

NB = AB ^ NA =18 ^11,53^3877= 6,4630123.
'

BH = AH AB = 18,4315795 ^ IS
= 0,4315795-

Hade
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Made mullmasfan , fäfom Auétorer vanli-^

gen antaga, varit en AAEH, hade trycknings-»

punkten N gjort NH = ^ 6,14. Men

for det den hyperbolifka areans tyngdspunkt)

flyttar fig hogire up, mäfie NH blifva ftörre,

eller NB -f BH = 6,89459i8*

DE = AE — AD =3 17,3283976— 12

^ 5^3283976*

AH i8»43M795

= 10,8464665*

DD' = AD — AD's= — XÖ3846466S
^ 1,1535335*

Således kimnä ej punkterne D, D' med
iivarandrä infalla for god jord; och ån min-
dre for den fåmre, dår anlagen AD åro ftor-^

re, fäfom Audor i fm i2:te figur likvål ut^

fatt. Detta bevifar åter, at han ej haft fin

figur uträknad eller fcala upritad. Och
fåledes icke eller dragit någon nyttä af fm
theorie. Hvilket åfven fes dåraf, at han af

fm theorie ej eller befiåmt följande nodvån-
diga linea*

.
AD^XNB

, 10,8464665X6,463012^
JtSK ^ —r"x7"^

'—""""—~ ~"
AN 11,5369877;

s 6>ö76i82§.
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Som en murs ftyrka, at emotflå jord-

masfans fneda trycknings til en del våfendtel.

beror på deras egenteliga tyngder
, §. 4.

)

och desfe for famma orfak i beräkningen af

inurens profil-area ingäj ( 12.) fä år ock^

vid en Fåftnings byggnad, rådeligaft^ at på
fiåilet hydroftatice iinderfoka gravitates fpeci**

ficaé af de dar anvåndbare jord - och flenför*

ter; och det på famma grund, fom om for-

foken med jordens utflj^tningsformäga förut

5. ) blifvit anförd. Man undviker dåri*

genom den betydeliga ofåkerhet^ at bygga pä
ändras upgifter och forfok med andra flags

]örd - oeh flenforter, eller at följa den af

Auctorer allmånt nyttjade, men nog rundt

tagna ration 2 ' 3. I hvad förlågenhet fkuUc

man icke, utan egna forfok > räka, dä mail

hos Phyfici, föm i fortekningar upftållc

hundradetals gravitates fpecificae, finner myc*
ken omftåndelighetj rioggranhet och ofverens*

ftåmmelfe for naturens ådlare alfter^ och få

liten for de oådlare, men mera brukade och

likafå nyttiga, nåml. hus - och fåflningsbyg-

nads materialier? At Hn Prony, i fm Archi-

tecture Hydraulique, fåtter gradenens tyngd

emot vattnet, til 2,630 > 2,642 , 2,673 ,

2,697 , dårtil finnes god gfund i de af

honom vål bcfkrefne olike flenforter. Men
huru fkal man rått vålja, når Hr. Voltmann
for trädgårdsjord upgifvcr 2,338 > och Hr.

Mus-
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Musfchenbroek 1,630? —. — ^ Efter dcit

förre, vil jag^ utom hvad anfordt blifvit, i

följande beräkning antaga, for torr lerjord

1.877 *
gatften 2,586 ; Och efter den fcdw

liare^ for kalk 2,370 och fand 2,631.

§ 2 1*

At i det med theorien bår folgaktigå

exempel, med practiquen komma theorien få

Håra, fom görligt år, må den af Hn Gene-
ral -Lieutenanten Baron Stuard kallade goda
jordfort beftå af 2 delar trädgårdsjord ^ i del

torr lerjord och i del fand, få år masfans

gråvitas fpecifica ( 1,530-^2,338+1,877+
^,631 ) t 4 — 2,1 ig. Låt ock muren inne-

bolla 4 delar båttre gräflenj i del famre^ 1

del kalk och I del fand* Proportionen af de

tvånne fednare år vål for fior tiltagen; Men
dels har fanden nåflan famma tyngd, fom
flenen^ dels må ofverfkottet af bågge fvara^

emot dCj i en fådan grofj ehuru vål lagd

mur, oundvikelige mellanrymder, hvilkas vo-
lum må på detta fått i calculen afråknas.

Då blifver egenteliga tyngden for en fådan

gräflensmur = ( 2,63Ö-f-2,642+2,673+2,697
+2,586+2,370+2,631 ) : 7 " 2,604*

For at ändock icke blottftålla fig for det

mifstag j at formycket lita på flenens tyngd,

må proportionen 2,119 : 2,604 blifva 212 %

i^6o = 53 ; 65 = t : d ; hvilken måfte vara

fan-



fanningeri mycket närmare, åii fationeri

2:3, fom jåmnforelfevis gor murcii mycket
for tung i efter 2 : 3 = 53 ' 79^55 och, efter

min ofvertygelfe, år vid Fåftningsbyggnad

obrukbar*

Detta forutfatt gifver hu én pälitelig

grund, for beråkningen af murens profil-area,

C§. 12.) fom ar 5c = = . .

S ?Xt57»o$ 44398X1 8 . 4? ? 5 79 ?X»7i 3 283976 ^
i W298 i~5i9^X65 ' =3 .

*

55,751^484 quadrat fot, och får i utofningen

icke minfkas, men vål okas, om murens no^

diga flyrka eljeft fkall kunna bibehållas^

Tyngden äf denna areä har vål fälunda

blifvit, utan affecnde på murens cohaefion

och friction» (^§.4.) åmnad til motvigt emot
mullmasfaui Docklikvål och om muren årl

Ikulle anfes vara af en fullkomlig cohasfion,

år det icke, efter cn fund Mechanik, lika*

mycket, fåfom Auctor i fin 22. §. fager,

hvad l^kapnad åt muren gifves» Ty denne

kunde j emot mullmasfan, med en lutande

Hållning få felaktigt inråttas, at flenmasfan ej

gjorde med fin tyngd det motftånd, fom
dåraf våntades. Och fom en fullkomlig

cohsefion ej ens finnes i fjelfva flenen, ån
mindre i muren, få vill jag ofver murens
Hyrka af ll^apnaden, både efter coha2fionen

ock
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och i flera affeenden, gora följande under*

iokningar*

§ 23.

Om muren, jåmte eller i flållet for de'å

vanliga yttre docering , flculle få en inre, få

at infidan AB, ifrån fm påräknade och be*

håriga lodråtta ftållning, flyttades til en utåt

lutande BV, finge jordrnasfan en tilokning

af AAVB, hvareniot den uträknade murpro«

filen 00^ ej forlloge, utan mäfle, jåmte fka«

dan af den emellan muren och jordvallen

låttare qvarfiadnande våtan, med kullftjålp*

Tfing for den fednare gifva vika. Och detta

år iångefedan utredt af Hr. Belidor i Livr»

I. |. 34 af La Science des Ingenieurs $ och
tyckes ej hafva bort undfalla Hr. Stählfverd»

En annan felaktighet i murens figur blef*

ve ej mindre fkadelig, nåml. om defs bas IB
cj ofverfkrede målet R for mullmaffans ilyr«

linea NR^ det år om man ej gjorde IB"^BR*
Om nu muren vore VABI och jordens vår-

kan i O efter NR toge ofverhand, målle kraf*

tens genombrytnings-punkt på VI blifva, dår

NR fkårer VI eller i K. Således blefve K då
icke ftodd på bafen BI, dår hela murens tyngd
hvilar, fåfom förut 2.) afgjordt blifvit.

Dårfore och emedan O trycker lodrått på håf-

Mngs armen IZ, fåfom VB på § IB, få blef-

ve, i jåmnvigts tillflånd, OXZfcVBXIIB,
och O fiorrft, nåml. i NR meft llupande och

iC V.AMandU IIL Qv. tryc-
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tryckande eller af bafen båfl underflcdd, då
Zi bieiVe minft. Detta fker eller ZI forfvin-

ner, når hypomochlion I flyttas eller IB for-

långes utom R, få at brytnings -punkten K
faller inom och uppä murens bas uti R. Et
få våfendteligt vilkor har Audor i fin §. 35.

vål nåmnt, men icke gifvit dårom öfverty-

gelie.

Murens tjocklek måfte uti PG, UN, SB,

ofvanifrån nedåt få tiltaga, fom mullens delar

i lika ordning oka fin tryckning. Eijeft il<:ul-

le muren kunna blifva på fomliga ftållen för

flark, på andra for fvag, och dår brifla,

hvarefl tjockleken vore minft emot tr\'cknin-

gen. JordmafTans presfioner på AN, AB for-

holla fig, fom AN% AB^ (§. 7.). Så åro ock
i den concava parablen APUS, VU^: TS^ =
AV: AT; Och dårfore år AN^- AB^=:NU:
BS, få at den parabolifka arean fvarar i alla

fina delar emot presfionerne. AB år förut = h,

SB = m, ASB = I TB = I mh = x\ (§. 22.)

Hvarat upkommer m = V- = •

^ . h iS

= 9,2936081. Och denna SB har, efter fore-

gående den förmån medfig, at den år flor-

re, ån RB. Jag hoppas, a t i detta hafva

kommit fanningen närmare, ån Aud:or, fom i

§. 35. och fig. 29 liårtil angifvit en convex

parabel.
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§. 26.

Tvånne kroppars coliaefion beror dårpå,

om de rora hvarandra i flera eller färre punk-
ter, i ftorre eller mindre planer. I förra fal-

let år coh3efionen ilorre; i det fednare mindre.

Murens coh^fions - kraft
,
igenom et godt ar-

bete likajåmnt ofver alt utdeid, beftåmmes fä-

ledes af planerne genom NY, BX eller NY^,
BX^; hviike äter bora råtta fig, efter merbe-

målde presfioner AN% AB^ fä at AN^: AB"^
= NY^: BX^ Efter håraf följer, at AN; AB
= NY: BX, fä blifver AYX en råt linea, och

ABX en triangulär form for muren. (4.).

§• 27.

Om tyngden i hvart hvarf af muren fkal

proportioneras, efter hvar motfvarande tryck»

ning, fä Ikal AN^ : AB^ = §ANXNY: |AB
XBX. Dä blifver AN: ABriNY: BX, eller

famme AABX ; och murens yttre kant en råt,

men icke en krokig inbugtad linea, fäfom Au-
dor i §. 22. päftär. Om bafen BX kallas = ^5

år AABX, fom Ivarar emot cohaefion och

tyngd, och n^^^ i^ZlL^lSf

= 6,1957387; hvarmed BX ånnu ofverfliger BR.

0,2 28.

(4«) Håruti harjag fatt ett annat utflag, an Hr Di-

reélor Woltman i §. 31. af defs Verfuche

liber Futtermauern, uti Beytr. zur hydraul,

Archit. 3:r band, hyarefl han, efter cohaeho-

nen , bildar muren till cn concav parabel.
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Månne då en Fäftningsmur^ i fynnerhet

af gräften, fom i detta land kan allena dårtil

tjåna, mojeligen kan byggas och be (lä både för

iig fjelf och emot en frånrimande påtryckning,

i parabolifl<: eller triangulär form? Hårtil ne-

kar pradiquen; ty muren kan f;cif ej famnian-

hånga i /lYAN, och ån mindre i fpitfea UAN,
utan at fä minft fyra fots kron AW, hvaruti

fienarne kunna med hvarandra ihopfåttas och
forbindas. Når nu AB fkal tillika ila lodrått

och BR af bafen on^erfkutas
, ( 5- I- 23. 24.)

hvilken hår kan låmpeiigen tarvas til BX, och
når murens delar fkola dåijån.ic flä i fitt råt-

ta fcrhollande til tjocklek , coh.rfion och tyngd,

( §, §. 25. 26. 27.) blifver ingen annan utvåg

inojelig,''ån at AXVA lågges "til AABX, få at

hela profilen på en fådan Contra-mur blifver

~~ + 55,7616484 = 9 1 »7 6 1 6484 qu ådrat fot,in-

nehoUande en dryg förökning af 36 qvadrat fot

til dem af b"".

Denne tillåggning godtgårer icke allenaft

det af den paraboliil<a arean ånnu ofverllsu-

tande flyeke, utan medforer ock et ofvcrfiö-

digt fl5d emot tyngden af manlkap, flycken

och amunition, fom inom 12 fot ifrån murea
kunna på vallgången och betåckta vågen, dit

deffa murar hora, blifva til ofverlaflning pla-

cerade. Den befordrar et båttre aftdl for rågn,

ån den triangulära formen, fom Ikuile indåp-

pa våtan i fogarna. Den emotUår kraftigt

mu-
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mnrens forfa]!, fom måfl börjar ofverfl och

fl^uile geriaR flvurnma. en triangulår fpits. Den
år ock hår lånipeligaft for at vinna famma
conftrudion åt de ofrige murar, hviike åro

for kanonad utfatte.

Men vid denne form af muren, fom ej

har ftort mer, ån i fot på ig eller | h til

docerings anlag, har den af andre Audorer
med årkånde docerings -proportion | Ä ej kun-

nat blifva i akt tagen. Orfaken ligger dårutij

at då de, utan flod af fädana fåkra forfok, fom
hår blifvit til grund lagde, anfett denna pro-

portion tjånande, både til murens flyrka emot
mullmalTan och emot vattnets afFall, utan at

det dä il<al i längden mårkeligen Jl^ada muren,

har den Ståhlfverdfka theorien åndock vunnit

det förra fullkomligt, genom andra och fåkra-

re medel, nåml. både- den beräknade och den,

for byggnadsfåttets mojelighet, defsutom til-

laggda profilarea, famt alla de ofriga vilkorens

upfyllande; och det fednare ån mer igenom
en florre ftupning på murens yttra fida, få at

en ytterligare tiiokning, for at blott följa ett

gammalt bruk, il^ulle gora muren, utan min-

ila båtnad, icke allenaft koRfammare, utan ock
det mårkeligt år, mindre varaktig. Ty om
WX Ikulle, igenom den nu gifna conflrudion,

ån blifvit lodrätt, hade den fått det båfla af-

hålle, och fåiedes et båttre, ån all docering

kan åftadkomma. Men, utom alt detta, ligger

d 3



åndock det nu funna anlag af muren emellan

de af Audorer årkånde grånfor | ä och tö K
af hvilka den fidfla ånnu icke blifvit med nå-

gre gållande fkål förkaftad.

For at nu fe det onyttiga ofverfkott, fom
utan byggnadsfåttets behof , blifvit af flera Au-
dorer antaget for dylika murar, må AW va-

ra = 4 fot, och BX = 4 + i|, fä fäs AWXB
~ I X 1 8 = 99 quadrat fot , fom ofverfti-

ger den förra arean 91,7616484; pä 7,2383 5 lö

quadrat fot, af hvilkas koftnad, alle Contra-

murarne igenom, ingen nytta år, vid en Fåft-

nings byggande, at forvånta.

De nu anförde fju egenfkaper af en Con-
tramur (§. §. 22. - - 28.) t^or jag vara til-

ruckelige, til defs beftänd emot mullmaffans

Cdotryckning, Hvad mera fordras, emot of-

verlaflning och til Defenfen i delTe och de at-

taquable murar, fkal i det följande utredas.

(Slutet hårnåft.)
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Får/åk til en Geometrifk afhandling o?n de

kroppars rorelfe, hvilka antingen til eller

ifrån en gifven punkt dragas i et omvåndt

dupliceradt forhällande af dijiancerne

från famina punkt.

*) Fordåttning af

JÖNS SVANBERG.

l^ät C (Tab.X,FigJ2.) vara medelpunkt til tvånnecir^

klar, hvilka råka en kroklinea ASE i punkterne A
och E, och antag at omkring C hvålfuer en rät

Unea CS, hvilken i U och N råkar de cirklar fom

gå genom A och E; fammanbind C med E, drag

ut CE til defs den råkar cirkeln AU i F, och ned-

fall ifrån C räta lineen CK vinkelrätt emot den

fom i E tangerar ASE; då Jkall (når CS faller

in på CE) fluxion af cirkelbogen AU vara til

ftuxion af radius veSor CS i ett fammanfatt for"

hållande af det fom CA har til CE, och det fom
CK har til KE,

Tv, om CA råkar cirkeln EN i B, blif-

ver AU altid til BN fom CA til CE, och få-*

ledes åfveii d (AU) til d (BN) Tom CA til CE
(Macl. Treat. of. flux. §. 27.); nien, då CS
faller in pä CK, kr d (BN) til d (CS) fom
CK til KE (ibid. §.202.); fåleds blifveriden

håndelfen J(AU): i(CS)= (CA: CE).(CK:KE)

a 4 5-9.
'•') Se 1. Qyart. pag. 56-69.
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Att bejldmma den kroppens rorelfe, huilken i«

frän en gifven punkt A (Fig. 14. JJ.J kafas uti

en gifven direBion A a med en hafighet hvarnied den

få en efter behag antagen tid (t. e. en timme) JlxuU

le genomlöpa räta lineen Ab, och antingen til eU

ler ifrån en gifven punkt C, huilken ligger utom

råta lineen A a, dragés af en abfolut verkande kraft,

hvilken efter hvad gifven lag fom hälji dr föränderlig,

Nedfåll ifrån C rata lineen CF vinkelrätt

emot A a; fammanbind CA ochC^; drag ge*

Tiom A råta lineen AB vinkelrätt emot CA;
gor AB dubbelt fä ftor fom den våg, hvilken

vår kropp pä den antagne tiden fkulle genom-
löpa med den häftighet, hvilken pä famnia tid

fl<ulle vinnas af en kropp fom begynte fit fall

ifrån hvila, och beftåndigt påfkyndades af en

tyngdskraft fom vore lika ftark med den kraft

livilken verkar i A; uprita genom B en linea

BM fä belkaffad , at , om man ifrån hvarje defs

punkt M nedfaller MP vinkelrätt emot CA,
förhåller fig altid PM til AB fom den kraft

hvarmed vår kropp dragés pä et affländ ifrån

C fom år lika ftort med räta lineen CP för-

håller fig til den kraft hvarmed den dragés pä
et afftänd fom år lika m.ed CA; låt AS vara

den våg hvilken vår kropp nödgas befkrifva

omkring C, och den råta lineen hvilken

denna pä den antagne tiden fkulle genomilöpa

med Ca hafiighet uti en uppä lineen AS efter
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behäg antagen punkt S; fammaiibind CS och
C^; tag uppå råta, lineen CA ct ftycke CP
hvilket år lika med CS; drag ST, ffi och PM
vinkekått emot CA; completera redangelo

TSZD, och nedfall ifrån C råta lineen CQ^
vinkelrått emot S^.

Emedan då den kraften, af hvilken vår

kropp dragés, antages att beflåndigt verka i en

diredion fom faller in pä CS, följer at den
eqvivalerar emot tvånn^ andra krafter, af hvii«-

ka den ena verkar vinkelrått emot CA, och
den andra i en diredion fom år parallel med
CA, och af hvilka den fom verkar vinkelrått

emot CA förhåller lig til den fom verkar pa-

rallelt med CA fom ST til CT; men deffii

krafter forhälla fig åfven til hvarandra fom de

hafligheter hvilka på den antagne tiden fkulle

vinnas af tvånne kroppar hvilka begynte fit

fall ifrån hvila och beilåndigt päll^yndades af

tyngskrafter fom vore lika med deffa krafter,

det år fom de rymder hvilka på den antagne

tiden il<ulle genomlöpas med delTa hafiigheter,

eller fom andra fiuxion af ST til andra Iluxion

af CT; altfå år ST til CT fom andra fiuxion

af ST til andra fiuxion af CT ; men , emedan
Si år lika med forfla fiuxion af bogen AS,,

följer at år lika med forfla fiuxion af ST,
och SZ lika med forfla Euxion af CT (Ma-
claur. Treat. of. flux. $. l88)? och fåleds at

forfla fiuxion af år lika med andra fiuxion

% 5
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af ST, famt forfla fluxion af SZ lika med an-

di-a fluxion af CT (TViaclaur. Treat. of flux=

§. 70); dårfore år ST til CT fom d[7.t) til

i(SZ-), och i följe dåraf CT. J Z?) lika med
ST. d ( SZ ) ; men Z^. d (CT ) år åfven lika med
SZ. ^^(ST) emedan de bågge åro lika med SZ.

