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Fortfåttning ^ om Grbn Färg afCobolt.

edan Kongl Academien, uti Handlingarne
for år 1780, behagat lata infora det af mig
ingifna Rön, 07n gron färg af Cobolt^ har

en och annan Sflundat underråttelfe om låtta-

fte fåttet til denne fårgs beredning, och huru
dyr den kan komma at bUfva. Til deras tjenit,

A 2 fom
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fom vilja betjena fig af famma fårg, torde fåle-

des finnas nocli^^t at iipgifva följande enfaldi-

gaile beredningsfdtt, hvaraf jag måft betjent

mig til fårgens erhållande, nämligen:

1) i Lod Tunabergf Glans -Coholt ^ rå eller

obrånd och fri från koppar-malm famt fintpul-

veriferad, lågges uti rymlig glas-kolf och der-

pä flås 81 lod godt, halladt ftedvatten. Kolf-

ven ftålies dermed på fand-capell eller uti tjen-

1ig n^edfot. Värmen med glödande kol okas
derunder varfamt, tils (kedvattnet kommer uti

kokning, med flaun och brun rok, hvilken

mäfte, fåfom ohålfofam, hafva fri utgång ge-

nom fl^orftenen. Löfning fl:er då fom ftarkalt

pä en timme eller annan , til defs måll altfam-

mans, undantagande något litet c^rummel pä
bottnen, blifver uplufl med rofcnrod iårgj bru-

na röken minfkas och folutionen biorjar, un-
der flark värme, koka med ilora blåddror. El-

den kan då undantagas och upk)sningen fmå-

ningom affvalas, hvarefter det klaralle kan af-

hållas eller altfammans filas genom fint fug-

papper, Ibm forilj doppas i vatten och iågges

i glastratt.

2) Lika mycket eller et lod rent koksfah

iiplofes uti fårfkild ilallui med få mycket vat-

ten, Ibm kan val lofa altfammans utan värme.

Denna uplofning lilas åfven genom gråpap-

per, at blifva val klar.

3) Bagge deffe foUitioner blandas fcdan til-

faminans och blifver dcraf det bekanta />;;//?jr^-

lijka bläcka af den egcnikap at , om dermed fl^rif-

ves pa rent jxipper, fy nes ingen ting af (krit-

teiij men, la fnart papperet hailes emot var-

f
men

,
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men ,
framlyfer alt hvad Ikrifvit år med Skon

mineral- grön fårg, fom^. åter förfvinner, fä

fort papperet kallnar. Denna fårg år det

,

fom man nu vill hafva oförändrad både uti kold
och värme famt i pulveraktig form. Til den
ändan uplofes

4) 2 Lod Zink, uti lof lod fkedvatten, på
det fåttet , at uti förenämnde eller annan ånnu
rymligare kolf flas förft fkedvattnet. Zinken
kornas förut medelft llöpning genom en qvaft

uti vatten, eller hamras och fönderhugges med
mejfel til fmå gryn. Deraf lägges en liten ny-

pa i fånder uti kalla fkedvattnet, fedan ftarka-

fte fråfningen, imellan hvar gång, lagt lig? och
dä ingen ting mera vill löfas i kölden, fåttes

kolfven
.
öfver värmen, dä altfammans löfes >

om fliedvattnet år någorlunda ftarkt. Sedaii

folutionen. kallnat 5 fiias den igenom vätt i -fil-

trerpapper, fom fagt år.

5) Denne Zinkjolutmi^ klar och färglös,

flås nu tilhopa med förenämnde blandning (3."o)

uti et ftort glas eller en Poltlins (kål och der-

til ungefår lO å 20 gänger fä mycket rent vat-

ten. Ea klar, ftark och filad uptöfning af hvit
rafinerad Pottnjka uti vatten , bör dä Vara til

hands. Af denna alkaliilva lut drypes eller flås

fmåningom uti^den utfpadda blandningen , dä
Zinken förft: börjar falla , fom en hvit yftning
och federmera den rödletta Cobolten tillika.