Z^ dårfore år CT. d (Zf) + Zt d {CT) li-

ka med ST. ^/(SZ iH-SZ. d (ST), det år

d{CT. Zt) lika med d (ST. SZ) (Maclaur. Treat.

of. fluxions. §. 112), och fäledes år den hä-

ftighet hvarmed den ena af deffa redanglar o-

kas altid lika med den häftighet hvarmed den
andra minfl^as; hvaraf följer at deras fumma
beftåndigt år den famma. Men, emedan 2ACS
år lika med 2ATS+2CTS, det år, lika med
2ATS+ CT.TS, följer at åfven d{2ACS) år

lika med d (2ATS)+J(CT. TS) ; men <2ATS)
år lika med 2ST. SZ, och d (CT.TS) år lika

med CT.Z^— ST.SZ, dårfore år ^(-ACS)
lika med ST.SZ+CT.Zf, och fäleds år .^(2ACS)

och i följe dåraf åfven d (ACS) altid af famma
ftoriek; men triangeln SC^ år lika med fluxion

af areen ACS då vår kropp viflas i S, och

triangeln ACb lika med fluxion af famma area

dä den viflas i A, dårfore år SC^ lika med
ACb, och 2SC^ lika med 2AC^', det år Sf.CQ.

lika med A^^.CF, och fåledes S^ til Ai fom CF
til CQj men S^ och Ab åro rymder hvilka

på den antagne tiden kunna genomlöpas med
var kropps haftigheter i punkterne S och A

,

hvaraf följer at deffa haftigheter åro til hvar-

afdra
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andra i et omvåndt forhåilande af de råta

lineer hvilka frän dragningspunkten C nedfal-

las vinkelrätt emot dem fom i S och A tan-
e

gera den beikrifna orbitan. Afvenfå, emedan
fluxion af arean ACS altid år lika med trian-

geln ACé, följer at tiden på hvilken vår kropp
hunnit ifrån A til S förhåller iig til den an-

tagne tiden fom areen ACS til triangeln AC^,
(Maclaur. Treat. of. flux. i6.); h varigenom

det fåledes blifvit beviil vara allmänt och nöd-

vändigt hviiket K.EPLER genom en noga an-

nåld jåmforelfe af obfervationerne hade funnit

åga rum vid planeternas rorelfer, at nåmligen,

dä en kropp belkrifver en kroklinea AS, och

de krafter hvilka hindra den från at gä i en

råt linea, beilåndigt tendera til engifven punkt

C, åro areerne hvilka af radii vedores be-

Ikrifvas omkring C altid proportionella emot
de tider på hvilka de befkrifvas.

Vidare gor kl lika med Kh , och, medan
vår kropp omkring C befkrifver fin orbita AS

,

antag at en punkt t rores ut efter råta lineen

kl fä, at, om r och S åro famtida fiållen, kr

altid år lika med Si^; låt vara den våg hvil-

ken punkten r pä den antagne tiden llculle ge-

nomlöpa med fin häftighet i r; drag genom k

råta lineen kh, hvilken med kr gor en halfråt

vinkel, och fom uti c och h råkar de råta li-

neer hvilka genom / och r dragas vinkeirått

emot kfy famt completera redangeln rhxs,
Eme«='
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Emedan då hvar cch en kraft, livilken

verkar i iamma dircction med CS, eqvivale-

rar emot tvånne andra krafter, af hviika den

ena lls.ulle antagas at verka i en diredion fom
vore den fanmia med St, och den andra vin-

kelrätt däremot, följer at den kraft hvilken

verkar i famma diredion med förhåller fig

til den fom verkar i famma diredion med CS
fom SQ^ til CS ; men nu åtgår den kraften

,

hvilken verkar i famm^a diredion mxed St, helt

och hollit til at antingen accelerera eller re-

tardera vår kropps rorelfe, då dåremot den,

fom verkar vinkelrått emot Sr, allenaft hin-

drar vår kropp at följa fin diredion i S, utan

at på minita vis andra defs häftighet; fcileds

förhåller fig den kraften hvilken verkar i fam-

ma dired:ion med S t til den fom verkar i fam-

ma diredion med CS , det år SQ^ til CS fom
andra fliixion af bogen AS til andra fluxion

af radius veclor CS; men rx år lika med an-

dra fluxion af bogen AS, och halfva lineen

, PM lika med andra fluxion af CS; altfå for-

håller fig SQ^ til CS fom r f til halfva lineen

PM det år fom 2 rx til PM; men SQ^ år åf-

ven til CS fom fluxion af radius vedor CS
forholler fig til fluxion af bogen AS (MacL
Treat. of flux. §. 206), det år fom d (AP) til

kr, altfå forholler fig 2;'X til PM fom ^(AP)
til kr, och i följe dåraf år PM. ^(AP) lika

med 2(/zr.rx), det år rf(ABIVlP) lika med
d Q2IC hr^, hvarigcnom arean AB xMP blifver

= 2
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^itchr', men kl^ eller Ab^ år k£vcn = 2klc,

darfore år 2 klc± 2 Ichr , det år 2 krh eller kr^

eller S r- A ± AB MP. Hvaraf
,
tilhopa med

hvad iom i j>, 2 blifvit bevift, följer att om
tvånne kroppar, hvilka antingen til eller ifrån

en gifven punkt C dragas af krafter hvilka

efter hvad gifven lag fom håldft åro föränder-

liga, med lika hafliglieter kådas ifrån en gif-

ven punkt A, den ena uti eo diredion fom
faller in på rata lineen CA och den andra uti

en annan efter behag antagen direélion A fl?,

hvarigenom fåleds den förra kommer at röras

uppå fjelfva råta lineen CA och den fednare

at omkring C befi^rifva en kroklinea AS, il<:o-

la deffa kroppars hafligheter uti punkterne P
och S vid lika aflMnd ifrån C aldd vara iins

emellan lika.

10.

Såleds om man antager att den gifna cen-

tral kraften förändras i ett omvåndt duplice-

radt forhållande af difiancerne ifrån punkten C,

följer att BM år en linea få beil<afFad att PM
aitid förhåller hg til AB fom CA^ til CP^
(Fig. 15. 16. 17, 180- Affått dårfore uppå,

CA, åt famma led i hvilken var kropp dra-

gés , ett ftycke A e hvilket har til A b famma
förhållande fom Kb til AB, tag C til medel-

punkt och rita en cirkel fom går genom A
och råkar råta lineen CS uti U; gor CP til

CA fom CA til C q, få att P, A och q ligga

i en råt linea, och på famma fida om C. E-
medaii
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medan då CP år til CA fom CA til Cq, föl-

jer, af hvad fom i §. 4. år bevift, at ABPM
==AB.A^, och, emedan A år til A 6 fom Kb
til AB, att Al^iAB,A^; fäledes blifver A^^±
ABMPz:: AB.A^t AB.A^ det år Sz;^=AB.^^,
och i följe dåraf St^ til A/? ^ fom AB. til

AB.A.% det år CF^ til CQ; fom eq til A^;
men emedan C q kr til CA fom CA til CP

,

blifver Kq til CA fom. AP tilCP, det år Aq.

AP til CA. AP fom^^A^. AP til Ke. CP, och dår-

afAfAP til A e, AP det år Aq til Ae {bmCA.AP
til Ae. CP, famt eq til Ae, det år CF^ til CQf fom
A^. CP± CA. AP til Ae. CP, det år fom A^.CP*
±CA.AP.CP til A^.CP% men CS^ år åfven

til CF^ fom CP^ til CF^ det år fom A^.CP*
til A^.CF% dårfore år CS^ til CQ^^ fom A^.CP*
tCA.AP.PC til Ae,C¥\ och CQf til SQf fom
A^.CF^ til A^.CP^tCA.AP.PC— A^. CF^;
hvaraf följer att (CA^:CS^\ CCQ,^SQf) =
CCA^•CP^> (A^.CF^A^.CP^tCA.AP.CP—
A^. CF^> Vidare gor AO^ til CF^ fom 4 A^.Cf

til CA^ och'- CV til 2Ae fom CF^ til CA% fä

att V och A ligga pä famma eller olika fidor

om C, alt efter fom e och C ligga på famma
eller olika fidor om A , och i akt tag hår

,

lika fom i 5 , fyra fårllvildte håndelfer. 1:0

Om e ligger mellan A och C ; emedan dä 4 A
Qe aldrig kan vara fiorre ån CA*, följer att

AO* aldrig kan vara flörre ån CF*, och li-

neen AO aldrig fiorre ån lineen CF, och fä-

leds kan ån mindre lineen AO vara ftorre ån
CA;
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CA; hvaraf år klart att, om uppä CA fäfonx

Diameter upritas en half cirkel, kan rata li-

neen AO inpaffas uti denna. Gor dårfore det,

fammanbind C med O, och fedan CA blifvit

dragen vinkelrätt emot CA, och utdragen til

defs den råkar cirkeln AU i / och H, gor CA
til CA fom CA til CO; uprita igenom V en lik-

fldig hyperbel, hvars medelpunkt år A, och a-

fymptot Ca , och fom uti /3 och råkar rata

lineerne AB och PM; drag igenom råta li-

neen parallel mxcd CA, hvilken råkar cir-

keln AU i m, och råta lineen CA i j:?; drag

likaledes igenom /3 råta lineen /3?2 parallel med
CA, och låt den råka cirkeln AU i n; affått

uppå AB ett flycke AE = CO; fammanbind C
medE, och låt CE råka PM i N; drag ige-

nom P råta lineen Vt^ parallel med AO, och låt

den räka CO i tj:. 2:0 Om A och e ligga pä
olika fidor om C, tages AO uppå råta lineen

AB, alt annat bibehälles pä famma fått fom
i förra håndelfen. 3:0 Om e och C ligga pä
olika fidor om A, i akt tages alt lika fom i

föregående håndelfe; det enda fom IMljer år,

att råta lineerne AB och PM nu icke kunna
räka den hyperbeln fom går igenom V, utan

defs motftående. Emedan dä pK. j?// det år/jA.

CP:=:CA.CV, följer at CA år til pK fom CP
til CV och fäledes CA til Cp fom CP til PV,
men CA år åfven til CA fom CO eller AE til

CA, det år fom PN til CP; dårfore år CA til

fC fom PN til PV, och CA* til Cp^ fom
PIM*
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PK' til PV% famt CA^ til pm'' fom PN^ til

PN^—PV^; men nu år i:o CP til Ctt fom
CA til CO det år fom CA til AE eller fom
CP til PN, hvaraf följer at C;t = PN, och C;t*

eller CP"— P;T^=PN^ famt CP^— PV* —
Ptt^^ PN" — PV^ men CP"— PV^ = CV.

CpTfV% dårfore år CV.CP+ PV— Ptt^ =
PN^— PV% och fåledes CA" til pm^ fom

PN" til CV.CP+PV— Ptt"; men, emedan CP
år til 2Ae fom CA".CP til 2A^. CA", och

2A^ til CV fom CA" til CF" det år fom
2 A^. CA" til 2 Af.CF", följer at CP år til CV
fom CA".CP til 2 A^.CF", och CP til 2 CP
^ CV det år CP til CP+PV eller CP.CV tU

CVXPH-Wfom CA".CP til 2 CA".CP— 2 A^e

CF"; likaledes, emedan CP år til 2A^ fom
2C^.CP til4A^.C^, och 2A^ til CV fom
CA" til CF" det år fom 4 A^. C^ til AO^
följer att CP år til CV fom 2 C^.CP til AO",
eller CP" til CP.CV fom 2 C^.CP" til AO".CP;
men Ptt" år åfven til CP" fom AO" til CA'
det år fom AO".CP til CA".CP, dårfore år

Ptt" til CP.CV fom 2C^.CP" til CA".CP;
men, enligt hvad fom nyfs blifvit bevift, år

åfven CP.CV til CV. CP+PV fom CA".CP
til 2 CA".CP— 2 A^.CF", hvaraf följer att Ptj*

år til CV. CP+PV lom 2 C^.CP" til 2 CA".CP
— 2 A^ CF" det år fom C^r. CP" tilCA".CP

— A^. CF", och fäleds Ptt" til CV. CP +PV
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— V^^ fom C^.CP^ til A^.CP^ ± CA. AP.CP
A^.CF^ ; men, emedan CV årtilCF det år CV.CP
tilCP^ fom 2 A^.CF" til CA^CP, och CP^ til

Pt?^ fom CA^ til AO^ det år fom CA^CP til

AO^CP, blifver CV.CP til P^^ fom 2 A^.CF^*-

tiIAO^CP; men nu år CF^ til OA^ det år

2Ae.CF^ til 2A^.0A^ fom CA^ til 4 A^.C^, och

sA^.AO^ tilAO\CP fom 2 A^ til PC det år

fom 4A^.C^ til 2C^.CP, hvaraf följer att 2 A^.

CF^ år tilAO^.CP det år CV. CP til Vt;^ fom CA^
til 2 C^.CP det år fom CA\CP til 2 Ce.CP\ och

a CV.CP til P7/^ fom 2 CA\CP til 2 CV.CP ^ det

år fom CA^CP til CYCP^ fäledes år 2 CV.CP di

CV.cFTpV—P.:^^ fom CA^CP til A^.CP^±
CA.AP.CP— A^.CF^"; men, emedan CVår til

CP fom 2 A^.CF^tilCA^CP, blifver CV til

2 CP fom 2 A^. CF^ til 2 CA^ CP, det år CV^
til 2 CV.CP fom A^.CF^ til CA^CP; hvaraf fol«

jer att CV^ år til CV.CP+PV—P^^ fom A.-.

CF^ til Af.CP" ±CA.AP.CP~A^.CF\ Vidare, eme»-

dan Ca^ år til CA^ fom CA^ til CO^ det år fom
CP^ til PN^ , följer att Ca^ år til CP^ fom CA^
til PN^ ; men, enligt livad fom fornt blifvit

bevift, år- åfven pA^ til Ca^ fom CV^ til CP%
dårfore år pA^ til CP^ i ett fammanditt förhål-

Jande af CA^ til och CV^ tU CP^ det år i

ett fammanfatt förhållande af CV^ til PN'- och
CA^ til CP^ ; men CA^ år åfvcn 'til j; ni" fom

PN^ til CV.CP+PV— P:t^ ; fåleds blifver det

forhällande fom fammanfåttcs af CA^ til piii^

K. A. Handl IJL Qv. R och
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och pK^ til CP* lika med det fom fammanfåt-

tes af CV^ til CV.CP+PV— Ptt^ och CA^ til

CP^ det år lika med det fom fammanfåttes af

A^.CF^ til A^.CP"±CA.AP.CP— A^.CF^ och
CA^ til CP^ och fäleds åfven lika med det fom
fammanfåttes af CA^ til CS^ och CQ;^ til SQ^^;

hvaraf följer att åfven det förhållande fom
fammanfåttes af CA til pm och pK til CP år

lika med det fom fammanfåttes af CA til CS och

CQ, til SQ^ det år, enligt hvad fom i §. g blif-

vit bevift, lika med det forhällande fom ^(AU)
har til i/(CS3; men d (nni) år til dQF/x^ fom
CA til pm, och dQVfjL^ til ^/(CS) fom px til

CP; fåleds år d(nni) til ^(CS) i ett famman-
fatt forhållande af det fom CA har til p ?n, och
det fom pA har til CP, det år dQnm^ år til d (CS)
fom d (AU) til d (CS), och i följe dåraf i(?zm)

= J(AU). 2:0 år PN *—PV ^ = CV. CP+PV
+P7^^ och 3 :oPN ^- PV ^= Ptt^-_CV.CP+PV;
for ofrigt bevifes i bågge deffa håndelfer med
famma ord fom i föregående at rf(;2w)=:^/(AU).

4:0 Om e faller in pä C; emedan dä A^*=:CA.
AB, och S^^=AB.C^, följer at AP år til S^^

fom CA.AB til AB.C^, det år fom CA til Cq;
men Ab^ år til St"" fom CQ;^ til CF^, och CA
til Cq fom CP til CA, dårfore år C(^^ til CF^
fom CP til CA det år fom CP^ til CP.CA; men
CF^ år åfven til CS^ fom CF^ til CP^ dårfore

år CQJ- til CS^ fom CF^ til CP.CA, och CQf
til SQ^ fomj CF* til CA.CP—CF^ och i foljc

dår-
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dåraf det forhällande fom fammanfåttes af CA*
til CS^ och CQf til SQf lika med det fom fam-

manfåttes af CA^ til CP" och CF* til CA.CP
—CF^. Vidare drag igenom C råta lineen C/
vinkelrätt emot CA, och låt den räka cirkeln

AU i punkterne / och K; affått nppå råta li-

neen CA, pä famma lida om punkten C fom
A år belägen, et flyeke CV hvilket har til CF
famma forhällande fem 2 CF har til CA; up-

rita igenom V en likfidig hyperbel, hvars me-
delpunkt år / och afymptot /H, och fom uti

punkterne /3 och fx rakar råta lineerne AB och

PM ; drag igenom (2 och råta lineerne l3 n

och fjcp parallelt med CA, af hvilka //j7 råkar

råta lineen C/ i p och cirkeln AU i m, och /3 n rå-

kar famma cirkel i n. Emedan dä Cf. CV—
det år CA.CV=;7/.CP, följer at CA år til /;/ fom
CP til CV, och CA til Cp fom CP til PV, famt

CA" til Cp^ fom CP" til PV", och dåraf CA^
til pm^ fom CP" til CP"—.PV" det år fom CP*

til CV.CP+PV"; men, emedan CV år til CP
fom CA.CV til CA.CP det år fom 2 CF" til

CA.CP, bhfver CVtil 2 CP fom 2 CF" til 2 CA.
CP det år fom CF" til CA.CP, och i följe dår-

af CV til 2 CP—CV det år CV til CP + PV
eller CV" til CV.CP+PV fom CE'" til CA.CP
— CF" ; men, emedan pP år til CA" fom CV*
til CP", och CA" til CP" fom CA" til CP"

,

följer at ;?/" år til CP" i et fammaniatt forhäl-

lande af CV" til CP" och CA" til CP" ; men
R 2 CA*
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CA^ år åfven til pm^ fom CP^ til CV.CP+PV,
altfå år det förhållande fom fammanfåttes af

CA"" til pm'' och pf^ til CP^ lika med det fom

fammanfåttes af CV^ til CV.CP+PV och CA^
til CP^, det år lika med det fom fammanfåt-

tes af CF^ til CA.CP—CF^ och CA" til C?%
och fåleds åfven lika med det forhållande fom
fammanfåttes af CA^ til CS^ och CQ^ til SQ,^

;

hvaraf följer att åfven det förhållande fom fam-
manfåttes af CA til pm och pf til CP år lika

med det fom fammanråttes af CA til CS och

CQ^ til S(2^, det år att dCnm^ år til ^rCS) fom
JCAU) til ^/(CS), och fåleds rfC;z?70 = ^CAU),
hvaraf följer at cirkelbogarne nm och AU i alla

fyra håndelfernc åro lika flora.