.Altfammans mäfte dervid med en träfpadé om-
röras och blifva väl blandadt, fom en mjölk.
Med lutens indrypning continueras

, fä länge
nägot rödlett vifar fig efter dropparne, och me-
ra vatten päfpädes, om fä behöfves, at fåll-

A 3 nin-

/
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inngen vål kan fjunka, hvartii liten värme
bidrager. Skulle uti det klara ofvanfläende

vattnet,, efter et dygns ftillaftående, ännu vifa

fig något rödlett, år mera Cobolt ofåid, och
tildrypes då mera af luten, fä långe efter hvar
droppe någon grumling upkom.mer. Efter et

par dygns fättning , ai hålles det rnålla klara och
tilråckeligt hett vatten flås derpå. AltHim-

mans omrores och ftålles at fatta fig, famt

fäfpådes med nytt varm.t vatten , omrores och
flås efterhand på dubbelt maculatur- grå -pap-

per eller fint linne uti filtrer tratt, at det väta

mä fränfilas. Nytt varmt vatten påfiås uti fil-

tro ånnu et par gånger, at fålltan må utlakas.

Den quarblifne rödietta moljan utbredes fedan
hålfl pä et vål bråndt, m.en oglaferadt, fiatt

lerkåril, at uti värmen torka. Man har då un-
gefär fem lod af en hvit, litet liffårgad, torr

kalk, fom males uti glasmortel helt fin, lågges

på etfiatt, vål bråndt, oglaferadt Itenkårii och
ftålles, med dyhkt lock ofverftjelpt, pä tjen-

iig fot, at med under och omkring lagcle elcb-

kol fmåningom vårmas och åndteligen ftarkt

upglödgas, under tilfyn at kol och afka ej in-

falla. Under glödgningen bor ock pulvret ra-
ras en eller annan gång med en Jårn-krok, til

defs man finner at det tagit fä vacker gron
fårg, fom åftundas. Uti brunröd upglöd^ning
blir färgen ljus, men uti Itarkare Initvarm
hetta, mera mörkgrön.

6) Ju mera af Zink-folutionen tac;es, de-

llo Ijufare fårg erhålles. En del af förenämn-

de Atramcntum Symprjhctianfi (3:0) med 6 de-

lar Zink-Jolntion^ efter mått, liar gifvit fl\ön

,

ljus jnimnil-^ron'. 2 delar at den förra emot 3
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delar af den fenare
,
medeJgron : och lika myc-

ket af hvardera, vacker mörkgrön färg. Efter

förenämnde vigt af et lod Cobolt emot 2 lod

Zink, har man at vänta ungefär lika mycket
eller 3 lod jncdelgron färg, hvaraf lodet kan,

efter gjord calculation, med god vinning fäl-

jas til 8 ftiihngar fpecie.

7) Färgens calcination eller bränning kan
beqvämligaft göras uti Prober-ugn. Torde ock
kunna ike uti krukmakare-ugn, fom dock än-

nu är oförfökt. Fällningsvattnet, fom forft

afhålles (5:0) kan famlas och inkokas, famt

ftällas uti kölden at cryftalliceras, dä deraf er-^

hålles en art falpeter och fal digeftivum, til

någon erfåttning för fkedvattnet

8) Pä fädant fätt har man den vackra grö-

na färgen af Atramentum Sympatheticum fige-

rad uti Zink-kalken, fom uti klarhet och be-

ftånd öfvergär all grön färg af koppar tilver-

kad , famt kan både til finare olje-och ' vatten*

färgs målning efter behag utblandas med fki-

fer-hvitt, eller än bättre m^åBlajtc d\EJpagne ^l-

ler Vifmut-kalk, fom erhälles til ftorfta hvithet

9) Om uti meranämnde blandning eller

Atramentum Sympatheticum (3:0) efter hand
iågges fä mycket af den hvita Zinkblomman
(Nihilum Albuni) ^ hvilken erhäiles ymnigt och
fä godt fom for intet vid Meffingsbruken

,

fom derutivill med fråfning uti varm.e löfas,

och denne uplöfning filas famt fälles, fom fagdt

är , med Pottall^elut 5 erhålles äfven rödlett kalk

,

fom efter calcination, med nSgot mindre om-
koftnad

,
gifver hka vacker mörkgrön färg.