For att nu håraf få veta livad AS år for

tn kroklinea, år nödigt att hvar håndelfe for

fjg underfokes. i:o Om e ligger mellan A och

C; emedan då CO nödvändigt altid år mindre

ån CA, och fåleds CA mindre ån CX, följer

att, om igenom / och H råta lineer dragas

vinkelrått emot CA, flcola defle nodvåndigt

räka vår likfidiga hyperbel; låt dem dårfore

råka den i punktcrne W och K. Emedan då

Cp altid blir llorre ån CA, få fnart CP tages

antingen flörrc ån f\V eller mindre ån HK,
följer at CR Qvdv kropps florfla afllånd ifrån

C^zzjW, och C G C<^lefs minaaafrtånd)=:HK;
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låt åfven råta lineerne CR och CG räka cir-

keln AU i L och &?; emedan dä AU altid år

:=:nm, följer afc Ah^nf, och A o? =:?2H, och fä-

leds L Aöt) = H , hvaraf följer at G, C och R
ligga pä en och famma råta linea , och på oli-

ka fidor om C. Vidare år CR til CG fom
/W til HK det år fom HA til /A, och i följe dåraf

CR til GR fom Ha til HA-+/A eller 2 CA, famt 2 CR
til GR fom 2 HA til 2 CA det år fom HA til

CA ; likaledes bevifes at 2 C G år til GR fora

/A til Ca, dårfore år 4 GC.CR til GR^ fom
HA. f\ til Ca"" , men emedan CO år til CA eller

C/ fom Cf til CA, följer at CO^ år til CA^
fom C/^ til CA% och fåleds CA^ — CO^ til

CA^ fom CA^ — CP til C\\ det år AO^ til

CA^ fom Ha./A til CA% dårfore år 4GaCR
til GR^ fom AO^ til CA^ åfvenfä år GC til

CV fom Ca til HA det år fom CA til CA+CO,
och CR til CV fom CA til /A det år fom CA til

CA— CO, och i följe dåraf GC.CR til CV*
fom CA^ til HA./A det år fom CA* til AO*,
famt 4 CV" til 4 GC.CR fom AO^ til CA^
men enligt hvad fom nyfs blifvit bevift år åf-

ven 4 GC.CR til GR* fom AO* til CA*, dår-

fore år 4 CV til GR* i et dupliceradt for-

hällande af AO* til CA*, och 2 CV til GR
fom AO til CAS famt 2CV.C^ til AO*
C e, GR til CA* ; men emedan CV år til 2 A ^ det

år 2 CV. C^ til 4 A^. C^ fom CF* til CA* det

år fom AO* til 4A^.C^, följer at 2 CV. C^=AO*,
och fåleds åfven Cf.GR=CA^ famt C^til CA

R 3 fom
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fom CA til GR. Vidare nedfall ifrån U och S
råta lineerne UX och SY vinkelrätt emot GR;
och emedan då LA= ?z/, och AU=W772, följer

at lJJ:=zmf, och fåleds ^m-\j^, famt Cji?=CX,

och i följe dåraf CA til CX fom CA til C/7 det

år (enligt hvad fom förut blifvit bevift) fom
PN til PV; men CX år åfven til CY fom CU
til CS det år fom CA til CP det år lom. AE
eller CO til PN, dårfore år CA til CY fom CO
til PV; men GC år åfven til CA fom CV til

CA + CO, dårfore år GC til CY fom CV.CO
til PV.CO+PV.CA, och GY til GCfom CP.
CO+PV.CA til CV.CO; men emedan AE el-

ler CO år til CA fom PN til CP, följer at

CP.CO =PN.CA, och CP.CO+PV.CA=PN>
CA+PV.CA det år = PN+PV.CA, fäleds blif-

ver GY til GC fom PN+PV.CA til CV.CO;
men GC år åfven til CA lom CV.CO til CO.

CA+CO, dårfore år GY til CA fom PN+PV.

CA til CO. CA+CO det år i et fammanfatt

forhällande af PN+PV tH CO och CA til

CA+CO ; på famma fatt bevifes at RY år til

CA i et fammanfatt forhällande af PN—PV
til CO och CA til CA— CO; fåleds blifver

GY.RY til CA^ i et fammanfatt forhällande

af PN^—PV" til CO* och CA* til CA*—CO*
eller AO*. Vidare år CA* til UX* fom CA*
til /m;/* det år fom PN* til PN*— PV*, och

UX* til SY* fom CX* til CY* det år fom CO*
til
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til PN* , dårfore år CA* til SY* fom CO* til

PN^—PV% och fäleds GY.RY til CA* i et

fammanfatt forhällande af SY* til CA* och CA^
til AO* , det år GY.RY til CA^ fom SY^ til

A0^ och i följe dåraf GY.RY til SY^ fom
CA^ til AO* det år fom GR* til 4GC.CR;
hvaraf år klart at AS år en Ellips hvars bränn-

punkt år C och hvars florre axel GR har til

CA famma forhållande fom CA til Ce. Nu
äterftär fåleds at finna ftorlekcn af mindre axeln.

y^, parametern g ^ och excentricitetén. Emedan
yj^^=4 GCCR, följer at år til CA^ fom
4 GCCR til CA^ det år fom 4 CV^ til A0^
men CA^ år åfven til CF^ fom q, Ae til CV
det år fom 8 A^.CVtil 4 CV" , dårfore år y^^

til CF^ fom 8 A^.CV til A0^ och y^^ til

8 A^.CV fom CF^ til AO^ det år fom CA^
til 4A^. C^, och i följe dåraf y<^^ til CA^ fom
8 A^.CV til 4 A^.C^ det år fom 2 CV til C^;
men CA^ år åfven til CF^ fom 4 A^ til 2 CV,
dårfore år y^^ til CF* fom 4 A^ til C^, och
yj til CF i et fubduplicerat forhällande af 4 A^
til Ce. Åfvenfä emedan GR* år til yj^^ fom
GR^ til 4 GC. CR det år fom CA^ til AO^
och y^^ til 4CV=^ fom 4 GCCR til 4 CV^^'

det år fom CA* til AO*, följer at GR* år til yS^
lom y^^ til 4 CV* och fäledes GR til fom yj^ til

2 CV; men GR år åfven til y^ fom^J til g, dårfore

år yJ til 2 CV fom yS til g, och i följe dåraf

^=2 CV, famt g til 4 A^ fom CF* til CA*.
Likaledes emedan GC år til CA fom CV til

R 4 CA
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CA+CO, och CA tii RC fom CA—CO til

CV, följer at GC år til RC fom CA—CO til

CA+ CO, och RC—GC til RC+GC fom
2 CO til 2 CA, det år RC—GC til GR fom
CO til CA ; men Ellipfens excentricitet år lika

med det forhällande fom RC—GC har til GR,
laleds kan denna åfven exprimeras med det

forhållande fom CO har til CA. Sluteligen

emedan AL^nf, och fäleds An^L,/, följer at,

om man ifrån L nedfäller rata lineen LS vin-

kelrätt emot Ca,L9 blifver = A/3, och i foljc

däraf CA til L9 fom CO til AV (emedan,
enligt hvad fom förut blifvit bevift, CA altid

har til Cp famma forhållande fom PN til PV);
men emedan 2Ae år til CV fomCA^ til CF^ det

år fom ^Ae.Ce til AO^, och CA til 2 Ac
fom 2 Ce, CA til 4 A^.C^, följer at CA år til

CV fom 2 C ^. CA til AO^ , och CA til AV fom
^ C^.CA til 2 Ce. CA—A0^ men CO år åfven til

CA fom 2 C^.CO til 2 C^. CA, dårfore år CO til

AV det år CA til L9 eller radien til cofinus

for den vinkeln fom apfidernas linea gör med
CA fom 2 Ce. CO til 2 Ce. CA—AO^. 2:0 Om
A och e ligga pä olika fidor om C. Emedan
dä CO nödvändigt är florre ån CA, och fil-

leds CA ftorre än Ca, följer, at ehuru flor

CP ån mä tagas , P^ eller Cp dock blir min-

dre ån CA ; däremot fä fnart CP tages mindre

ån HK, blifver P^ eller Cp flörre än CA;
hvaraf fynes at vår kropp i denna händelfc

går bort til ct oändeligt aflländ ifrån C, och
at
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at GC (defs minfla afflånd) = HK. Om man
nu uppä CG, på famma lida om C fom G,
affåtter et flycke CR fW. och man i Hållet

för CA—CO altid låfer CO—CA, beviies fom
i foregående håndelfe at AS år en Hyperbel

hvars nårmare brännpunkt år C, och tvår

axel GR. För ofrigt gålla famma proportio-

ner fom i foregående håndelfe rörande florle-

ken af tvår-axeln, fecund axeln, parametern^

excentriciteten , och cofinus for den vinkeln

fom axeln gor med CA« 3:0 Om e och C
ligga på olika fidor om A, följer af famma
flcäl fom förut blifvit anförda at vår kfopp
går bort til et oandligt afiiånd ifrån C , och

at CR (defs minf}aafftånd)==/W; affått fedan

uppå rata lineen CR, pä famma fida om C
fom R, et ftycke CGzrHK, och åfven nu
bevifes lika fom i forfla håndeifen (alienaft

man i Hållet for CA—CO altid låfer CO—CA)
at AS år en Hyperbel hvars aiiågfnare bränn-

punkt år C, och tvår-axel GR. Storleken af

tvår-axeln, fecund axeln, parametern och ex-

centriciteten beftåmmas fom förut; och radien

förhåller fig til cofinus for den vinkeln fom
axeln gor med CA fom 2 C^.CO til 2C^.CA-H
AO^. I föregående bågge fednare håndelfer be-

flåmmas Hyperbelns afymptoter fälunda: drag

igenom A råta lineen Kcc vinkelrått emot CA,
och låt denna råka cirkeln AU i oc och ^,

affått ifrån A cirkelbogarne A^=-ncc, och A^
mnyj, fammanbind C^ och C^, Ikår GRmitt i

K.V.A,HmidLnLQv. S tu
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tu i <p, och drag igenom (p rata lineerne Cp^ och

(po- parallelt med och C^, dä fl^ola defla

vara Hyperbelns AS afymptoter. 4:0 Om e

faller in pä C; emedan åfven dä, ehuru flor

ån CP ipA tagas, F fx eller Cp dock altid blir

mindre ån CA, och dåremot P// eller Cp blir

Horre ån CA fl fnart CP tages mindre ån

HK, följer at vår kropp åfven i denna hån-

delfe går bort til et oandligt afflånd ifrån C,

och at CG (deis minfta afaänd)-HK. Vi-
.

dare emedan AL — nf, och AU = n?n, följer at

LU=/w, och fäleds lJX= pm, famt CX=Cp,
och i följe dåraf CA til CX fom CA til Cp
det år fom CP til PV; men CX är åfven til

CY fom CU til CS det år fom CA til PC,
dårfore år PA til C Y fom CA til P V, och

fäledes CY = PV, famt CY'=PV^; hvaraf föl-

jer at CY^+SY^ det år CS^ eller CP^ eller

PV^ + 2CV.PV + CV"=:PV'+SY^ och

CV" + 2 CV. Pv = SY^ ; men emedan H/ år til

C/ fom CV til HK eller GC, och Hf=2Cf,
följer atCV = 2CG, och2CV= 4CG; fäleds år

CV"=4CG" det år:=4CG.CG, och 2 CV.PV =4
CG.PV det år =d GC.CY, och i följe dåraf CV^
+ 2CVPV=4GC.GC-|-4GC.CY det år= 4GC,

GC+ CY, eller SY^ = 4GC.GY; hvaraf följer

at AS år cn Parabel hvars vertex år G, och

brännpunkt C; och emedan CV=2 CG, följer

at 2 CG år til CF fom CV til CF det år fom
2 CF til CA, och i följe dåraf 2 CG til 2 CF

det
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det år CG til CF fom CF til CA. Vidare
emedan AL =:nf, följer at Kn^Lf och fåleds

om man ifrån L nedfåller Lö vinkelrätt emot
C/ blifver LflniA/S, och CA til Lö fom CA
til A/3 det år fom CA til AV (emedan enligt

hvad fom förut blifvit bevift CA altid år til

Cp fom CP til PV); men CA år til CV fonx

CA^ til CA.CV det år fom CA^ til 2 CF^
dårfore år CA til AV det år CA til Lä eller

radien til cofinus for den vinkeln fom axela

gor med CA fom CA^ til CA^— 2CF^

(Fortfåt. e. a. g.)
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tenuatus convexiufculus glaber lacunofus

cinereo glaucus, glomerulis lateralibus; fcu-

tcUis pedunculatis fparfis plani|K.

Synonyma.

Lkhm farinaceus Linn. Syft. Veg. XIV. p. g6o.
Fl. Svec. 2. pag. 415. n. 1085.

^ — Retz. Fl. Sc. Prodr. 2. p.

282. n. I 581. LiLJEBL. Sv.

Fl. p. 333. n. 76. — HoFFB.
Inledn. t. Våxt-R. p. 254. —
WestRING Vet. Acad. Handl.

T. XV p. 20. — Gmel. Syfl.

Veg. Linn. p. 13^0. n. i88-—
Huds. Fl. Angl. 2. 540. —
LiGHTF. Fl. Scot. p. 833- n.

44.

—

Weis Pl. Crypt. p. 66.

—

Reich Fl. Francof. p. 146. n.

852. — Hagen Hift. Licli. p.

^3. n. 46. —T- POLLICH. Pl.

Pålat. Ili. n. 11 10. — Mat-
tus. Fl. Sil. 861. St. Sil. n. 1086.— Wulff. Borusf. p. 38- n.

158. — Reyg. Fl. Ged, IL

p. 170. n. 10. — Neck. Meth.

Mufc. p. 104. n. 74. WlTHER
Arrang. 193.

Lobaria farinacea Hoffm. deut. Fl. 2. 13g.

Hall. Hid. Hclv% III. p. 84. n. id8i-— Dil-
len. Hift. Mufc. p. 172. T. 23 £ 63.

bona. — Waill. Bot. Par. p. 115.

T. 20.
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T. 20 F. 13. 14. 15. — Roy. Lugd.

B. 510.

Phyfcia farinacea, —- Svet. Mjol-Laf.

Descriptio.

j4lga arborea CDefpitofa fenii-bi unciaiis & ultra«

Folia ereda rigida glabra convexiufcula vel

compresfa ramofa attcnuata, ad ramifi-

cationes pleriimque diiatata & ulterius

compresfa, cinereo-glauca; rarius furfum

latiora, lacero laciniata; in csefpitem

congcfla. LacifiiGS 1. rami ina^quales ra-

mofi verfus apices multifidi, acuminati

fubereéti 1. patentes & divergentes , ra-

rius incifolaceri aut obtufiufculi, fim-

briati Sc vario modo polymorphi, fub-

torulofi.

Scutellos ad latera & marglnes laciniarum fpar-

fe peduiiculatas minn tag planas fevis-

{imdd albida3 integerimmgs, margine vix

ullo notabili.

Glomeruli convexi fcsiiles marginales 1. etiam

laterales foiitarii & interdum coogefti

albi pulveriiienti.

Subjlantia exteriör cartilaginea, interiör alba

mollis & pulverulenta.

ObSEK VATIONES.

Hahitat in antiqiiis arborum corticibus.

Dijfert, a L. fafiigiato 8c calkare Glomerulis

cönvexis aibis puh erulcntis , laciniis

T 2 ramo*



ramofisfimis rigidis attenuatis, colorc

& forma iculellarum.

a L. polijmorpho abfentia foveolarum,

fcutellis minutis lateralibus, fapore

8c colore.

Variat: Glomeralis marginalibus convexis, fu-

perficialibus &; parum excavatis vel la-

teralibus hisque aut undique adfperfus

aut totus nudus glaber; colore albo,

glauco virefcente Sc pallido; nec non:

A Laciniis anguftioribus linearibus pla-

niufculis fucanaliculatis. Dill. Figg.

/. c.

B Foliis ad bafin & axillas latioribus

convexiufculis
, apicibus tenuisfime

fimbriato multifidis.

C Foliis eredis ftrigofis fiibangulatis

fubfailigiatis
, quincuncialibus.

D Foliis furfum latioribus planis in-

cifis, verrucofo - fcabridis apice Sc

marginibus plerumque laciniato-

proliferis.

De förändringar under hvilka Hljol - Laf-^

ven hos ofs på nåilan alla gamla tråd före-

kommer åro mångfeldiga. Dillenius har

gifvit Figurer på liera. Några andra fom til

min kunlkap kommit , har jag til denna Laf-

arts fåkrare kunnedom åfven trodt mig bora

anmärka med få mycket ftorre llxål fom man
har at förmoda mycken nytta af denna Laf

och



och kurifl<:apen om honom annars fkulle blif-

va ofullkomlig, famt mifstag med andra ar-

ter låtteligen kunna fke. Bladens eller gre-

narnes olika hvita isgrå eller fmutfiga fårg kan
icke fynnerligen forleda, ej heller defs mer och
mindre breda eller underdelta flikar, få och
glefa eller tätare utgren ingår forvilla et up-

mårkfamt oga; men få förefalla dock bland

Mjol-Lafvens foråndringar några, hvilka man
utan nogare granfkning fnart Ikulle domma
til fårf"kilda Species.

Jag har mig icke bekant at denna Laf-

vens Fro - redningsdelar eller Scutellm förut af

någon blifvit befkrifne eller afritade. De åro

dock nu fundne både af Swartz, West-
ring och mig. Genom denna uptåckt blif-

ver det hädanefter icke få vanik:eligt at fålla

et mera fåkert utHag til beilåmmande af den-

na Laf-art ån det tilforene varit och man tor-

de icke vidare med en Dillenius, Scopoli
och flere kunna påflå at L. farinaceiis år,

Kvarken han- eller hon-våxt til L. calicaru.

Då Ehrhart fåger fig hafva uti Smoland vid

Stenbrohult funnit fådane fpecimina af L, rO"

JlratiLS Scop, fom kunna tagas både for fift-

nåmde Audors hon- och han-våxt, famt få

vål fortjena namn af L. caticaris fom L. fari-

mceus , fynes det likväl, fom åfven han fett

Mjöl - Lafvens plåttar och vårtor pä famma
flånd. Ehrh. Beytr, zu Naturk, 7. B, 22,

Sä-
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Såfom han aHm:\nnail nnnes växande, åro

bladen eller frjelkarne mer och mindre kallri-

ga eller något platta, befynnerligen pä ena fi-

dan och grenigt utdelta, dock fä at grenarne

merendels altid i tjOcklciC aftacra och mot än-

darna aldeles fpitlas, famt dårfxädes i ännu

flera korta och fina^a flikar underdelas. Han
bibehåller dock icke altid denna fkapnad, utan

fes ibland med fråa baiis mycket fmala och

nåftan ofveralt jåmbreda och ej fä mångfaldigt

underdelta blad; flundom blifver han åfven

ganfka bredbladig n^ed knottrig och firåf yta;

fUmdom med mera utbredde och gropige gre-

nar, famt mot åndaina pä mångfaldigt lätt af

underdelte flikar krufade, med en for ofrigt

ganika ilåt och glatt yta. Desfa förändrin-

gar blifva genom Dillenii ochWAiLLANXS
figurer ytterligare rplyfte. En befynnerligt

flor och hela 5-6 tum och därofver hög

varietet har jag några gånger fett med flyfva,

raka, fmala och iikfom kantiga grenar, ofver

alt beflrodd med Vårtor. Desfe Vårtor, Qg^o-

meruli) m.erendels hvita och mjoliga fitta på
kanterna och fidorn.T af MjcVULafven och fin-

nas näflan altid b.kle pä de Händ fom bära

plättar och fom fiikna dem. Han är ock därige-

nom nog lätt igenkänd, och har han dyme-
delrt altid tilforcne anfetts vara llcild från an-

d:a arter. I\Ien feoan man nu funnit dylike

på fere Blädder-Li.var bhr visferligen detta

kånncteckn allena gann\a otilräckeligt. Ge-
nom
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nom Plåttarnes uptåckt år denna art vida fåkra-

re beftåmd. Då desfe finnas, åro åfven de på
famma fått långs efter flikarne flåide. De fitta

på fmä korta iljelkar; åro från fit forfla ur-

iprung platta famt bibehålla denna fkapnad

utan mårkeliga kanter, helbråddade, jåmne

och litet ijufare til fårgen ån bladen. 1 flor-

'lek ofvergå de fållan en linca i diameter, men
Vanligen åro de mycket mindre ehuru jag lik-

vål ibland på åldrige arter åfven fbtt dem nå-

got ftorre, famt i detta fall litet bugtige eller

med nedböjda bråddar, famt fåledes något kull-

rige. Både Vårtor och Plåttar finnas på fam-

ma^ftånd, och ehuru man fållan får fe Plåt-

tarne, brifla likvål nåftan allrig Vårtor och

dymedelft år denna Laf ockfä utom i andra

affeenden, befynnerligen til fmaken tydligt

fkild från de med honom få lika månggreni-

ge förändringar af i. fafligiatus.

Vid jåmforelfe med betoifningen på nåft-

foljande L. pollinarius finnes lått hvarutinnan

desfa båda arter fynas vara från hvarandra

Ikiljagtiga.

Mjol-Lafvens fmak år tåmmeligen fkarp

och båik:. Des fårghalt år fortråfFelig.

§. 15.

- XII. LICHEN pollinarius.

Ta B. XL Fig. 2. A-F.

L. fubmembranaceus eredus ca3fpitofus iacero-

T4 laci.



laciniatus hinc pulverulentus ; fcutellis

fparfis fesfilibus pateriformibus albis

,

niargine elevato & fubtus virefcentibus.

Synonyma.

Lichen ijollmarim \yESTRiNG Vet Acad. Nya
HandL T. XVI. p. 5^.

Lichen fquarrofus Persoon Ufteri Ann. d. Bot,

14. Sr. p. 35.

Lobaria fqiiarrofa Hoffnh deiit. fl, 2. 1 39,

Lobaria dilacerata Ejusd. p. 140-

Phyfcia pollinaria — Svet. Doft - Laf,

Descrtptio.
^!ga arborea & rupeftris, caefpitofa, femi-i

pollicaris vix ultra,

FoHa in ca3fpiteni congefta denfa, huc illuc

flexa fubereda & nonnunquam deflexa,

plana, hinc laevia 8c fublacunofa, fub-

tus 8c ad latera pulvere tenui obduda,
rarius undique puiverulenta, a bafi fen-

fim latiora, laciniata, alba per aetatem

cinerea. Lacinice inasquales , latiores

oblongae, margine incifo-lacerae
,
pasfim

tenuiter crifpae, fimbriata^ & pulveru-

lentce.

Scuteilce fycLT^dd , laterales, marginales & faspe

lubterminales
, fesfiles, in infantia par-

vae urceolata? per aetatem planiufculas

paterifornies Sc refpedu ad folia habi-

to interdum maximie; difco albo Isevi

& poftea rugofo; niargm elevato in-

tegro
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te^ro cinereo-virefcente; fubtas vire-

i fl ntes, quali coriaceae & fsepius rugo^

föe. ,
Demum convexas rimofae & toru-

lof'3 ^vadunt, marginibus inflexis vel

txoietis.

!j,uhi]antia meYnbranacea in plerisque vel etiam

cartiiaginea & in quibusdam coria-

cea, intus mollis alba.

Observationes.

^Habitat ad parietes ligneos vetuflos & caudi-

ces arborum annofarum nec non ad

jnontium iatera.

Differt a reliquis Phyfciis flrudlura foliorum

ac fcutellarum, in fpecie prseterea

a farinaceo cui faltem proximus
jnagnitudine , fubftantia potisfi-

mum membranacea at interdum

quali coriacea, laciniis latiori-

bus, abfentia glomerulorum 8c

horum loco fuperficie pulveru-

lenta , praecipue vero conforma-

tione & indole fcutellarum.

a i. faftigiato foliis latioribus planis

hinc inde pulverulentis &: toto

habitu diverfo.

Variat: A Foliis junioribus eredis furfum la-

tioribus albis undique glabris & vix

alicubi margine & ad apices pul-»

verulentis.

T 5 B. La-
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B Laciniis anguf^ioribus ramofis vix

nifi margiue pulverulentis , fcutellis

folitariis fubterminalibus. Tab. XL
f. 2. A. B.

C Laciniis membranaceis laceris con-

fertisfimis undique pulverulentis T.
XI. f. 2. C.

D Laciniis fubcoriaceis inaequaliter fle-

xuofis congeflis plumbeis., T. XL
£ 2. D. E.

Det år mårkeb'gt at denna Laf-art, fom
til ofverfiod våxer pä nåftan alla gamla Lof-

tråds- flammar, på åldrige tråd-våggar och
åfven, fall mera fållan, intager branta bergs-

fidor, likvål hittils undgått nåftan alla Natur-

forfl<:ares upmårkfamhet. Orfaken ligger dock
troligen och fornåmligaft dåruti at han blifvit

anfedd fom artfrjråndring antingen af nyfs fo-

regående eller någon annan af Blådder - Laf-

varne. Han tyckes ock vara nåra beflågtad-

både med L. faftigiatus och L. farinaceus. Jag
har fjelf långe trodt at han ej borde fkiljas

från den fiftnåmde, och vid betragtande af

dennes åtfkilliga förändringar fom komma L,

jjollinariiis nog nåra, tycktes denna formodan
icke vara fynnerligen ogrundad; men dä tyd-

ligare uplysjiingar federmera århållits, befyn-

nerligen genom uptåckten af den förres frored-

nings-delar, fom i fin fullkomlighet blifvit fund-

jie, och de analytifke underfokningar fom får-

fkildt
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ndldt blifvit anftålde med båda desfa fpecies,

hvarigenom inhämtats ar de hyfa olika be-

fiändsdelar fom gifva ganfka olika utflag i

fårg-forfoken , har verkeligheten af deras fpe-

cifika fkilnad blifvit fä mycket mera bevislig,

fom froredningarnes olikhet åfven tyckes for-

dra at de fnarare böra fäfom fårll^ilda arter an-

fes, I betydelig måtto fynes ockfå denna Laf
vara beflågtad med L, fafiigiatus: ty Plåttarne

hafva pä denna, fom vid defs betoifning re-

dan anmårkt år, underflundom något nåra li-

ka fårg och fkapnad. Bladens och flikarnes

tunnare belkaffenhet och bredd pä Doft-Laf-
ven, famt deras pulver-beflrodda yta och kan-

ter, jåmte olika fårghalt och fmak, torde dock
gora tilfylleft at bevifa det de ej bora under

famma Species uptagas. Medelil de figurer jag

nu lemnar pä de fornåmfia art -förändringar

af L. pollinanm, dem jag åfven hvar for fig

vil befkrifva, torde en tilråckelig underråttelfe

om detta Species fnarafl och tydligafl inhämtas.

Det torde ej eller vara utan fin betydliga

nytta i et annat affeende , at denna Laf blif-

ver vål kånd, fåfom han hyfer et ganll^a for-

trålfeligt oCh fkont fårg-åmne och därpå ej

faknas omnig tilgång.

Redan vid forfla tilvåxten vifar fig Doft-

Lafuen med fin tilhorige buiklika låga våxt.

Han år då ganfka hvit, defs blad åro tått hop-

fittande, upåt bredare, flikvis inlliurne eller

ock i ofverfla kanterna blott krufade, med
fmä



fmå flrodda platta mj oliga flackar. Åldrig

blir tufvan fom tildanas, något ftorre, dock
ofvergär han fållan en tums hogd ; bladens

flikar utbredas och blifva något mera flarfvige

i kanterna, de mjolige flåckarne utvidgas ocfi

intaga hår och dar hela ytan af bladen, hva-

dan Lafven blifver mjolig nåftan ofver alt;

fårgen ofvergär fluteligen til afkgrå. Under-
tiden får man nu fe honom båra Plåttar. I

detta tilflånd år det fom han, faft mycket
gammal, år anmårkt och funnen af ^yEST-
RiNG pä uråldrige trå-våggar och han fes af-

ritad Tab. XL f. 2 C. Den art - förändring

fom foreftålles T. XL £ 2 A. B. liknar til väx-

tens flållning och bladens klyfningar L, fari-

naceus; flikarne äro dock bredare, plattare och
froredningsdelarne aldeles olika, merendels en-

famne vid flikarnes ändar fittande. De uphoj-

de mjolige Värtorne (glomeruli) faknas åfven.

Endaft hår och där i kanterna famt på bla-

dens ändar å ena fidan finnas mjolige fläckar.

Denna år fänd ifrån Tyfkland af Schreber
til SwARTZ med påftrift: an Ca/icaris? och
år åfven funnen af Swartz här i Sverige fafl

han är GUfynt, Under denna fkapnad har

Doft-Lafven åfven mycket gemenfamt med L
faftigiatus. Han kan dock icke gjerna mifs-

kånnas enligt de fkiljeteckn förut åro upgif-

ne. Den mäfl befynnerliga art -förändring af

Doft-Lafven har jag träffat på någre berg i

Horns Socken vid Hycklinge i Öflergothland

,

fe
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fe T. XI. f. 2. D. E. F. Jag trodde mig vid

detta fynd fåkert hafva ofverkommit en ny
och fårll^ild art, men vid nogare jåmforelfe

med ilere fiänd dåraf, de dar til fin fkapnad

alt mer och mer närmade fig til de ofrige

denne artens mindre betydlige förändringar,

famt des lika forhällande fä til frorednings-

delar fom fårg, fmak m. m. år jag fkåligen

fåker, at han hår finner fin råtta plats. Den-
na varietetens blad hafva fållan någon vift

form. De åro dock bredare ån pä någondera

af nyfs förut befcifna,"^ flundom tjockare,

ej få flarfvigt flikade, men hit och dit bugta-

de och böjde, nåfian låderlike, grågröna, åf-

ven blyfårgade, hår och dår infkurne med
otydlige vårtor, dock pä flera fiållen i kan-
terna och pä fidorne mj oliga. Stundom blif-

va des ytterfla flikar likfom upbläfle och po-
fande, kullriga, flåta uppä och urhälkade mjo-
lige inunder. Nåflan dylika utväxter finnas

ibland pä L. glaucus, formodeligen al fam-
ma orfak och i lika forhällande fom pä L.
phyfodes. Någre med mera redigt flikade

dock hit och dit böjde men med hinn-aetiea
e e e

O O
och något ftrafvare blad fom for oirigt kom-
ma ofverens med nu nåmde varietet funnos

på famma flålle, och har jag, for at någor-
lunda vifa flcapnaden dåraf från hela tufvaa

affkildt et fom jag afritat T. XL £ 2. F.

Ingen Laf får, mig veterligt, i forhållan-

de mot bladens ftorlek få betydlige Plättar fom
Doft-
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Doft-Lafven dä de hunnit til behörig mog-
nad om icke L. ampullaceus ^acqu. — Be-

Ikrifningen på desfa Plåttar år i korthet

den, at de i början åro ganfka fmä urhälka-

de elier ll^ål-iike. Dä de något mer utväxa

blifva de plattare dock beflåndigt med en up-

flående litet inbojd kant omgifne; uppå hvite,

inunder något gronagtige och ej fållan fkryn-

kige; men dä de mycket föråldras, fynas de

aldeles omvände. Den kupige bottnen upho-
jes, kanterna forfvinna eller bojas utåt och

nedåt; ytan, fom förut var jåmn och i det

måfla något fkrynkig hos de gamlare och til

fårgen hvit, blir mera ojåmn, knottrig och
grå. De fitta fåfiade utan fkaft på liikarnes

fidor, kanter och åfven mot andarna.

Smaken på Doft-Lafven kånnes i bör-

jan åcklig, federmera rojes en litet adliringe-

rande båfka fom lemnar en flickande kånfla

vid fvalget.

Den Laf-art fom af Persoon uti Ufieri

Annal, 1. c. finnes anmårkt under namn af L.

fquarrofus förmodar jag fåkcrt hora til nå-

gon af de hår under Doft-Lafven anförde

förändringar.

§. i6.

XIIL LICHEN Polymorphus,

Ta B. XI. Fig. 3. A-Z.

L. fubcartilagineus eredliufculus rigidus com-
presfus laciniato-ramofus polvmorphus pal-

lidc
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lide lutefcens; lacunulis fparfis fariniferis;

glomerulis fcutellisque congeflis termina-

iibus.

Synonyma.

Ijichen tinSiorius Weber Spicil. Fl. Goett.p. 241.'

n. 273. — Hag. Hill. Lich. —

•

GMEL. Syfl. Vcg. Linn. p. 1 370.

n. 192. —Ehrh. Crypt. exfic.

26'f5.

Lichen fucoides Dicks. Pl. Crypt. Britt 2. p. 22.

— GmEL. Syft. Veg. Linn.

p, 1371-

Lichen caUcaris Westring Vet. Acad. Nya
Handl. T. XV. p. 23. 24.

Lobariatinftoria Hotf. deut. £ 2. 141.

Phyfcia polymorpha — Svct. Mänglynne - Laf,

Descriptio.

Alg(^ faxatilis, fa^fpitofa, femi - fesqui - polli-

caris.

FoUa ereda, interdum etiam decumbentia ri-

gida crasfiufcula plana aut convexa, fe-

pius denfa Sc congeda ut caefpitcm con-

flituere videantar, latiora aut linearia

& penitus fiiiformia, glabra Sc fubafpe-

ra , fimplicia aut laciniata . ramofa &
ramofiffima, pallida. Lacinice ereélse aut

difFufe & procumbentes, lineares aut

verfus apices dilatatae vel etiam. niulti-

fidae attenuata3 inque tenuifoliis pulvere

floccofo adfperfae, incifa3 fimbriata^ pro-

lifer^e
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liferae lacerae vel fimplices a- ramofis-

fima3 filiformes, apicibus vel "bluffs

globoiis gloineruliferis vel farcc;H> 6c

acuminatis, p jlverulentis".

ScutellcB in diftindis individuis ad apices termi-

nales 8c hinc quafi pcduncujat^^ , 2. 3.

4. fimul congeflas, plano-convejne, ho-

rizontales, fubundalata^ , ad rrarynes

^quales, integerriniae concolores, per

setatem magis convexae rugofae & fie-

xuofe.

GlomeruH in varietatibus quibusdam ramuloiis

terminales, iubrotundi vel congloba-

ti pulverulenti
, marginem extremum

in varietatibus aliis latifoliis occu-

pantes, Fovectce in plerisque lacuno-

fae oblongae pulvere repletas margini-

bus Sc lateribus foliorum plerumque

iniedentes.

Siihjlantia fere cartilaginea, intus albens fungofo

pulverulenta.

Observationes.

flabitat ad faxa in infulis finus Botnici Oflro-

Gothiag & fupra lapides, Uplandi^
Smolandias, alibi.

Differt a reliquis; foveolis farinoiis undique

fparfis Sc quarundam \'arietatum glo-

nierulis terminalibus, nec non colore

& fapore fingulari, ingrato naufeofo,

habitu.

Varmt
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Variat: quoad formam & divifuram foliorum

miile modis, at praecipue:

A Foliis plani» ligulatis eredlis & dif-^

fufis fubfimplicibus 5 femi-bionciallbus

margine 1.- integriufculis 1. dentato-

laciniatis. Tab. XI. f. 3. A. E. F.

B Foliis caefpitofo congeftis planis eredis

tenuioribus furfum lationbiis apice m-
cifo laceris. Tab, XL £ 3. I.

C Foliis latioribus eredis margine & api^

ce proliferis, crispis & luxuriaDtibus.

F. 3. C. D.
D Foliis corigeftiS planis furfum latiori-

bus incifo - laeiniatis, impreffiun-hus

lacunofis longitudinalibus, liiperne cre-

nulatis. F. 3. K.

E Foliis c^fpitolis, compreffiufculis ra-

mofis, hinc iilinc ruptis & quafi ana-

flomofantibus, ^picibus furcatis, laceris,

pulverulentis. F. 3. L.

F Foliis diffijfis fubiinearibus piano com-
prcffis, fubramofis, ruptis & apice la*

ceris pulverulentis. F. 3. M.

G Foliis depreffis latioribus glabris fle-

xuofis, incifolobatis, laciniis brevibus,

obtufis crifpis, margine extimo elevata

pulverulento. F. 3. G. H.

H Foliis depreffis laevibus, laciniato-rarno-

lis, ramulis linearibus curvatis divari-

catis, glomerulis terminalibus» F. 3. N.

X v. dHandL 17 Qy. U I Folik

1



I Foliis eredis cylindraceis, fimplicibus

ramofisque , glomerulis terminalibus.

F. 3. W. X. Y. Z.

K Foliis csefpitofis, linearibus, planiufcu-

lis, ramofis; ramis- difFufis pulveru-

lentis; glomerulis terminalibus. F. 3. O.

L Foliis eredis linearibus ramofis; ramis

'filiformibus ramofiffimis
,

implicatis,

pulverulento - fcabridis , acuminatis.

F. 3. P. Q;
M Foliis ereélis, inaequalibus, apice ra-

mofis fcutelliferis. F. 3. R. S. T. U.
En mångd af de befynnerligafte och hvar-

andra ganika olika förändringar utmårka den-

na Laf-art, fom verkeligen år en Proteus i

fit flågte. Det år darfore ganfka fvårt, at

med något få charaderiftikt kännetecken fkilja

honom från alla dem han liknar, at han {a-

kert rojes. Pä kun&apen om des fornåmfta

förändringar och af deras beikriPningar är det

näftan endaft, fom denna Lafs kännedom grun-

dar fig och bäft inhämtas. Håraf kommer ock,

at han hittils foga eller intet varit känd; ty

man kan icke med fl^äl kalla det fpecies kändt,

hvars ena eller andra forändring är namngif-

ven, och uptagen fåfom fårfkildart, utan kän-

nedom af de ofrige, mera märkelige. Efter

noggran upmärkfamhet på denna Lafv^ens olika

ikaplynnen och i följe af de tilfällen fom yp-
pat fig, at från flere Hällen bekomma åtfkilli-

ga af des betydligare forändringar underfokte

där
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dar de vuxit och genom hvilkas jämförande

man fått et mera ftadgat begrepp om artens

verkelighet och råtta forhållande tror jag mig
dårom kunna lemna mera tilforlåteliga iiijder-

råttelfer. Jag vil då börja des bell<:rifning med
den fiorfta och redigafle af des artforåndringarj

nämligen den, fom fes aftagen T. XL f. 3. A
och jag funnit på Svinero vid inre fl^årgärden

i Öftergothland. Bladen på denne åro nåftan

jåmbreda ofta hela, eller ock i några få be-

fkafFade flikar delta, med mer ocli miridre

fpitfige åfven trubbige åndar; uppråtta^ ofver-

alt på kanter och fidor tecknade med fmå af-

longa groppor, fyllde med et mj olagligt åmne,

hvaraf den annars någorlunda flåta ytan blir

ojåmn och Ikroflig. Sådane groppor finnas ej

få tydlige på andra foråndringar, men där-

igenom år dock denna art mycket Ikild frän

ofrige Blådder - Lafvar. Kanterna funnos på
några med många fmå tått bredevid hvarandra

utvåxte flikar ökte och artigt krufade, fåfom

det hånder på L* fraxineus, L. farinaceus
och flere. Fårgen år blek fvafvelgul, fom hvitt-

nar dä Lafven år fårll^. och upblott A nyo
torrkad blir den mork och brunagtig. Jag
trodde långe, at denne vore en egen ganfl^a

vål Ikild art och kallade honom L. ligiilatusy

men fedan jag fått tilfålle låra kånna flere för-

ändringar, år jag blefven ofvertygad, at han
icke annorlunda bor anfes, ån fora en bety-

delig bland dem. Efter all anledning år det

U 2 åfven



275 j^p^» Oä. Nov. Dec.

denne, fom Dillenius ehuru med någon for-

åndring foreftålier Tab. 22. f. 60. A. och fådane,

fom B. C. D. vid famma figur vifa honom år han
åfvenafmig funnen. Nåmdeftålle hos Dillenius
anfores af Retzius faft orått til des L. fco-

pulorum hvarom jag förut yttrat mig vid an-

mårkningarne til L. calicaris; och af Dick-
son til des L. fucoides, den jag fålunda på
goda ^kk\ icke annat kan ån anfe fåiom en

varictet af L. p o 1 ym o r p h u s. Ibland den

nu befkrifna artforåndringen, fom våxte i vida

tufvor och imelian des ftånd fant jag några

andra fmå Lafvar, (fe T. XL £ 3. W. X. Y.)

til yttre utfeendet, om jag undantager fårgen,

få olike den förra at jag icke ens kunde för-

moda, at de tilhorde famma art De voro

knapt fjerdedelen få höga fnarare trinda åu

platta, de flålle månggreniga, flåta me4 nåfian

omårkeliga intryckningar på ytan och buro

mjolige vårtor på åndarna. Vid federmera

anftåld undersökning, har jag bland defle fun-

nit nägre, med litet bredare blader, andre med
de mjolige groppor jag förut nåmnt och någre