10) Utom de redan uti Handlingarne in-

A^ 4 för-
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förde Rön om denna färg, hafva åtfKilliga fle-

ra förfök blifvit gjorde at fåfta dcnfarriiria vid
andra hvita metaiiiHia kalker och Jordarter,

Häraf torde mig tillåtas at fäfom tortlättning

Korteligen fä nämna följande, fäfom:

a) Cobolt-folution uti aqua Regis, en del,

ined 6, 8 ä IG delar folution af kaiR eller kri-

ta uti fl^edvatten, blandade och fålide med Al-
kali, gaf gredlinrårgad kalk, fom efter calci-

nation blef i högfta grad fvart.

^) Samma flags Cobolt-folution, blandad
med Tenn-folution i Aqva Regis, blef tjock,

iJnjölkfärgad, och en del Tenn iällde lig enfamt
hvitt. Men dä altfammans, efter utfpådning,

falides med Alkali, erhölls efter torkning nå-

ftan glashärd, half-genomfkinlig, gredliniärgad

inalTa, fom i bränning blef fvartblä,

•

f) Som det var bekant, at Järn fälles hvitt

med Urinfalt (Sal microcosmicum eller Sal

perlatum urinae)j fä blandades Cobolt-folution

erv del, med 2 delar jårn-iblution uti Spiritu

falis. Denne blandning tälldes m^ed förenämn-
de falt til hvitgrä kalk: men fom tlilningsvat-

nct ännu var rödlett och innehöll fäledes nå-

got CoboJt, fälldes den fullt med tilflaget Al-
kali, då altfammans blef efter torkmngen ljus-

grå kalk , fom vid liten värme fvartnade och
vid brunröd hetta fnialte o\anligen lätt, utan

gäfning och utan tilfatts, til fvart glas-perla.

Denne kalk blandad, til lika delar, med det

af Herr Montamje bcflrrifna klara cmnille-gla-

fet, och målad p3 hvit Riscuit eller brändt

käril af hvitt Ci^lninNt ler, gaf med ringa glödg-

ningshetta, utan bläddror, den Ikönalle fvar-

ta



J78i. F^^^"' McirL 9

ta emaille, fom kunde önfkas , med fullkomlig

glans, fom eljeft fv ärligen kan erhållas, och
bellod fedan utan förändring uti ftrångaftepro-

ber-ugns hetta, hvilket eljelt icke vanligen plä-

gar hånda, där järnet är med.

(T) Åtfkilliga forfok hafva ock vidare blif-

vit gjorde med uplosningar af Cobolt och Zink
uti vitriolfyra, eller med deras vitrioler, på
hvarjehanda fått och med fiere iöråndringar.

Men dä vitriolfyran med någondera varit nyt-

tjad, liar af deras gemenfamt fällda kalker^ uti

calcination ej erhållits annat, ån 1vartbruna

färger. Flera fädana forfok åro redan uti den
förra afhandlingen nämnde. Således lårer grö-

na fårgen ej kunna frambringas annorlunda

,

ån medelft defia ämnens uplösning uti falt- och
fal tpetter-fyrorna eller uti bägge tillika. Zink-

kalken lårer ock blifva den enda tjen liga til

denna eljeft flygtiga fårgens Agerande.

c) Solution af ren Nickelmalm ifrån Cas-
fel, hvaruti Zink uplöftes til full måttningj
fälldes väl med Alkali til vacker ljusgrön färg

;

men uti calcination förgick det gröna och kal-

ken fmålte lätt enfam, med Arfenicalifl^ lukt,

til glas af v^ok^x Mg-giil färg; hvilken, fåforri

ganfl^a låttfmålt och af högre couleur än Nea-
pelgult 5 bör vara tjenlig för emailleurer , om
mera tilgång han blitva af fam,ma äm.ne.

f) Med uplösning af hvit tung-jord i (ked-

vatten, år ock förfök gjordt til at, i blandning
med Cobolt-folutionen, kunna erhålla en kalk

,

fom efter calcination fl<ulle antaga grön färg.