ånnu mera liknande den ftorre varieteten fafl

mindre til florleken; fmaken var åfven den-

famma och i fårgforfok komma de alldeles

ofverens med den. Hvad jag föilunda hade

full anledning at förmoda, nåmligen at de til-

horde famma art , har förvandlat fig i fåker

ofvertygelfe, fedan de uptåckter fom il^edt på
andra fiåilen, ytterligare ftyrka denna mening. —

Når*
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Nårmafl liknande den nu nåmde artförändring

åro några, fom vål i mer och mindre mon
därifrån afvika, men åter i andra fall få of-

verenskomm.a at man ej gerna kan mifstaga

lig. Sädane åro fiere , fom från Smoland blif-

vit mig tilfånde af Ljungh; från Upfaia af

SvARTZ och Liljeblad famt afWestring
och mig ibland funnits på Stenar i Oftergoth-

land. Biand desfe igenfinner man den af We-
BER få kallade L, tinSorim, och dårpå år jag

få mycket fåkrare, fom den nu mera få fak-

nade, fom kunnige Ehrhart i bref berättat

mig, at nyfsberorde Laf af honom tagits pä
Stenar kring Upfaia, famt famme lårde Van
åfven federmera tilfåndt Lif - Med. West-
ring exemplar dåraf tagne i Tylkland, hvil-

Jie aldeles ofverensflåmma med dem, fom hog

ofs åro fundne. En fådan fes tecknad Tab.
XI. f. 3. L. Detta Webers nya Species, famt

defs beikrifning dårpå år gjord efter åldrige

Lafvar, ty bladen finnas icke gjerna annars få

underligt hopväxte (anaftomofantia) fom han
kallar dem, eller rättare fagt af råmnor och
fprickor midtpå delta, och fålunda hår och
dår opna eller genombrutna. Denng. föränd-

ring fkiljer fig fornåmligaft från den föregåen-

de dårmed, at flikarne fållan bara Vårtor på
ändarna, utan åro i flållet dårftådes fpitfade

och mera klufna ofta flarfvige. Bladen åro

for ofrigt mer och mindre breda, famt platta

eiler trinda, fmågropige, reflade något ojåmne,

U 3 hit
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hit och dii böjda, merendels i en tufva fam-

lade och ofta nedliggaude. Hit hora de når-

fl<lgtade Upland^lve och Sniolåndike foråndrin-

garne T. XI. f. 3 M. E, och F. famt några

vackra Specimina dem Svartz ofverkommit
Uti BergianOca Sar/Jmgarne tagne i Sverige

med bredare och inD-vurne, i kanterna naggade

blad, fådane fom T, XL £ 3. K. utvifar. På
desfa aila fiftnåmda år fårgen mera gulbrun

och mork ån pä de ofriga, hvilket fåkerligen

hårror af ålder, och torde jag icke mycket
fela om jag påftår at desfa artförändringars oli-

ka Ikapnad genom tiden tilkomrait, ty dä de

mjolige Värtorne pä ändarna gå fonder eller

fmänin^om bortvåxa, komma andra fmä ut-

fk ratande flikar i flållet och hela utfeendet blir

fälunda förändrat. Pä de i vatten upblotte

och ä nyo torkade fpecimina mörknar färgen

ånnu mer och detta forhällande år gemenfamt for

alla denna Lafvens förändringar. Det expe-

riment, fom gifvit Weber anledning, at kal-

la denne L, tinflorhts har icke lyckats med
famraa Läfvar tagne hår i Sverige, icke eller

paed dem, fom Ehrhart fåndt frän A\"e-

BERS egen landsort. Alla förändringar af L.

polymorphus gifva efter Westrings noggran-

na forfok ingen färg. Han fortjenar f^iledes

icke rått väl det namn Weber gifvit honom,
om icke därföre ar lian längre imellan papper

förvarad, färgar detiamma tänmieligen rodt,

fom fes på de Specimina fom äro uti Thun-
bergika



bergfka Samiingarne. Det år L. polymor-
phi egen&ap, at dä han fårfk lågges imellan

papper, fårga det famma något rodt, men dår-

före hyfer han likafä litet extrativt färgåmne,

fom mänga andra våxter de dår fårga pap-

per och en del fvampar, hvilka vifa blä fårg

dä de ikåras i luften; hvadan den ock af Bon-
NET kallas illiifoire. — En liten, men alt for

vacker och frän de föregående vida fkild for-

åndring har jag afritad T. XL f. 3. H. Bla-

den pä denna åro flåta, breda, måft nedlig-

gande, hår och dår inflvurne med krufade fli-

kar, upp och ned, vägvis och ät alla leder

böjde och hvilkas trubbiga ånd^r kantas af

fmä mjoliga vårtor. Han liknar i fmätt få-

dant lofverk, fom bildthuggare utfkåra til Or-

namenter. — En annan nåfian i famma fmak
forefiålies T. XI. £ 3. N. men flikarne åro pä
den fmalare och djupare inlkurne. — Bland
denna Lafs mänggrenige förändringar år den.

befynnerlig, fom fes tecknad T. XI. f. 3. O;
hvars bufklika geftalt och mångfaldigt flikade

och grenade blad gora honom utmärkt. Des
grenar åro platta, ojämna och nåflan ofver

alt med et hvitgrätt pulver beflrodde, åfven

fom desfas fpitfar åro med mjolige hvita Vår-
tor forfedde. — Annu fingrenigare träffas dock
underftundom (Se T. XL L 3. P. Q.) och i-

bland til den grad at grenarne blifva härfina,

kommandes i detta tilfländ i likheten fä nära

L. Jiirtus, åfven i anfeende til des flråfva

U 4 och



och mjol-beilrodda yta, at man utan nogarc

upmårkfamhet , inart kunde taga den ena för

den andra. -

Uppä ftenar kring Upfala har bland L.

polymorphi grenige foråndringar af Doét.

Liljeblad blifvit fandne nägre med verkeli-

ge Plattar. Desfe hittils aldeles okande och
åfven af honom hogfl fållan dårflådes fedde,

fårtjena fäledes fm fårlT^ildca belkrifning. Sä
forånderlig L. polymorphus år i andra affeen-

den fä egen tycks han åfven vifa lig hårut-

innan. De förekomma pä merendels fm.ä och

låga Mnd, fitta 2, 3-4 famlade mot ändar-

na och pä toppen af hvar fm gren eller flik;

åro plattade och något vågige eller kulirige

uppä, utan mårkelig upRående kant och af

famma fårg med Lafven, fe T. XI. f. 3. S. T. U.

De likna fälunda nårmafl dem , fom finnas pä
L. faftigiatus, och jag vil åfven hafva for-

mårkt någon fpits af en flik inunder dem,
ehuru jag haft for fä exemplar til underfok-

ning for at dårom blifva aldeles forfåkrad.

Det år dock full anledning tro, at desfe fro-

rednings-delar tilhöra L. polymorphus och icke

L. fafligiatus, ty .1:0 åro de tagne växande

bland den fornnåmdes varietcter, dår intet an-

nat Species fants, fom de kunde tilhora. 2:0

Aro de fundne pä flen dår L. fadigiatus än-

nu icke någonfm år träffad. 3:0 Liknar fkap-

naden och fårgen pä fjelfva Lafven den art-

for-
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foråndring af L. polymorphiis blai^d hvilken

han våxte och aideies icke en gammal
Klubb-Laf, eller fälunda belkaffad, fom den-

ne vifar fig dä han århåller iin mognad med
pä famma fått utväxte Scutellae. 4:0 Hafva
åfven dylika Plättar pä fårlkildta fiånd bland

förut nämnde fpecimina af L. polymorphus
uti Bergianlka Samlingen förekommit, de där

åro ganlka fullftändiga och nägot ftorre, famt

tydeligen utmärka at de tilhöra famma art.

Desfe har jag åfven afritat T. XI. f. 3. R.

Nu upräknade förändringar åro de betyd-

ligaile jag ånnu fett, af L. polymorphus. At
anföra alla, fom i mer och mindre mon lik-

na de anförda, fkulle blifva alt for vidloftigt

och foga tjenande. Känner man de fornåm-

fla, kan man låtteligen fatta dem, fom utgöra

fambandet dem imellan.

Huru man lättad och fäkraft mä kunna
åtfkilja L. polymorphus frän andra arter är

fvårt at i korthet fäga; men få hafva dock
näftan alla des forändringar någon famman-
flåmmande likhet, fom någorlunda tydligt mär-
kes, när man känner några af dem; och den-

na beftår fornåmligafl uti de fmå mjolige grop-

por, fom på blad och grenar merendels ofver

alt förekomma, hvilka gora ytan ojämn eller

pulveragtig. Dä desfa groppor felas eller årö

mindre fynbara, finnas åter pä grenarnas än-

dar flora Plättar, mjolige Vårtor, eller åro

fpitfarne blott mjolige. Fårgeu fom år blek

U 5 . dier
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eller grågul fkiljer honom åfven nog mårke-
ligt och fmaken ånnu tydligare. Den år al-

deles egen for denna art, ganl^ka obehagelig,

åcklig och fade. Flan hyfer godt forråd af

ett gelatineuft åmne fom åfven kännes då

han tuggas.

Jag kan ej med fåkerhet faga om til L.

polimorphi förändringar ånnu kunna låggas de,

fom DiLLENius omtalar och afritat Tab. 21.

f. 57. örn fä år, okas de redan anmårkta
med fyra andra likafä ovanliga och befynner-

liga. Til en del intråffa vål hans befkrifnin-

gar, men af figurerna kan dock intet i få fat-

ta omftåndigheter med fåkerhet flutas. Des-

utom beråttar han , at de funnits våxande på
tråd. då jag likvål icke har anledning förmo-

da at L. polymorphus förekommer utan på
fien. Den enda fom han fåger vara tagen på
flen CFig. 57- E) vil jag ock tydeligen igen-

känna for den foråndring, fom nåra fkulle

likna L. tincliorius Web. De ofrige figurer

(f. 57. A. B. C. D.) hes DiLLEvirs torde

ock lika få fnart bora anfes fom foråndringar

af L. farinaceus, eller kanfke utgörande nå-

got ofs ånnu obekant fpecies. IMichelius,
fomWEBER citerar til L. tintforius, menar få-

kerligen någon annan. Dickson", fom til fm
L. fiicoides citerar Dillen 11 T. 22. f. 60.

nåmner icke at han år få fmåluden, fom Dil-
lenius formodeligen af misfeende och orått

anmårkt då han i detta fall liknar honom vid

L. fuciformis. §. 17.
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5- 17.

XIV. LICHEN vulpinus.

L. cruftaceo-cartilagineus eredus caefpitofus

compresfus inaequali-angulofus ramofisli-

mus attenuatus fulvus. (^Scutellae ignotae.)

Synonyma.
JjLchpM vulpinus, Linn. Syft. Veg. XIV. p. 964,

Fl. Sv. 2. p. 426. n. 1 1 29. It.

Oel. 29.— Retz. fl Sc. Prodr.

2. p. 294. n. 1658- LiLJEBL.
Sv. Fl. p. 340. n. 129.— Hoffb.
Inl. t. Våxt-R. p. 256. — Gmel,
Syil. Veg. Linn. p. 1 379- n. 3 10.

—jACQ.Mifc.2. p.88.T. 10. £4.
Fl. Dan. T. 226.— Fl. NoRv.
421. LiGHTF. Fl.Sc. 2. p. 89^.

n. 102,

Lichen citrinus, Schrank. FL Bav. n. 1560. L,

citrkolonis, Gmel. Syfl. Linn.

1 3 78- Ufnmvuljjina, Hoffm. deut

fl. 2. 138.

Dillen. Hifl. Mufc. p. ^3- T. 13, f. 16.— Vet.

Acad.HandL 1742. p. 25.-

—

Cels.
Upf. 31.

Phyfcia vuljma— Svet. Tak^Laf.

Observationes,
Habitat in tedtis antiquis ligno imbricatis & fe-

pibus, praefertim Smolandias.

Differt aliis colore flavo, fubftantia exter-

na cruflofa & ramis angulofis.

Variat

]
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Variat: ramis glabris atque margine & angulis

pulvereo - crifpis.

Faft denna Laf i hadigt påfeende tyckes lik-

na någre bland Stam-Lafvarne (Lichenes cau-

lefcentes) formedelfl fine fmala blad och bulk-

lika våxt, famt åfven förut af alla Botanici

blifvit i-åknad til de få kallade Lichenes fila-

mentofi, har jag dock vid närmare granlkning

tykt mig finna mer anledning at lemna honom
rum bland Phyfcias ån Cornicularise och allra-

jninft bland Filamentofi; ty flere af de forft-

iiåmde hafva uti visfa artförändringar både få

fmala, på famma fått til belkaffenheten dana-

de, famt likaledes klufna och greniga blad;

men af hvad llcål man kunnat fammanpara
honom med Ufne^ och ftålla honom til når-

mafle granne med L. hirtus och floridus år ic-

ke få lått at finna då man aldrig få litet un-

derfoker den l"kilnad, fom i affeende på fam-

manfåttning, grenarnes Hållning m. m. nog ty-

deligen uptåckes.— Annu kånner man ej des

froredningsdelar, ätminflone har ingen hos ofs

ånnu fett dem, och ehuru jag fått den under-

råttelfe at Plåttar åro på lionom icke långefe-

dan fundne af Wulfen uti Ofterrike åro

de dock icke befkrifne och man har kanlke

åfven kunnat mifstaga fig på någon foråndring

af L. chryso phthalmus, eller L. flavi-

cans. Någon gång har jag vål tykt mig mår-

ka fmä gropar, fom nåra liknade början til

utväxande plåttar, men kan dock icke med
fåker-
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fåkerhet fåga om fä verkeligen varit Smä
pulverbeflrodde Vårtor tråfFas likvål icke få

fållan på flikarnas kanter, eller ock åro desfa ^

ånda mot fpitfarne beflrodda med et grynigt

pulver.

Denna Laf våxer icke få allmånt hos ofs,

men dår han tråfFas fås han merendels til ftor

mångd, fåfom i Smoland på gamla brådtak

och gårdfelgårdar. Han har en hög gröngul

fårg. Då han tuggas röjes i början ingea

fmak, men efteråt kånnes en bitande, het och
fkarp men lindrig båfka; han meddelar flraxt

faliven fin fårg och hyfer fålunda mycket
fårgåmne. Skiljes for ofrigt lått från alla an-

dra därigenom at yttre beklådningen år mera
fkorp än brofklik och fkor, få at ^en lått

bråckes, åfven dårmed at flikar och grenar i

fynnerhet nåra mot bafis åro plattade men tillika

ojåmne af flera utan ordning långs efter ut-

flående tåmmeligen hvaifa kanter. Den inra

våfnaden beflår af et faft fammanbundit fint

hvitt ludd, likfom på de ofrige Blådder-Laf-

var. Anledning til namnet vulpinus har v*

LiNNe formodeligen tagit dåraf at man i Nori-
ge fkal bruka blanda denna Laf med fonder-

flott glas och floppa i ludder at dårmed för-

göra Vargar och Råfvar.

$. 18.

XV./LICHEN farmentofus.

L. cartilagineus diffufus fiftulofus lacunofus gla-

ber paUidus fubdichotomus, apicibus ramo-

fisfimis
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fisCmis capiliaceis; fcutellis fparfis fesfilibus

virefcentibus ,
margine aibidis.

Synonyma.

Lichen farmentofus AcHAR. Vet Ac. N. Handl.

T. XVI. p. 212. Tab. 8.f. 2.

Dillen. Hift. Mufc. p. 59 T. XI. 2. —
MiCH. gen. 77. T. 39 f. 2.

Phyfcia farmentofa, — Svet. Rank-Laf,

Descriptio.

Alga arborea & rupeftris, fubfilamentofa, 1-3
pedalis.

Folia vel potius caules ad bafin tenuiores &
fimplices fenfim tumidiores glabri laeves

nudi, imprcsfionibus lacunofis fparfis in-

aequales, teretiiificiiii hinc inde praefi^rtim

ad axillas compresfi & lacunofi, flexuofi,

inanes, pallide-fulphurci dichotomo-ramofi.

Lacinice S. rami divergentes vel potius far-

mentofo diflPufi, forma 8c indole caulium,

verfus apices ramofisfimi, capillacei con-

frrtisfimi implexi folidi, pundis elevatis in-

asquales 8c fubafperati.

Sciitellce tam in caulibus quam ramis tenuiori-

bus rarius fparfa? fesfiles, primum mi-

nuta3 concavas , dein planiuficul^, ulti-

mo magnopere excavata? 8c immerfa?;

difco cx casfio vireficente; margine in-

tegro convexinsficulo albo pallido , per

aetatem irregulari tenui involuto.

Glome-



doméruli pasfim in caule 8c ramis fparli pul-

vcrulenti albi.

Siéjlantia in ficco duriufcula fubcartilaginea &
flexiiis quidem, ät facile frangi pot-

eft, nec in humida planta fatis tenax,

fi fibrillas fummitatum exceperis, qua3

tentioni diutius refiftunt; interiör fu-

perficies furfure albo confperfa. Ra*
muli terminales folidi intus albi.

ObSjERVATIONES.

Habitat in Pini fylveflris cortice arido & an-

tiquo ad Bjorko, Roningaholm , Ska-

reda &c. Smolandiae Ljungh. ad mon-
tern Helleklint Paroecie Torpa Holm-
BERGER.

Differt a L. umea cui proximus, caule fifiulo-

fo teretiuiculo
,

apicibus capillaceis ra-

mofisiimis implexis & fcuteilis fparlis

fesfilibus, caefio virentibus.

Sedan man nu mera fått kunll<^ap om den-

na Lafs froredningsdelar, fer jag min formo-
dan, at han troligen borde foras frän Tråd-
Lafvarne (Filaria?) tydeligen beftyrkt. I an-

ledning af denna uptåckt, hvarfore hedern til-

kommer Lands- Cammerer Ljungh, fom på
min anmodan haft all moda ofpard at på dc

fiållen dar Lafven våxer noga efterfoka des

froredningsdelar^ har jag nu å nyo gifvit des

befkrifning och for at fullkomna den famma
gjordt nödige tillåggningar vid den fom uti

desfa
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desfa Handlingar förut finnes införd. Vidare

får jag nu dårom anmårka följande:

Rank-Lafvens froredningsdelar förekomma
af tvånne flag och desfa ej fållan på et och

famma fländ, nåmligen: antingen fäfom mjoli-

ge Vårtor eller mer och mindre urhälkade

Plåttar. Så vårtor fom plåttar åro hår och

dir både pä de nedre och grofre och pä de

finare grenarne fparfamt firodde. Desfe fedna-

re fitta utan fkaft tått vid grenarne, fom dår

något boja fig, åro i början fraå IMI-Iika,

och vifa dä de litet mer utväxa uppå en vac-

ker celadon gron fårg med en rund och jåmn
upfiäende kant omgifne, merendels af famma
eller något hvitare fårg ån Lafvens. I vattn

fugtade blifver gröna fårgen ånnu fkonare och
kanterna måft hvita. Med tiden blifva plåttar-

ne mycket urhållkade och anfenligt fiora, famt

iikfom uti grenen infunkne; gröna fårgen for-

fvinner dä, botten och kanterna få Lafvens

fårg och desfe fednare blifva invikna. Genom
uptåckten af Plåttar pä L. Usnea Linn. år det

nu funnit, at famma art bår inforlifvas med
Phyfciae och då tillika alt tvifvelsmål om des

forblandning med L. farmen tofus därigenom

uphor, år ockiä den uplysning vunnen at den

fifinåmde for lin nåra llågtllvap med den förre

bor hänföras til famma Flock, oagtat forfla

utfeendet fnart llsulle domma dem båda til et

fiålle bland Lichenes filamen tofi. Med dem
kafva de dock icke mera gemenfamt ån at
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bladen eller grenarne åro långre och i propor*

tion fmalare, famt mot åndarna nåftan härfi-

na. Däremot komma de til fine våiendteliga-

fte delar ofverens med Fhyfcire.