Men denne fvartnade ockfä, famt fmäite gan^l^a

lått för lig fjelf, gifvande blå färg i fmältning
A 5 med
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fned glafiga åmnen. For ofrigt anmårkes: at,

då deffe folutioner blandades, föll ftrax hvitt

pulver ned, tii tecken at vitriolfyra var uti

Cobolt-folutionen och frambragte ialedes tung-

fpat. Denna fmitta af vitriolfyra finnes dock
för ringa at kunna hindra gröna fårgens up-
komfL vid de tilfällen, fom han bör erhållas.

11) Af flere forter rena Cobolter, med Zink

pä ofvanbefkrifne fått tilredde, liar dtfsutom
altid lika vacker gron fårg erhållits.

12) Uti det föregående (10 ^) år val re-

dan anfördt, at den gröna iällning, hvilken

af Nickelen vanligen erhålles, icke kan med
Zink-kalken figeras eller ega beftänd uti elden,

utan förgår aldeles och iemnar Zink-kalken en-

fam at antaga lin gula fårg, och at, med til-

hjelp af' den* åtföljande Arfeniken
,

atgifva

tämmeiigen låttfmålt gult glas, hvilket rön
enfamt tyckes, utom mänga flere fårfkilte egen-

jflkaper, bevifa, hvad mårkelig n^iilnad är imel-

Jan deffe tvånne Metaller, nämligen: Cobolt
pcli Nickel. Men at ån vidare blifva öfverty-

gad om denna fanning, och om nägon in-

blandning af Nickel uti Cobolten kan vara or-

laken til denna gröna fårgen, eller om Zink-

kalken dertil kan vara vållande, gjordes följan-

de iprfök, nämligeii,

a) Utur uplösning af Chinerifl< Zink uti

aquafort, fälldes denne metall med Alkali ve-

gctabile til hvit kalk, hvilken, pd ilxcrfvel

calcincrad uti proberugn, biet fövll f-cafvcl-gnl^

hvilken färg yiiie iilg än mera liög, fa länge

den var het. Kfter ån ilarkare calcination,

tvänue timar uti hvitvarm hetta, blef den;;wrf.
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gvfmaktig, (kelande i gult, eller fä, fom natur-

liga Zink-glaier, eller Engelfl^a Gallmejor, ftun-

dom plåga vifa iig. Det forföktes, om icke

denna grönaktiga färg fimlle vilja fäfta fig vid

någon hvit jord 3 til den åadan blandades Zink-

folutionen med uplosning af krita i Hiedvatten,

hvarefter bagge fälldes tillika. Men uti calci-

nation behöll denna fällning allenaft fin hvita

färg, utan förändring.

h) Grön uplosning uti Aqua Regis af rä

Caffelfli kupfernickel ^ fom icke fans hålla nå-

got fporr til Cobolt, blandades med lika myc-
ket vatten, hvaruti nägofc fal commune var up-
löft, pa lika fått, fom fympathetifkt black be-

redes. På papper gaf denna blandning ofyn-
lig fkrift, hvilken emot värmen hällen, erhöll

gul färg, fom ej förfvann uti kölden. Vid ilar-

kare hetta blef färgen mera hlggul^ åndteligea

hrun och fift fvart\ dä papperet började bliiva
bråndt. ,

c) Samma uplosning (/^),: blandad med J
Zink-folution i Aquaforte, gaf uti fållningen

'höggrön maffa, hvilken efter torkning blef

genomfkinlig fom glas och tämmeligen härd.

Calcinerad med lindrig glödgning, \Åtl fvaru
hrun , fotfärgad. Men efter ftrångafle hetta, (ke-

iade något i grönt, fom Zink™ kalken enfam
kunde förorfaka.

dy Samma flags uplösning (^) , blandad med
6 delar Zink-folution, gaf hvit, litet grönak-
tig kalk, fom, efter lindrig glödgning, blef

^Jkgråy i RarkdirQ grågtd^ och uti llrängalle het-

ta gulgrön^ fom var Zink-kalkens egna färg,

fedan det fvarta af Nickeiea forgäit.

e) Tre
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O Tre delar Nickel - folution Qh)^ blanda-
de med 2 delar atramentum fym.patheticum af

Cobolt-uplösning med falt-vatten, fälldes til

•blägrä kalk, fom uti calcination hM/van och
gaf ingen gron fårg. Men m^ed Borax erhölls

dåraf blått glas, hvaremot det af Nickelen en*
fam blir Hyacint fårgadt.

f) Nickel' reguluf ^ reducerad utur den be-
kanta leran ifrän Norrnarken i Wermland

,
up-

loft i aquaforte, blef mörkgrön. Blandad med
i| Zink-folution

,
gaf hvit föga grönaktig kaik,

hvilken i calcination förhöll fig lika fom den
förenämnde {d). Med flere förändrade tilfat-

fer af Zink, var åndä förhällandet enahanda:

undantagande at någon fkillnad kunde mårkas
uti nuencerne af mer och mindre fvart och
gulgrönt, efter mindre eller llörre tilfats afZink.

13) Håraf kan faledes Hutas:

Ä) At den gulgröna färg, fam Zink-kalken

är benägen at gifva (12, ^/), bhfver förhögd,
genom Coboltens bla, til hoggrm. Vanligen

vifar val Cobolten icke fin blä färg, föriän

uti fmältning til glas. Men det har dock bli£-

vit anmärkt, at blandningen med Zink-kalk , uti

mycket ftark hetta , antagit pä ytan bia fårg,

dä den ej blifvit omrörd , och at blått fälun-

da kan framläckas utan fmältning.

By At Nickel-kalken med Zink uti calci-

nation icke gifver annan färg, än fvart och
brun, ehuru dcfs malm och metall Ihiudom i

glödgningshctta grönll^ar (12 r, ä, /,).

C) At Nickel-fokition ej gifver r.ngot atra-

mentum fyii^.paiheticum, fom grönlLar i vi^r-

me
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me och forfvinner i köld, (12 hy^ fa framt ej

någon Coboit år dårhos.

D) At mindre del Coboit, af ftorre mångd
Nickel 3 åndä icke kan förhindras at vifa Im
blå rårg (12 e).

Af defla och flera Ron kan ej annan flut-

fats göras, ån at Coboit och Nickel åro i egen-

fkaper vida ikikle , och tvånne til kännemär-

ken olike och egne metaller 5 hvilket ockfå

Herr Proiefforen och Riddaren Bergman, ge-

nom de uti Kongl. A.cademiens Handlingar för

nåftiedne äret införde Pracipitationr for/ok , när-

mare beviif. S. RINMAN.

Ttterligare Ron om /Ifcaris Liimbricoides

med et fiort iithångande knippe.

af

:JOH. L. ODHELIUS.

Cedan jag uti 2:dra Q\^artalet Vol. XXXVII. af

Kongl. Vet. Acad. Handlingar, och Herr
Dr. BLOM, famma är i 4:de Qv\irtalet, inlemnat

anmärkningar om Afcaris Lumhricoides med ut-

hångande knippen, famt Flerr Etats-Rådet Mul-
ler i 4:de Qv^ Vol. XL. upgifvit hna Rön i

famma ämne, har jag med längtan fökt tilfålle

at fä gora ytterligare förfök, til utrönande af

orfaken hårtil, hvilket förit i Sr kunnat Tkc,

och det genom var fnålla Provincial-Medici

i Malmöhus Län, Doftor Unges flit och up*

mårkfamhet, fom til K. Collegium Medicum
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infånde med fin Embets-Relation fur 1779, den
nu ?S mig underfökte MaPKen, inl?.gd i Spiritu

yini^ hvilken har et ganil<a ftort och befyn-

nerhgt uthångande knippe.