De citerade flållen hos Dillenius och
MiCHELius tyckas for mycket intråffa med
L. ikrmentofus at jag ikulle draga i betänkan-

de anföra dem til detta fpecies. For det of-

riga får jag åberopa mig, livad jag redan i

desfe Handlingar fagt om denna Lafs iitfeende

och egenn<:aper, med det tillagg: at grenarne

flundom finnas likfom fnodde, befynnerligeii

Inring L, p Ii ca t as i hvars fållikap han gjer-

na våxer och at utom fcutellge fom helt och
hållit felas pä den gifna figuren hafva åfven

de ytterfla grenarne vid graveringen blifvit for

korta, ej tilborligen innom hvarandra flätade

och ej få fina de bordt vara i fynnerhet mot
åndarna, famt at han åfven år funnen växan-

de få väl på berg fom tråd.

§. ig.

Bland utlåndike eller icke ånnu hos ofs

fundne arter af Elådder - Lafvar kunna räknas

^

nämligen

:

Til Forjla Afdelningen.

L, leucomelos Linn. Sy fl. Veg, XIV* p. q6o« ~
SvARTZ Obf. Bot. T. XL f 3. bo-

na Dillen. Hift. Mufc. p. 156.

T. 21. f. 50* mala ex fpecimine pras-

morfo.

K V. A, Bandi. W. Qi/. X L. chrij-
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L^clmjfophtJialmusl^i^^. 1. c. p. 959. — Jacqu.
Coll. I. T. 4. f. 3. — idem ac

Piatisma armatum & denuda-

tum HoFFM. Pl. Lich. 2. T. 3 I.

£ I.

L. Lhiearis Linn. 1. c. p. 960. — Svartz
Meth. mufc. p, 36. & I\Ifc. ined.

c. fig.

Til Andra Afdehihigetu

L.fucifofTfiis Linn. 1. c. p. g6o, — Dillen. Hifl.

Mufc. T. 22. f. ul. optima.

comjjlanatus'^'^^ S\'AKT z ined. c. fig. ex Ind.

Occ.

L. cajoenfis Linn. 1. c. p. 965. Hoffm. Pl. Lich. 2.

p. 48. T. 10. £^2.

i. flavicans Svartz Prodr. Pl. Ind. Occid. c. fig.

ined.

L.famnmis Linn. 1. c. p. 963. — Svartz Meth.
Mufc. T. 2. f. 3.— Hoffm. Pl. Lich. I.

T. 3.

*) L. linearis; fibcartilaginens ereBns glaber Unearis

raniojo laciniatiis pallidns canallcnlatuy , fcutellis

margiiialibiis fubpediLiiciUatis concolor'd)US ; glomeru-

Us terniinalibuf aIb is.

Obf. Habitus Phycia^ fecundae feflionis.

*''•'•) L complaiiatus
; cartilagiue.ns ccrfiJitofns ere&us ta-

ciniato ramofus planiis palUdus ; jjuiicfis marginali-

bus eleuatis glabris albis ; fcutellis fparjis ^urceola-

tis conco!oribn^\

Obf. Species proxima L, poli^juorpho , fed rnnas fa-

riniferc-e nullae Sc folia determinate diyiia funu
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T. 3. f. I. Nec Scyphifer nec Clado-
nia ut fufpicarunt LiNNé.HoFFMAN.

i. Ufnea 'Q Linn. 1. c. p. 964.— Dillen. L c»

T. 13. f. 14. Figara cft imica (con-

tra Gmel. in Syii. veg. Linn.p. 1 379.
n. 304) fed ex fpecimine parvo &
absque frudificatione defumta.

§. 20.

Figurernas Förklaring»

Tab. IX.

Fig. I. LICHEN fajliglatus.

A En ung Klubb -Laf med något platta och
tandlikt utgrenade flikar.

X 2 B Li-

L. Ufnea; cartilagineus prqftratus Ufiearis ramo"

fus complanatuf glaber paUidus ; fcutellis margina-

Ubus Jiibpeduncuktis concoloribus.

Anm, Af de exemplar mig benågit åro meddelte

af Prof. och Riddaren Thunberg tagne vid

Goda hopps Udden l Ahk^ och af Prof. Svartz
tagne både i Norra America och pä Jamaica på
hvilka ordentliga Plattar funnos har man ånd-

teligen nu kunnat beftåmnia denna Lafvens cha-

rader och plats. Han kommer i alt öfverens

med Phyfciae och har ingen ting vidare enligt

med Lichenes filamentofi ån at han år något

lång och mera fmalgrenig. Våxer få val i Afien

fom Africa och America, men år få mycket jag

känner icke ånnu funnen i Europa. Liknar til

forfta utfeendet L. farmentofuS;, men år dårifråa

ganlka tydligt fkild.



B Likaledes en ung Laf af famma art, hvil-

kens alla utgreningar fluta fig med Plåttar

på andarna, under hvilka hår och dår ly-

nas nägre tandlika utfkott a a a a.

C En ålldre, tjock och nåflan ogrenad art-

förändring, med tått hopfittande fmå plåt-

tar pä åndaraa.

D En artforåndring med något tilplattade och

fårade grenar, å hvilka åtlkiilige Plåttar

litta flrodde på fidorna och kanterna.

E En gam.mal Laf fom dock bibehållit det

råtta fKaplynne fom charaéleriferar Klubb-
Lafven med uppåt tjockare eller likfom

klubblike grenar. Under någre af dennes

plåttar fynas ock de utftående flikarnes fpit-

fige åndar a a.

F En något mera grenig foråndring med plat-

tade ojåmna flikar af hvilka ganfka få ba-

ra plåttar på åndarna; kan anfes fom en

fortfatt utvåxt af Fig. i. A. och viiar of-

vergången til de månggrenige fom foreftål-

las vid G. H. I. K, hvaraf

G til grenarnes flållning liknar L. flirinaceus

men har inga mj oliga Vårtor och annorle-

des danade och flålda plåttar.

H Vifar en ånnii fingrenigare liten foråndring

hvar någre ftorre och tjockare grenar åro

•Rutade med klrbblika flikar på hvilkas yt-

terfla åndcu: flora t: ubbige plåttar a a fore-

konnna.
I En fnial och månggrenig Klubb -Laf fom

myc-



mycket liknar L. calicaris. Des grenar åro

dock måft alla lika höge och plåttarne fit-

ta både på åndarne horizontelt och åfven

flrodde uptil på flikarnes iidor. Under de

ytterfta plåttarne fes på denne ganfka tyd-

ligt de nedvikne tillfkotten a a aa af flikar-

nes åndar.

K En ånnu refligare foråndring med a a ur-

håilkade och b b mera utbredde något kuU-

rige plåttar, famt c c c bladformige utfkott

forfedd både på fidorna och mot åndarna.

På fina ftållen vid grenarnes klyfning år

han mycket tilplattad och har fålunda flor

likhet med L. farinaceus och des foråndrin-

Anm» Alt år foreflåldt i naturlig florlek.

Fig. 2. LICHEN calicaris.

A En Nåf-Laf ifrån Skåne, med dårä fittan-

de fkaftade plåttar pä de ofre fpitfiga fli-

kar, fom ytterft åro foga eller intet böjda.

B En florre artforåndring dåraf frän Bohus-

Lån.

C.D.E Denna Lafvens Plåttar forflprade; hvar»

af C foreflåller dem fådane dé finnas i fin

forfla utväxt, tått intil flikarné flttandie och
uppä något urhålkade; D EnfuHvå-xt, fedd

uppå; kuUrig med nedböjda kanter; E En
dylik på undre fldan for a t vifa des flcaft

a och ofriga fvamplika fl^apnad.

F En artforåndring med vridne hit och dit

X 3 boj-



böjde flikar, ojåmne af dåruppå befinteligc

knolige utOvOtt aaaa fom ofta förekomma

på denna Lafart.

G En bredbladig foråndring hvars flikar åro

trubbigare och ej fållan il^rofiige.

H En annan fmalbladig artforåndring, hvars

flikar fällan åro mer ån en gäng klufne,

något trinda och ojåmna, med fpitfar böj-

da fäfom horn.

Amn, Utom CD. och E. vifas alla i naturlig'

florlek.

Ta B. XI.

Fig. I. LICHEN farinaceus.

A En Mjol-Laf med de hår och dår pä gre-

narne fittande fl^aftade fmä plåttar a a a famt

uphojde mjolige Vårtor b b b uti naturlig

florlek.

B. C. Tvånne af Plåttarne forflorade, hvarafB.

foreflåller ofre och C undre fldan, med dårä

fåflade fl^aft.

Fig. 2. LICHEN pollinariuf.

A. B. Artförändringar af Doft-Lafuen med nå-

got redigare och fmalare flikar til någon
del liknande L. farinaceus men de åro all-

deles platta och utan ordentelige Vårtor
ehuru hår och dår mjolige. Vid Ka a vi-

fa fig plåttarne flidane, fom de fe ut når
de åro gamla och blifvit knoliga, ojåmna
och forvåxte; vid B aaa uti fltt fuflkom-

liga
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liga tillflånd platta eller litet urhållkade och
kantade.

C. En annan förändring af famma Laf med
tått Tittande tunnare och flarfvigt flikade

biad, fom på undre lidan i fynnerhet och
i kanterna åro beflrodde med et ljusgrätt

mjöl och pä hvars åndar fynas någre för-

ändrade plättar a a,

D. E. Annu bredbladigare forändringar hvilkas

Hikar äro näflan läderlika ojämt och flarf-

vigt inll<urne och krufade, åfven pä undre

fidan och kanterna hår och där mjolige

och hvilka ibland trälFas likfom upblåfte,

under tome och mjolige, uppä kupige flä-

te a a. Dennes plättar vifas här i fullmo-

get tilftånd med jämna upvikna kanter b b.

Vid D foreflälles den famme yngre och
med flere plättar på hvarje blad.

F. Ett fränfkildt enkelt blad, fom kommer
närma ft nyfsnämde artförändringar, hvarä

ksm fes flikarnes utgreningar och den inun-

der och på fidorne mjoibeflrodda ytan.

Anm, Alla desfe äro i naturlig ftorlek aftagne.

Fig. 3. LICHEN poiymorphus,

A. En Mångtyme^Laf, hvars långa näflan järn-

breda blad äro merendels odelte; ofver alt

tecknade med fmå groppor fom hyfa et

mjol-likt ämne,

B. Foreftäller en bit af ytterfla fliken på et

fädant blad fedd genom Microicop, for at

X 4 tydlU
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tydligare utiiiårka de ä båda fidor och kan-

ter af denna Laf befintelige groppor a a a,

hvaruti fmä runda mjoliga korn gj ömmas.
C.DTvånne mot fpitfarne och i kanterna med

flere fmä grenige utfkott och mycket un-

derdelte flikar ganfka vidloftigt krufade och
prydde blad af denna Laf.

E.FTvånne mindre förändringar dåraf med
lindrigt flikade och litet flarfvige blad.

G Utmärker en älidre något bredbladig, ojåmt

och fiarfvigt flikad i kanterna krufigare

och mjoligare artförändring.

H En vacker artförändring med platt nedlig-

, .
gande innom hvarandra böjde i ytterfta

kanterna lindrigt flikade och med mjolige

Vårtor därftådes prydde blad.

I En meta bufldik förändring med fmala

upråtta mot fpitfarne bredare och därflå-

des flarfvigt inlkurne i kanterna mjolige

blad.

K En bredbladig förändring, hvars blad upåt
^ blifva alt bredare och mera vidgade med
någorlunda jämt inlkurne flikar på fidor-

iie; vid yttre och ofverfla kanterna trub-

bige likfom fmånaggade.

,L En gammal artförändring med något breda

men djupt flikade hit och dit böjda blad,

mot åndarne finklufne och på åtlkilliga fläl-

len fpruckne eller rämnade och likfom ge-

nombrutne. Fhkarncs fpitfar fmala flarf-

vige [utan ordning mot hvarandra höjde



pulverbeflrodde. Ar den få kallade L. tin-

d:orius.

M Vifar en med den föregående nog ofverens-

kommande foråndring men med mera ut-

bredde, fmalare, jåmnbredare och ej få

djupt i åndarne flikade blad.

N Kommer nårmaft den under Lit. H tecknade

foråndring, men har fmalare och djupare fli-

kar, famt mera uppftäende blad och lika-

ledes på ändarna mjolige.

O En bulMik månggrenig artförändring med
fmala jåmbreda och på åtiMlligt fått under-

delta, plattade, måft ofver alt mjoliga blad;

men hvars mångflikade åndar likvål båra

vårtor.

P. Tvånne ånnu mera fingrenige och med
mångfalldigt underdelte nåftan hårfina, fint

fpitfade flikar; nåftan ofver alt mjolige.

R. S. T. U Foreftålla fådane ftånd, fom bara

Plattar och troligen tilhora denna Lafart.

De finnas fittande hvar och en på åndan
af fin fårfkildta gren , merendels 2 , 3 och

4 tilfammans , uppå a a a a flåta , vågige >

fållan dår och hvar litet i kanten infkur-

ne; på undre fidan hbh likfom fkaftade.

W. X. Y Trenne ej mycket olike Lafvar af en

och famma artforåndring , med måft upp^
råtte, nåftan trinda, mer och mindre gre-

niga flåta blad fom båra fammanfatte mjo-

lige vårtor på andarna,

X 5 Z En
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Z En dåraf frånlkild tvåklufvén gren forflo-

rad, for at vifa vårtornas utfeende och de

aflänga intryckningar fora pä bladerne hos

några artförändringar af denna Laf före-

komma.
Anm, Endaft B och Z åro ofver den naturli-

ga florleken foreftåka.

Bejlrifning på Korsnäfven, CLoxia Cur-

vivojira) och dejs lefnadsfått.

af

PEHROSBECK.
Theol. Doft. och Proft i Hasflöf i Halland.

o

Ar 1786 uti Odlober, November och Decem-
ber månad befoktes denna orten (Södra Hal-

land vid Hallands Ås) emot vanligheten, af

en mångd Foglar, fom förtärde Ronnebåren,
hvilka i detta är funnos til ofverflod. Krams-
foglar fångas vål hår alla år, icke allenaft de

fvarte, fom åfven uppehålla fig hår om Som-
maren, utan ock de ofrige flagen, fom flytta

hit om hoflen eller vintren forr eller fenare

at foka fm foda, men aldrig har man fedt fä

mänga fom detta året. Ibland dem voro någre

Svenfke Papegojor, och nåHan oräkneliga

Korsnåfvar , fä at icke allenafl Granar, fom jag å

Hafslofs Pråflegård af fro upbragt och nu buro

kottar, utan ock Ale-tråden ofver alt befoktes,

men
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men i fynnerhet Ronnerna fom voro fnart

fagt ofverlaflade med Korsnåfvar dageligen fä

långe bår funnos, och år det undransvårdt at

födan kunde forflå til fä mänga looo foglar

pä fä liten vidd i flera veckor, oaktadt deras

fräsfande hela dagen. Når Ronnebåren voro
upåtne fokte de efter födan pä jorden, men
blefvo dä utmagrade.

Ingen konfl var at fånga dem lefvande.

De faflnade icke allenafl i Donor, utan ock
togos, lika fom Loxia Enucleator eller Sven-

fka Papegojan, lefvande med fnaror på en

fläng, dock mäfte fnaran genaft efter fångften

losfas, at förekomma flrypning.

Men til at foda fädane floråtare med Ron-
nebår, år dåraf et flört förråd af noden; ty

de hvilade aldrig emellan fina måltider, mer
ån om natten. Det berättas at de åtit korn
fom legat 2 dygn i vatn, Hampefro åto de

ock når de ej fingo annat. De fjunga vål,

faft ån fagta, och åro nojfamme for fin fpak-

het. Sedan de en dag, ofta mindre, varit in-

neflutne i bur, åro de redan fä tame, faflån

icke alla lika, at de fåtta fig pä handen
och åta fä långe de fä något af Ronnebårs-
klafen, och når man läts gömma båren un-

der kläderna åro de oförfärade at upfoka dem.
Når de upåtit hvad fom fans i buren och fä-

go nå^on klafe hällas i handen eller ligga på
nä-
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något flålle i kammaren, flogo de af och ann
i buren och få fnart buren opnades, uppfo li-

te de genaft ftållet dår födan fans. Feltes fö-

da, togo de båret utur munnen på hvarandra,

fom ofta fkedde med et enda bår, dock utan

arghet. Man kunde taga båren emellan fing-

rarna, at därmed mata dem, utan at de det min-
fia fkadade fingren. Under det de åto kunde
man flryka dem på ryggen och rora dem un-

der vingen, utan at de blcfvo rådde.

Når foda faknades i buren, flogo de af

och ann och fkreko til defs de fingo mer.

Men åtfkillige af dem dodde i burar, fafl

ån dår feltes hvarken mat eller vatn. For-

modeligen tåla de ej varma, utan om de ån-

teligen fkola inftångas, bor det vara i kallt rum
eller uti buren under öppen himmel , men i fe-

nare håndelfen åro de utfatte for djur och rof-

foglar, och nöjet faknas når man icke jåmt får

hafva dem i ognafigte. De åta allenaft fron

och käfta bort fkalct med fin långa fmala

tunga,

Desfe foglar åro befkrefne uti Linn^i
Fauna Svecica 224 och Skånfka refa under

jiamn af Loxia Curviroftra.

Men fom det år en Svenfk Fogel, tor-

de det vara låmpeligt at klåda honom nu i

Svenlk drågt, faftån han varierar mycket til

lårgen och fom man icke haft tilfålle' at fe

ho-



honom i flera år* Olikheten hårrorer våi huf-

vudfakli^en dels af könet, dels af äidren; men
alla komma de ofverens uti nåbbets befynner-

liga krokning, famt fårgen pä fljert och ving-

pennor, fom åro fvartagtige.

Näbbet, fom år lika på i allefammans , fo-

tigt, tjockt vid balin och fpetfigt med en krok

på andan. Den ofre kåken år bogd nedåt, och

den undre, fom år något kortare, upät, pä
ofra käftens högra fida. Vid nåbbets bafis år

på iidorna en kort lugg framåt af bruna hår,

Hufvud, rygg, haka, broft och mage rö-

da, men mindre rod pä ryggen, blandadt med
brunt; pä andre blandadt med grått och gult,

eller grått och grönt, eller grått och hvitt.

Magen ytterft med hvitt och grått,

Uropygium eller åfvan pä fljertens fåfle

rod; på andra blekgul eller brandgul, men pä.

de gråfårgade grå, lika med ryggens fårg.

På fidan af hufvudet en fvart rand

ifrån ögonen bortåt; men denna rand märktes

ej pä de grå.

Vingpennorne 17, åfvanpä fvarta något

flotande pä brunt, utan något hvitt tvärband,

allenaft de ytterfta tåckfjådrarne helt litet hvi-

ta ytterft pä ändan, fom pä en annan, af fam-

ma fårg pä kroppen, utgjorde 2 hvita tvär-

band, då iåckfjådrarne, både de kortare och
lång^
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långre, voro hvita ytterft. Sådane voro de
måfte, åfven de fom pä kroppen hade gul-

gröna eller gråagtiga fjädrar. Hvarfore de ock
i hafligt påfeende liknade Bofinkar. Men hos
dem, fom pä hela kroppen voro gräagtige,

eller hvilkas fjädrar, dä vingar och ftjert un-

dantages, åro midt uti grå, men på kanterna

hvita eller gulagtige, faknades desfe hvita tvär-

band.

Vingpennor och Stjertpennor inunder grå,

Ikinande.

Stjertpennor 12, de yttre något långre,

fom utgjorde faxlikt utfeende; afv^npå nåftan

lika med Vingpennornas fårg merendels. Tåck-
fjådrarne på vingarna til fårgen lika med
Sjertpennornas åfvanpå. Täckfjädrarna un-

der fljerten grå med hvita kanter.

Låren tåckte med grå fjädrar til Knaen.

Ben och fötter fotige. Baktåen och medlerfla

framtåen lika långa; åfven få de 2 kortare

framtåerne af lika långd.

Hvar och en klo mycket fpitfig och kro-

kig. Härmed håller han håret fafl intil pin-

nen eller llållet hvarpå han fitter. De grä-

agtige, utan tvärband pä vingarne, åro for-

modeligen honor, och de andre, fom åro an-

tingen rode, gula eller brandgula, hanar, och

de ibland dcsfi, med 2 hvita tvärband på
vingarne, underårige.

Ho-



Honan, då hon kommit til års ålder el-

ler fått fm beftåndiga fårg, år gråagtig, med
något gult dåruti på hufvud och rygg, men
på Uropygium och vid fidorna af abdomen
famt broft gulagtig.

De fmå fjådrarne under Stjerten grå med
hvita kanter. Stjertpennorne fvartagtige. E.emi-

ges eller vingpeniiorne fvarte med 2 hvita tvär-

ränder af Tåckfjådrarne. I^åbbet gräagtigt åf-

vanpå mörkare.

Utdrag af Mettorologi/la Dagboken^ fom
år hållen i Upfala är i^p^y

Meddeladt af

E. P R O S P E R I N

§. I.

Barometerns florfla och minfia hogd i

hvarje Månad.

Jan. 4. e. m. 26. 1
6" Vind. N.V. Lugnt, meft klart.

1 5. £ m. 24.74 - - S.V. 2 Mulit och fno.

Febr. 5. e. m. 26.04 - - N.V* 1. Klart.

i.f. m. 24.89 - - S.V. 2 1 Mulit.

Mart. 4. e. m. 26.23 - - V. Lugnt, mefl klart.

15. e.m. 25.10 - - N.V. I Klart.

Apr.

Jåmf. K. V. A. HandL 1796 p. 291.
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Apr. 10. f. m. 26.28 Vind. V. Lugnt. Mefi klart.

17. £ m. 25.32 - - V. Dimma.
Maji 14. e.m. 25.92 - - N.O. Lugnt. Haliklart.

6. f. m. 25.03 - - S. I. Meft mulit.

Jun. 6. e.m. 25.88 - - N.O. 2. Half-klart.

2. f. m. 25.21 - - S. I. Regnväder.

Jul. ii.f.m. 25.93 - - N.V. Lugnt. Klart.

6. f. m. 25.30 - - V.N.V. I. Klart.

Aug. i.f.m. 25.82 - - S.O. Lugnt. Halfklart.

2i.f.m. 25.24 - - S.O. I. Meft klart.

Sept. 23. e.m. 25.87 - - S. Lugnt. Klart.

10. f.m. 25.10 - - S. har regnat om natt.

Cd;. 4. f.m. 26.15 - - O. Meft mulit.

14. f. m. 25.05 - - V. Klart.

Nov. 6. e.m. 26.15 - - N.V. Klart.

18. f.m. 24.77 - - V. Regnatom natten.

Dec. 25.f.m. 25.99 - - S.O. Mulit.

7. f. m. 24.61 - - V.Storm och regn om
natten.

Barometerns medelhogd detta år = 25.56.

Storfta Ikilnaden - - - r= 1.67.

i. 2.

ThermoMETERNS medelhogder for hvar

tijonde dag:

Morgon. Middag.

Jan. ifrån d. i tild. 10. — 5* ^- — 3, ^5-

II - - 20. — 6, 25. — 5, 05.

21 - - 31. + I? 41. + 2, 27.

Febr.
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Morgon. Middag.

Febr. ifrån d. I tild. 10. + 2; 95. + 4, 85-

1

1

- 20. + 0, 25. + 3, 8-

£1 - 28. +v-* 1 0,563. + 6,125-

Mart. , I - 10. — 2, 8. + 5. 3.

10 - 20. — 4, 15. + ^*

11 - 31. + 1,136. + 7, 0.

Apr. - - - I - 10. + 0, 4. + 4, 65.

I I - 20. + 0, +I2, 15.

21 - 30. — 2, 45. + 7, 45.
Maii . - - I - 10. + I» 95- + 0, 5.

II - 20. + 6, 05. +12, 75.
21 - 31. + 7, 09. +15, 86.

Jun. - - - I . 10. + 9, 6. +16, 85.
I I _ - 20. + 12, 0. +20, 0.

21 - 30. + 9, 65. +18, 55-

Jul. ^ . ^ I - 10. + 13, 35- +22, 75.
II - 20. + 16, 0. +24, 95,
21 - 31. + 10, 18. +18, 0.

Aug. I - 10. + II. 15. +18, 2.

II - 20. -f- 12, 25. +17, 7.

21 - 31. + 12, 59. +18, 91,
Sept. - - - I - 10. + II. 85- +19» 05.

II - 20. + 10, 15. +15, 65.

21 . 30. + 10, I. +15, 65.

oa. . - - I - lO. + 8, 15. +11, 3.

II - 20. + 5, 15. +10, 35.

21 - 30. + 0, 32. 4- 2, 77.

Nov. - - - I - 10. — 0, 05. + 3, 0.

I I - 20. + 1, 4. + 4, 65.

21 - 30. ™ 5, 6. — 2, 45.

K. V. A. Handl. IF. Qy. Y Dec.
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Dec ifrån d. i til d. lo — 5, 9. — 5, 15.

II 20 + I, 85- + 2, 5.

ai 31—2, 18. — I, 23.

Hela årets medelhogd —j- 35998. + 9,425.

Detta års florfta kold var — 20 d. 19

Jan. £ m. S.O. i klart.

Storfta varma + 29 d. 18 Jul. e. m»
S. I klart. Åfl<a om aftonen utan regn.

§. 3.

Nederbördens högd i Decimal-tum.

3.256
0.208 3fuU 1.324

Febr. 0.080 Alg, 3.576
Wlart. 0.167 Sept. 1.961

Apr, 0.059 0£ 0.913
Maji 0.993 Nov. 0.450

1.819 Dec. 2. 131

3.256 13.61

1

§• 4.

Wads:rleken och Luftens belkaflenhet.

jämtarms. Ganfka behagelig vinter hela

månaden med lindrig kold, och godt åkfore.

J31<Mt en enda g.tni:^ (d. 19 f. m.) gick kölden

til 20 grader foni cck(a var den flonla hela

detta ctr, men efter den dagen var Thermo-
metern nåRan allrig under frys-punden , hvil-

ket
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ket gjorde, at mefl all fnoea var borta innau

månadens (lut. Winden var N. blott J dag.

NV. 8 h V. 9. SV. 8. S. 2. SO. 3.. 'Klart

9 dagar.

Februarius. Den blida och behageliga vä-

derleken fortfor under hela månaden, med bar

marek, och nåflan Vårvårma utan nederbörd.

Kölden var ej mera ån en gång 5 grader un-

der frys-punéten ('d, 13 om morgonen,) men
d. 28 geck vårmen til g |- grad. Winden var

NV. 3ä dag, V. 9 1, SV. I2i, S. i, SO. 2.

Klart I o dagar.

M^ars. Nu började det val fryfa om nät-

terna, men dagarne voro blida och behageli-

ga. Nattkölden gcck ock allrig under 10 |
grad. I denna, il val fom de tvånne före-

gående månader, (öll ganllva liten nederbörd,

fä at^, det blott et par gånger mot llutet afmå-
naiden plitet ^régnade , h\-adan vågarne voro tor-

ra fom oni' Sommaren. Nattfrofterna börja-,

de ock nidt flutet på månaden a fraga. Vin-

den var N. 5 dcigar,,NV. 7, V/"io§, SV,

g§, S. 2, SO. I, NO. 2. Klart 12 dagar.

Den 30 och 31 vart Upfala Å fri från is

dock utan mårk el i? iiod.o

jjpril. Litet regn blott en enda gång i hela

m.ånaden. Våniieii var medelmåttig, och natt-

firofter tåmeligen fälliVnte torr ån emot (liUet

Y 2 af
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af månaden, dä fiorfla kölden intråfFade. Vin-
den var N. 6 dagar, NV. 5, V. 3|, SV.-J,

S.f, SO. I I, o. I I, NO. II |. Klart 10

dagar.

Maj, Nu kom något mera nederbörd,

men likvål tåmeligen fparfamt. Utom et par

nåtter i början af månaden, ferdeles d. i, dä

kölden var — 5, foll Thermometern allrig

önder frys-punden. Storfla vårmen var 22
grader den 26. Vinden N. 3 | dag, NV. 5,

V. 9, SV. §, S. 3, SO. 2 I, O. I, NO. 6|.
Klart 8 dagar.

^unius något regnaktig, med ej mycket
fiarck varma , utom 3 eller 4 dagar mitt i må-
naden, då vårmen geck til 25 och 26 | grad.

Blåfte N. 6| dag, NV. i, V. 4^, SV. 3 i,

S. 2 SO. 2, O. 3, NO. 7. Klart 9 dagar.

Julius, Regnade ganll^a ofta, faflån ej

ferdeles mycket i fender. Mitt i månaden vo-

ro några varma dagar, och d. ig fleg Thermo-
metern til 29 grader, fom år det varmafte detta

är, men for ofrigt var månaden mera fval ån

varm. Vinden var N. i J dag, NV. 6, V-
10 ä, SV. 3 i, S. 3, SO. I, O. 4, NO. II.
Klart 10 dagar.

Aiigiifttis. Regn nåftan hvarje eller hvar-

annan dag, med mulen och, i anfeende til

årstiden, fval väderlek. Blåfte N. i § dag

v. 12?:
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V. 12 §, SV. 4, S. 4§, SO. 4, O. 3, NO I §.

Knapt någon hel dag aldeles klar, dock kan
man råkna 4 til 5, fom til det mefta voro
fria frän mäln. Den regnaktiga väderleken

gjorde at Rågen och Hvetet tog någon fkada.

September, De forfle åtta dagarne voro
värme och vackre; fedan började väderleken

äter blifva regnagtig, med behagelig vårma til

månadens flut. Blåfte N. | dag, NV. I, V.
12, SV. 4, S. 6 1, SO. 3' O. I l, NO. ih
Klart 7 dagar.

OSiober, Den blida väderleken fort-

fattes, under mulen och ofta regnagtig him-

mel, ånda til flutet af månaden, vid hvilket

någon froft började vifa fig , få at kölden d.

31 om morgonen var 10 grader under frys-

punden. Blåfte N. i dag, NV. 10, V. ^ |,

SV. 7, S. I 1, SO. I, o. I ^, NO. 3 h Klart

5 dagar.

November, I början af månaden fros det

några dagar , fedan var väderleken blid och
vacker, men vid d. 19 började det blifva me-
ra kalt, fom fortfor til månadens flut, dä

åfven något fno foll, få at man hade et litet

godt äkfore. Storfla kölden var d. 29 om
morgonen 14 grader under fryspunélen. Vin-
den var N. I dag, NV. 7, V. SV. 13 1,

S. I, SO, I, O. §, NO. 1 Klart 7 dagar.

Y 3 De^
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December. Månaden begyntes med kold

,

fom fedan få afcog , at \i vid medlet af må-
naden hade ftark to med regn. Mot flutet af

året, började det åter blifva något kalt med
fno. Vinden var i N. i I dag, NV. ^ -o, V.

4 i, SV. 4, 7, SO. 3"f, O. 2, NÖ'. 3.

Klart blott tvanne clas^^ar.

Under hela året hafver Nordan blåft 28
dagar, NV. 59 V. 97 SV. 64 |, S. 33
SO. 25 I, O. 18, NO. 38 i. Klart 99 dagar.

Cafiis Pemphigiy

af

LAUR. HOLLBERG,
Regem. Chirurgus i Wennersborg.

Vid flutet af forledna året, har det uti mm
lilla enllvilta pradique fallit på min lott, at fc

cch ilvota en vårkelig Pemplugiis , hvilken åf-

ven få fållfyn t fom hos ofs litet kand, jag

hårmedein vågat meddca, i det Ivnne och
bcfl^affenhct jag funnit honom, tillika med
några anmärkningar, fom jag allraodmjukaft

f.ir hcmnålla til Kongl. Vet. Academiens of-

A tril ende och mogna profning.

Herr
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Herr AffefTor Hedins vackra RecenGoner
af Dickfon, Miroglio, och Wikman famt defs

egna obfervationer och Vetenll^aps Handlingar-

na for Låkare och Fåltlkårer i forfta håftet,

hafva vid Curen varit mina Handledare, ehu-

ru jag ej til pricka kunnat följa defsa Herrars

föreikrift, i anfeende til varierande Symptomer.

Probften Segerdahl , vid års ålder,

flark kropps confiitution? och förut jemn hålfa,

fick forledit år Timhems , och qvitterade Åfleds

Paflorat, hvilket iiflnåmda , var fä compendieuft

och litet at grånfen åt alla håll, af hans

Forfamling, ej var ofver |dels mil frän hans

hemvift; innom denna lilla krets hade han
tilbragt flera är i ro och niaklighet, fä at han
ovan vid fatigue, fick under flera refor mel-

lan deflfa fiållen, ungefår lo mil åtlkilda om
fommartiden af hetta, fvett, damm och kanfke

ovana en flark och plägfam torrkläda, med flick-

ningar i huden ofver hela kroppen, likvål

utan utflag.

Flyttningen til Tunhem fkedde emot hö-

ften och klädan fortfor, rådfrägad häremot

forefl^ref jag tillika med afforande och någon
tjenlig Decod Schmuchers pulfver af Anti-

monium Nitrum och Flores Sulphuris och

tilrädde karbad; men dä detta fortfatt någon

tid ej ville gora onfkad verkan börjades med
^thiops Antimon. gjordt til Piller med Extrad.

Y 4 Co-



Conii, och tvättning med Infuf. Ledi. Efter

ungefår g-ta dagars bruk håraf upkom feber

med rysningar och hetta fkoftals, åckel, oro,

torft och hufvudvårk, dä på 3:dje dygnet nå-

got bläsaktigt utflag började vifa lig pä benen

och nedra delen af låren; når delTa blåfor

mer och mer hogdes på 4:de och 5:te dygnet,

blef jag efterlkickad och fant Epidermis up-

drifven i blåfor, de måfta fiora fom haffel-

notter, men fomliga något ftorre, utan någon

rodaktig eller inflammerad bafis , fullkomme-

ligen fkilde från hvarannan, fylde med en

Urinlik fereus våtfka. Febern hade redan

lagt fig nåftan helt och hållit, men en oliderlig

fveda då blåforna redan började brifta fonder,

och en faslig kläda då fåren började torka

fortogo både fomn och hvila. Nitrofa, af-

forande famt fyrliga drycker, hade dämpat

forfla feber-anfallet, matluflen var redan nå-

gorlunda återfläld och tungan ren, hvarforc

jag tilflyrkte återtagandet af förut nåmde
Piller, Ledum fom thee nytjat, badningar och

tvättningar med famma Infufion famt om
aftnarna Pulv. thebaicus Sv.

Alt fkickade fig väl, fåren torkades nä-

flan allmänt fedan de mäfle ännu qvarblefne

blåfor voro upklipte, och en åtminflone arti-

ficiel fomn tycktes redan ärfatt den förlorade

hvilan och krafterna, men knapt voro 5 a 6
dagar forflutne innan jag å nyo måfte refa ut,

då
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då nytt utflag med fordublad flyrka hade

återkommit, men endaft på ofra delen af

Låren, och partes Genitales, hvilka voro fä

fullfatta at de nårmaft liknade Drufklafar,

många blåfor voro åfven til anfenlig ^lorlek

på Låren; på 5:te dygnet voro defla åter

mogna, och utom någon mera matthet och

forfvagad matluft, tycktes det åter fkicka fig

til båttring, men ifrån 7:de dygnet, efter fifta

utllaget, infant fig feber om nåtterna fom va-

rade 4 a 5 timmar å rad med en den måft

plågfamma och oliderliga vårk i händer och

fötter, och jag tviflade ej det förnyat utflag

på defte delar fkulle ll<:e, fom ej heller om et

par dagar flog felt; men defla blåfor voro de

forfårligafte af alla; ty utom deras okade ftor-

lek, voro en del af en mörkröd och blyaktig

fårg fpridde ibland de af gulaktiga vanliga

fårgen, hvilka både längre varade och med
en gruflig plåga upkommo i anfeende til den

i hånderna och under fötterna tjocka huden.

Jag vågade nu ej vidare fortfåtta min förut

brukade Cur-defsein utan efter tilråcklig ver-

kan af en Laxerdryck af Senna, Manna och
Tamarindor, gafs Infufum Kinkinae med hälf-

ten Mixt. Salin 4:tae Ed. Sv. en half thee-

kopp hvar annan timma, om aftnarna Vinum
Antimonii med Tr. Thebaic, famt omflag

med en Decod af Flor. Chamomill, foL

Malvae och Rad. Althacae, hvaruti linnelap-

par doppade omfades flitigt pä de utflagnc

Y 5 flål-



fiållen, hvilket både lindrade fvedan i de

opn) fåren, och forekorn at det ånnu hela

frånnet ej af den fkarpa utflytande våtlkan
corroderades, nu eftergaf febern och klädan
betydeligen, men bläfor kommo efterhand ån-

nu at, forft pä ryggen och halfen, fedan i

aDiigtet, pä hufvudet, och fift broflet, men
med den fl^ilnad at de beftåndigt vifade fig

mindre och mindre, och innehollo fluteligen

en aldeles klar, mild och vattenlik våtfka,

hela denna Procefs drog ut emot 2:ne måna-
der hvarefter patienten lyckeligen blef refti-

tuerad och återtagit både vanliga fyflor och
diaet.

Det tyckes fom denna utflags -fjukdom
fnarare har fina exacerbationer och remiflioner

ån at han indelt i hetfig och chronifk, kan
utgöra 2:ne fårfkilta fpecies. Denna fom jag

fedt har vift varit hetfig, under fjelfva utflaget,

men måftadelen utan feber få fnart utflaget

gådt for fig och under det mognat, gädt fon-

der och torkat niänne under denna Period

Chronifl<? —
Det var befynnerligt, at om man tryckte

någon af de flora bläfor fom ej voro nog
mogna, var det likfom hela epidermis varit

los frän Cutis, och dä man tryckte långfamt

och lindrigt pä en fädan formerades af defs

lympha rundt omkring åtfkilliga fmå blåfor,

fom
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fom ej lått eller häftigt gingo tilbaka til fin

förra florlek. Blåforna hunno häftigt til tåm-

nielig ftorlek och innehollo en nåftan klar och

livit våtika fom mer och mer gulnade och

något tjoknade tils 4:de dygnet då de vid

minfta tryckning gingo fonder, nåftan inga

tycktes abforberas utan fonderbrufto mognade.

Afvenledes kan jag intyga det fjukdomen
ej år fmittande, då få vål å dem, fom dage-

ligen handterat patienten, fom ock de hvilka^

tvättat kläderna fom dageligen måfte omfas

intet teckn til fmitta mårkts.

Ehuru noga jag fokte obfervera, om nå-

gra blåfor hade flagit up i mun, fom vidare

kunde vara fortfatte genom tarm-canalen, fants

dertil likväl ingen anledning. Urin var nåftan

beftåndigt brunaktig och fålde en mångd hvit-

aktigt fedimentum lateritium.

Namnen Fehris Bultofa och Pemphigus 1kra.

utan fkilnad bågge lika kunna utmårka be-

IkalFenheten af fjukdomen få mycket et kort

namn möjligt kan gora då derivation lårer

vara af 7i;siÅ(pig Bulla vel flatus och aSos

forma.
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Månans Partiala F6r??i6rkelfe d. IjJ. Dec.

i'jg6 obferverad i Skara
^

af

ERIC ÖSTERHOLM.
Col. Schol. Trivial»

Formiddagen och middagstiden d. 1 5 Decem-
ber voro mulne, fä at Uret dä icke kunde ef-

ter motfvarande Solhogder regleras, pä efter-

middagen började molnen fkingras, dock fä,

at luften var något tjock af rimfroft, fom ned-

föll. Natten blef federmera alt klarare och

klarare, och d. 14 December börjades med
en ganil^a klar himmel och' ftilla våder, vin-

den var Nordan och flarkt froft. Therm. vi-

fade pä Norra våggen kl. 7 f. m. — 15 gr. och

kl. 2 e. m. — 9 gr. Sedan nu på denne vackra

dagen, fom låfvade en god obfervation flere

motfvarande Solhogder vore tagne, hvarmed
ock fortfors d. 15 följande, och Uret veder-

börligen råttadt, var jag färdig med en 2§ fots

Achromatifk Tub, at i akttaga Formorkelfen

på den i Almanackan utfatta flunden ; men af-

ledne Herr Redor Falcks Obfervatorium

,

hvaråft obfervation fkedde, år belågit ner uti

cn Trådgård, har uti Öfler och Nordoft for

mellanvarande hus och tråd ingen fri hori-

zont,
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zont, fick altfä icke månen in uti Tuben
forr ån Temp. Verum.