En goffe om 3 år, fjuk i dödliga koppor,
kräktes iip honom på 8-de dygnet i Ijnkdomen.

Denna befynnerliga MafK har jag, m.ed bi-

träde af var lårde Medlem Herr Prof. Wilcke,^
noga underfokt, och hoppas derigenom kun-
na utreda fammanhaiiget.

Fig. I och 2. T. L utvifar Mafken til ut-

vårtes utfeende, i naturlig Itorlek. ^, os tri-

labiatumj 5, anus, fom har en apertura bila-

biata. C, en transverfal brunaktig ring, något
hopdragen, elier fom hade iMaiken dar varit

afrifven och bhfvit hoplåkt , eller fom vore
nedre hälften af Maflcen inftucken i den ofre.

Jufl uti denna fnorpning utkommer pä en fula

hela detta knippe , fom beftår i) af en tjock

,

flat, upblåft, genomikiniig, tom, mörkbrun,
rund, ät ena ändan iinalarc tarmlik bäge, hvit-

ken har transverfella bruna xtxnåtv, a. a. a.

2) Af et flag fm.alare hvita gcnoirifldnliga

koriVar, fom hafva i lig hår cch där kntMar

af en mörk mafu^^ vid C är en del häraf ihop-

fnorpte til en ögla och likfom omibundne af et

iinare flags korfvar. Huden pä denna medel-

forten är tydciigen pun^flerad med linä ailänga

Rhomboidalifla punvfler. c. c. c.

3) Af cn Hor hop linare, In ita, trfKl-lika

kovlvar, d. d. d. h\ilka Ihärja lig omk:ing de
fon a och gora, likfom mud en knut, den nyfs-

iiänidc uglan, C.
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MalT^en har en longitudinel linea pä livar

fida, och tätt med träns.v erfelie ringar hela fin

långd efter, håller fig trind och ftyf^ utom pä
et Mlle ungefär midtpä ned|:a delen, där haa
fynes ilakare.

Sedan han blifvit afritad, företogs defs ana-

tomie.

Den ena Sutura eller linea longltudinalis

fkars up, på denfidan fom var midt émot knip-
pet, hvarefter Mafken med knapnålar utfpän-

des pa en brädlapp och därmed lades ned uti

et fat med Spiritus Vini. Fig. 3.

Skinnet kändes for knifven fegt och nåftan

bräfkaktigt.

Man fann ftrax innanför os trilabiatom

en fmai ihålig conifli del, ^, liknande en ftru-

pe , hvilken communicerar med en ihålig caria-

iis longitudinalis rugofus, /././. , fom fitter faft

vid inrelidan af iine^E longitudinales, tils han för-

lorar lig i knippet ; hviiket fanns vara utgånget
genom 2:ne ovale öpningar, q. Man blef där

bredvid varfe två liörre vafa, g. h, fom förena-

de fig til et, och fafifutto vid fkinnet i 0.

Nedan om knippet, fanns en ihålig cana-

iis longitudinalis, r. r. hvilken var flak och lös

til längre ned vid /. där den gör en rugösbe-
klädning, 1p. pä fkinnets inre fida, ända ned
til anus, B,

Under denna beklädning fanns pä ena fidan

et härdt cylindrifkt kylfe fom efter en för-

figtig utredning fanns beftå och vara famman-
fatt af en m.yckenhet finare och gröfre fam-
iiianpackade hvita Vafa? hvilka låto utreda fig
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til cn fammanhängande träd, fom til tyde-
lighets vinnande år dragen utom fkinnet.