Hevelius tycktes vara utgången 3*. 0 0 * i D •

Mare foecunditatis utgick - - 3^ *t:5 .

Conernicus uts^åns^en 0 • 44.'. a6".

Ariftarchus uts^ånsfen

Terra Pruinae fyntes - - 3*.

Arehimedes utgången - - 3*.

ArifUllus utgången - - - - 4*.

TVTpirp TmliriTTm iitP"ånp"it — - A* a' I^"

T^l;^^^> • • ntp^åniypn - - 1^'
D •

^"
J •

Mare tranquillitatis utgängit - 4*. c'5 • to"

Mare Crifium utgångit - 4*.
t) •

Timaeus Architas utgången -4*. 6'.

Mare Serenitatis utgångit « - 4^ 28".

Ariftoteles utgången -4*. II'. 20".

Posfidonius utgången - - 4*. II'. 54".

Lacus Somniorum utgången - 4". 12\ 55"-

Slutet af Skuggan -4*. 48".

Än fågs Half - Skuggan -V. ^5'. 40".

Utdrag af KongL Vetenfkaps - Academiens
Dag-Bok.

Fortekning^ på de Böcker, Inflrumenter och
Naturalier, fom under forloppet af detta

är blifvit fkånkte til Kongl. Academiens
Samlingar.

Böcker.

Herr Anker Hermoder en Norlk Periodins:

Skrift. Chriftiania 1795 .in g-o- Herr



318- ^797^ Oc?* Nö-'o, Dec.

Herr Schroter. Aphroditographifche Frag-
mente zur genaucrn Kentnifs des Plane-

ten Venus. Kelmftedt 1796. in 4:0.

Mifs FuLHAiNE. An esfay on Combuilion,
Lond. 1794. in 8'0-

Herr J. Dryander. Englifh Botany by ^a-
mes Soverbij Numb. XXV.— LX. in 8:0.

- - Catalogue of Diétionaries Vocabularies

Grammars and Alphabets in two parts

by W. Marsden Lond. 1796. in 4:to.

- - Medical botany by W. Wood\Yille Vol.
III. a London 1793. in 4:0.

- - Transadions of the Linnean Society. Vol.

II. III. London 1794, 97. in 4:0.

- - An anfver to certain Asfertions contained

in the appendix to a Pamphlet enlitled

minutes of the Procedings on the court

Martial bild at Portrniouth
,
Augufi I2:th

1792 by Capitain JV. Bligh. Lond. 1794,
in 4:0.

- - A Botanical defcription of a New Species

of Swictenia (Mahogany) by JF. Rox-

burgh, in 4:0.- Jcones pidc^ plantaruni rarioriim Audore
^ac. Edu. Smith. Lond. 1 79 3. in Fol.

- - An Account of Indian Serpents colleded

on the Coaft of Coromandcl by. P. Rus-

felle. London 1796. in fol.

- - Plant of the Coafi of Coromandcl by
W. RoxburgiL Vol. I. II. III. Lond. 1795.

; in fol.

Herr
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Herr J. Dryänder. Richard Ant, Salisbury

Prodromus Stirpium in horto ad Cbapel

Alterton vigentium. Lond. 1796. in ^:c\

- - Dominici Vandelli Viridarium Griiley L11-

fitanicum Linnaeanus. Olisfipone 1789*

in 8*Ok

" - Sowerby Englifh Eotany N:o 61— 71.

London 1795, 9^. in 8^0.

- - ^ de Loureiro Flora Cochinchinenfis Tom.
I. 2. Ulysfipone. in 4:0.

- ^^Alymer JBourke Limbert a Defcription of

the Genus Cinchona. Lond. 1797. in 4:0.

- - ^. Ed, Smith Botany of New Hollano the

figures by ^ames Sowerby, N:o IV. Lond.

1794. in 4:0.

- - Pliilofophical transaÄions of the Royal
Society of London for the Year 179^.
Part. 2. and for 1797 Part. i. in 4:0.

The Royal Society Aftronomical obferva-

tions made at the Royal Obfervatory at

Greenwich in the Years 1792, 93, 94
by Majluhjne. London 1795. in folio.

Herr J. Banks Catalogus Bibliothecas Hiflori-

CO Naturalis ^ Banks Autore Dryän-

der, Tom. II. III. in 8-0.

Herr Cavendish Transaktions of the Royal
Society of Edinburgh. Vol. III. in 4:0.

Herr C. H. Uggla. A, H. Saljiedts Gazophy-
lacium commerciorum Regni Sveci^e ejus-

demque Provinciarum. Eller Repartition

af den Svenfka Nationens fkattekammar

&c. Ci^ianufcript) fol. Herr
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Herr C. H. Uggla. ^. Mathefius Berg-Poflilla

oder Sarepta. Nurnberg 1578. fbl.

- - Cafp, Tkurmanni Bibliotheca Statiftica.

Hallae 1707. in fol.

- - Vincent Placius. De Scriptoribus occultis

detedis tradatus Duo. Hamburgi 1674.
in 4:0.

- - jfoachim Langen, Das Mufter eines recht-

fchafFenen Lehrers in der Lebensbefchrei-

bung des Ph. J. Speners. Halle 1740. in 8:0.

- - Georg Biichananus, Rerum Scoticarum Hi-

ftoria. Amft. 1643. in 8'0.- Gab, B, Gramondi, Hiftoriarum Galliae ab
' excesfu Henrici IV. Libri XVIII. Francof.

k Lipf. 1674. 8*o.

- - And, Hojem
,
Kurzgefafste Dannemårkifche

Gefchichte. Erfurt 17 19. in 8-0-

^ ^ ^, E, Dfchackwitz, Heraldica oder Wa-
penkunft. Leipzig 1735. in g-o.

- - VilL Freijlh von Schrédern , Fiirftliche Schatz-

und Rentkammer. Tradat vom Gold-
machen <iicc. Leipzig und Konigsberg

1737. in 8*.o.

- - Der arbeitfame Land- nnd Hausvatcr,

herausgegeben von Georg Philoeconomo.
Francf. und Leipzig 1722. in 8^0.- P, L. Berckenmeyer , Neu - vermerhrtcr cu-

- - ricufer Antiquarius. in S:o.- MoUeri, Introdudio in Ducatuum Cim-
bricoruin Slesvicenfis & Holfatici Hiflo-

riam. Hamburgi 1699. in 8:0.

Herr



Herr C H. Uggla. Veit. Liidv. v, Seckéndorff^

Teutfcher Förflen-ftaat. Jena 1737. in 8:0.

- - Annales Literarii Mecklenburgenfes odei*

Jahr-Hegifter voa denen Geichåften der

Gelehrten in Meklenburg auf das Jalii?

C:fli 1721. Roflöck 1722» in 8:0.

• - Disfertation de M:r de Pujfendorf fur les;

AUiances entré la France &: la Svede ä

via Haye 1709. in 8*0.

* - X. P. Giovanni, Germania Princeps Hallas

Venedorum 171 1. in 8^0.

» - Bibliotheca Septentrionis Eruditi. Opera &
ftudio Joh. Molleri. Lipfi^e 1699. in 8:0.

- - Vera relatione del viaggio fatto dalla

Maefta della Regina di Svetia per tutto

10 Stato Eccleiiaflico, del fao ricevimen-

to, &in grosfo nell* Alma Citta di Roma
11 di 20 di Decemb. 1655. iil Roina 1655*

in 8:0.

Herr N. Collii^. Defcriptiön Topographiquc
& Politique de la partie Efpagnöle de

Tille St. Dominique avec des obfervations

generäles fur le climat la Population &c.

par Moreau de Saint Merij. 2 Tom*^ a Phi^

ladelphiä 1796. in 8:0.

«. * The Natural and Civil HiOory öf Ver-
mont by S, Willjams at Walpole Nevv^

hämlhire 1 794. iii ^:o.

Herr S. Ödman. Utdrag af enRefä genonl Vo^
len. Stockb. 1797. Utdrag af 2:ne Be-

fkrifningat ofver Refor til Americas Nord-



våflra kufter, gjorde åren i788> I789»

in ^8:0.

Herr S. Odmann. Utdrag af Befkrifningen ofver

J. Hunters refa til nya Södra Waiiis år 1787
in 8:0.

Herr von Åken. Defs Afhandling om det båRa
Eldflåckningsfått med dårtil låmpadBrand-
redllsiap och nådig Brandordning, in 8-0.

Herr Baron och Bergs-Rådet Hermelin. For-

fla Afdelningen af de Chartor, hvilka

Herr Baron nled m^ycken både noggran-

het och koUnad låtit affatta och grave-

ra, innehållande: 1:0 Charta ofver Sveri-

ge och tilgrånfande lånder. 2:0 Ofver

Weilerbotten och Svenfka Lappmarken.

3:0 Ofver Ångermanland, Medelpad och

Jemtland. 4:0 Ofver Herjedalen. 5:0

Ofver Gefirikland och Helllngland. 6:0

Profil- Charta ofver fjåliilråckningen vid

Quickjock uti Luleå Lappmark, och of-

ver Gellivare Kyrka och I\lalmberg.

7:0 Charta ofver iitfigten at fjället Vi-

geln och Rulen. gro Charta ofver ut-

figten af fjålKlrackningen imellan Herje-

dalen och Norrige ifrån Funnesdalsber-

get och ofver ulfigten af Ljiisnedals bruk
i Herjedalen.

Herr O. Swartz. Des Flora Indias Occiden-

talis, Tom. I. Erlangce 1797, in P/.o.

.Herr A. Sparriman. Charta oiVer Cahriarc

Lån och Cland ; famt dcfs Ron och fam-

lingar
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lingar i Medicine, Pharmacie, Chemie
m. m. i:a Delen in gro.

Herr J. Fr. Gmelin. Gefchichte der Kiinflc

und Wiffenfchaften, g:te Abtheilung Ge-
fchichte der Chemi, Erfler Band. Gottin-

gen 1797, 8:0.

Herr Roswall. En Sjömans dageliga Hjelp-

reda. Stockh. 1796, in 8:0.

Herr B. Chr. Otto. Herrn von Biiffons Na-

turgefchichte der Vogel, 25 :ter Band. Ber-

lin 1797.

Herr Sjöborg. Des Inledning til Fåderneslan-

dets Antiquiteter — och Sammandrag af

Svea Rikes Religions - hiftoria. in g-O.

Herr J. Freyh. von Morknijeim. Des Ab-
handlung iiber die Entbindungs-kunft, in,

4:0. max.

Herr A. Hulphers Befkrifning ofver Ståder-

ne i Wefterbotten, in gro.

Herr H. Nicander. Cartefii Portrait.

Injlrumenter,

Friherrinnan Ahlstromer, fodd Sahlgren;
ll<cånkt en Eledricitets-Machine, gjord af

Nairne i England, med tilhorande 3:ne

Glas - Cylindrar af ig, 14 och 13 tums

Diameter famt något ofver en alns axel;

3:ne Condudeurer , hvaraf en år af mås-

fing, med deras tiihorige 3:ne Ifoler-fötter;

En Spinthcrometer; Et Batterie af 36
Laddflafl<:or; En ftor Ifoler-pall; Kinner-

Z 2 ieys,
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ley's Eledrifka Luft -Thermometcr och

en Quadrant-Eledrometer.

Nntiiralier , in, m.

Herr Commendanten Ruthjensparre fkånkt

cn upftoppad Storlette och en i Sp. vini

inlagd Kråfta.

Herr Pheiffer; en upfloppad Markatta.

Herr Blom; en upfloppad Råtta.

Herr Fahlberg; Model af en Neger-koja och

alla Htijgerådsfaker, fom Negrerne i A-
inerica bruka.

FÖRTECKNING
På de Ron y fom aro wforde uti detta

Qiiartals Handlingar^

och minJy-e Ilande Laf-arter, Fl Forifjfimngen

annu vidare och til Jlv.t fullfilgd , af Eric Ach Arius 257.

2, BepiYifning pa Korsnafven (Loxia CurviroflraJ

och defs iefn?.chjatt , af Pehr Osbeck - - spg»

3, Utdrag af Meteorologijka Dagboken fom ar hiillen i

Uffah dr i'^()7 ^ meddeladt af E. Prosperin - 303,

4. Cafus Pemphigi, af Laur, Hollberg - - 310.

5. Manans partiell Furniurkelfe d. 14 Dccnnher i'^g6 ob^

fervsrad i Skara af Eric Österholm . • 316»

Fl'



FIGURER til lygy ån Handlingar.

lo Qyarf. Tab. I. Petrographilk Charta ofver en del af

Sveaborg^s L^n horer til N. 2.

Tab. IL PetrographifK Charta ofver Halle och
Ha^neberg horer til N:o 2.

Tab. ni. Profil af Falibygds, Kinnekulles och
Lungas Fl^^fer horer til N:o 2.

Tab. IV. hcrer til N:o 3.

Tab. V. Mathematilk Planche horer til N:o 5.

IL Ovart, -Tab. VI. Picus Javanenfis horer til N:o 5.

Tab, VIL Fig. i — 8 hora til N:o 6; Fig.

9. 10 til N:o 7.

liL Q^i^xt, Tab. VIII. Fig. i horer til N:o i; Fig. stil

N:o 2; Fig. 3 til N:o 5.

Tab. IX. h^rer tirN:o 4.

Tab. X. Mathematifk Planche horer tilN:o6.

JV, Q^^art, Tab. XL horer til N:o j,

REGISTER
pä de fomamjia Ämnen fom förekomma i lypy

ars Handlingar,

ronomie; Vetenfkapers Hiftorie^ om den Phyfillia

Aftronomiens uphof och fortffittning t, 83. Obfer-
vation pä Man-Formorkelfen den 14 De c. 1796^ 316,

Bladrullare; fe Tortrix.

Blankenhurger Schrauhenflein; fe Tubipora Epitonium.
Bladderlafvar ; (Phyfcise) 69, deras Plattar (Sciitellae) 76^

Vårtor (Glonieruli) 7Ö, Nytta 79, BeMndsdel^r 8Q*

Botanik; fe Weflringia, Lichcn.

Chemip; XJptåckten af en ny Jord-art confirmerad 5

Cordyle; 44.
Fortification; om Fnftnings-murars flyrka, 143, 219,
Färgämnen; fe Trad-Lafvar.
(jeometrie, 56, 235.
Jlackfpeti; fe Picus Javanenfis.

Halk' och Hanneberg; Mineralogice belkrifna/ ag.

Jiarf Fij^-majki fe Tubipora Epitonium.
Z 3 Ai-



REGISTER.

Lifr^er; fe Tortrix, Cordyle.

Kc^^i . , : koiifien at hårda den , 98.

KorsnLiT] fe Loxia Curviroftra.

Laf - Jhcr X Hede-Laf 113; Kafli-Laf 117; Sno-Laf 120;
'Trat lif 124; Harkancs-Laf 12S; Gj^i-Laf 132; Tagel-

Laf Tgr: ^^fåltråds-Lai 189; UIi-Laf 191 ; Sian-Laf 195

;

Afk-Lafiop; Klabb-Läf 202; Naf-Laf2i2; Mjol-Laf

259; Dott-Laf 264; Mängiynne-Laf 271; Tak-Laf 283;
Raiik-Laf 286.

Lichen; Islandicus lii; L, CucuUatus 117; L. Nivalis 120 ;

L. Tenellus 123; L. Cilia.i.^ 127; L. Furfuraceus

130; L. Jubatus igi, defs iårgtcrhallande til Ylie

til Silke 187; L. Chaiybeiformis 1S9, defs larg-

F Ij rde til Ylle igo, til Silke 190; L. Lanatus

191. i -A r^^rhäilande til Ylle 191, til Silke 192;
L . i . : . 1 j , L. Fraxineus 198 ; L. Fatligiates 201

;

L i :c .n 210 ; L. Farin/iceas 257 ; L. Poilinarius 263 ; L.

Pol vmorphus 270 ; L. Vulpinus 283; L. Sarmentofus 285.

Loxh^ Curvirofra: n^^g.

Medicine; fe Peniphigus.

J\Jt:*eovnlogie; Meteorologiska obfervationer i Upf. 1797, 303.
MrnircJogie ; fe Blarikenburger Schraubenfl. ; Pietra fongaia.

Naglar; Ny .inriurning at hyfla Naglar til Skepp, 138.

Pemphigus; Cafus Pemphigi, 310.

Pietra fongaia 94; defs förhållande i eld 96; Beftänds-

delar 96.

Ticus ^avanenfis, 134.

Tortrix 165; T. Fahlbergiana iö6; T. Stickmanniana 167

;

T. Ljungiana 168; T. Achariana 168; T. Blomiana

169; T. Naezéniana 169.

Trad-Lafvar ; deras beredande til Fårgftofter, 17Ö.

Tubipora Epitonium, 50.

Weflringia, 171.

merjordf 163.

FÖRTECKNING
pil AiiSioreiiie til de Ron fom avo införde i lypy

års Handlingar-
- Qrart. Sid.

AcHARius (Eric) Nya och mindre kfmde Laf-Arter L 69.

Fortlåttning - - - II. iii.

ACHA-



FÖRTECKNING.
Qvart. Sid.

AcHARius (E.) Nja och mindre kända Laf-Arter," iH'. 193.
ForHfittnincr - - - IV. 257.

BoucK (Carl Fredr.) Beflmfning pr. en riy

inrättning at hyfli Naorlar til Skepp - - II.

Ekeberg (A. G.) Ytterligare Underftkningär
af den fvarta Stenarten från Ytterby, och

den duri fundna egna Jord - - - IL 156.

Gadd (Peter Adrian) Ron om Pietra fon-

gia, och defs befkaftenhet - - - IL 94.
Hjelm (Pet. J.) Om konften at hurda Koppar II. 9g.
HisiNGER (W.) Minerographiilia anniiirkningar

ofver en del af Skaraborgs Lfm i lynnerlicfc

Halle- och Hunneberg - - - - I. ag.

HoLLBERG (Laur.) Cafus Pempbigi - - IV. 310.

LjuNGH (SvEM Ing.) Picns javanenfis, en ny
fogei fran Java II. 134,

Mel ANDERHiELM (Dan.) Om den PbyfiiKa

Aftronomiens uphof och fortfåttning - - L i.

Fortfåttning IL 83-
MoDEER (Adolph) Uptackt angående Blank.

Schraubenftein----- - I. 50.
OsBECK (Pehr) Beflmfning på Korsnafven och

defs lefnadsffi^i . - - IV. 293.
Pro s PER IN (E.) Utdrag af MeteoroLDagboken

i Upfaia 1797 - - .
- - - - IV. 303.

Sjöberg (Adoli^h) Anmfirkningar om Fufl-

nings-marars fiyrka - - - - - P 143,
Fordlttning ------ HL 0x9.

Smith (J. E.) Weftringia, et nytt Ortflngte - IIL 171.
Svanberg (Jons) Forfok til en Geometrilk Af-

handling om de kroppars rorelfer, hvilka an-
tingen til eller ifrån en gii-en punkt dragas
i et omvftndt duplicerad! förhållande af diftan-

cerne frän lamma punk c - - - - I. 56.
Fortfåttning III. 235.

Thunberg (C. P.) Cordyle,et farildidt Infed-

L 44.
Några nya Natt-Fjirilar af Biadruliare-flagtet IIL 1Ö5.

OSTERHOLM (Er ic) Månaus partiala Formorkel-
.

fe d. 14 De c. 179Ö. - - - - IV. 31Ö.
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