Nedan om knippet, funnos inuti några lo-
fa trådar, fom tydeligen voro af famma art med
de utgängne d d.

Af knippet fes hår: i) den bruna tarmen a. a. a.

2) De tvänne klara öglorna b. b. b. jämte något
af de minfta vafa , d. men den fnörda öglan,
c. r. c. Fig. I. 2. låg nu under maO^en at hon
ej kunde fynas.

Nu äterftod at upfkara de ovale opningar-
ne, /». q. til den opnade linea longituainalis

,

pä det man med fålcerhet mätte kunna fe fam-
manhanget ; dä vid lindrig utredning fanns: Fig. 4,

i) At linea longitudinalis imellan p och q ej

var afrifven. 2) Genom vånitra opningen p.

hängde canalis longitudinalis /./ /. tydeligea

ihop och continuerades uti det bruna utl^kot-

tet ä. a, a. hvilket federmera fanns hånga ihop

med canalen i nedra delen r. r. hviiken ifråa

/, til anus B, råkat under iineas longitudinalis

opnande biifva upinuren. Fig. 3. 3) At den
klara korfven b. b. b. tydeligen var en fortfått-

ning med vafa g. h. fom, fedan de blifvit for-

ente, futto fall: i (kinnet vid 0. af hvilka dea
ena grenen h.c.cc. var urgilngen genom den
andra eller högra ovale opningen q. och hade

utgjordt öglan C. Fig. i. fom äter continuera-

des i den afrefne delen c

De fina trådlika korfvarne d.d. funnos in-

fuuiera fig uti canalis longitudinalis rugofus

vid A. och iluta:> uti det Jiarda cylindriila kyl-

fet, t.

En
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En af rnedelforten ^. i. och c, c, upfl^ars, til:

utröna 5 hvad de dåruti fynlige knöiarne vo-.

ro. Når det uttagne lades under microfcop^

fanns det innehålla en myckenhet regulie-

re ovale genomfkiniiga klot eller runda kulor'

med fvaita prickar, Fig 5, fom tydeligen fo-

reftälla ågg.

Genom denna ganfl^a fåkra, med Herr Prof.

WiLCKEs benägna hjelp gjorde underfökning,

ar fäledes påtageligt, at både detta och troli-

gen de Vol. XXXVII. befkrefne knippen dra.

Majluns iwlfvov.

At de genom ovale men ej irreguliere öpnln-
gar blifvit utträngde

5
förtjenar upmärkfamhet..

Men innan jag närmare vill forfoka at för-

klara detta eller utlåta mig, huruvida härutaf

något kan flutas til deffe Maftars generations,

fått 5 bör jag förft nåmna , huruledes jag
, genom,

förenåmde Herr Prof. Wilc^es beiåfenhet 5 tråf»

fat uti Fhilof. Tranfaft. VoL XIII N:o 147. för

år 1683, afhandling om denna fammaMafb/
fom torde gifva mycken uplyfning i detta ämne.

Doöor Tyson har där upgifvit defs ana-^

tbmie, hvaraf han lluter, at det gifves både
mas och fcsmina, hviikas fkiljaktiga invårtes

fl^apnad uti Tabellen noga utmårkes.

Han har i fcsmina funnit lika fädan lnt

fertion och fördelning, fom jag Fig, 3 ocli

4 vid o, g, h, hår afritat. Han har funnit eii

dylik ftrupe vid os tnlabiatum, fom fynes c-;.

Fig. 3. Kan har dylika agg Fig. 5. uti famm"a
ineliva h, b. b,

Haa har ock funnit uti Hannen
^ fom.. .pJ-
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tid varit litet mindre ån Honan, penis och
andra til generation nödiga delar.

Efter hans obfervation, var den nu af mig ana-

tomiferade Mad^en en Hona. Infertion o. fkai va-

ra Vulva; (til hvilken vi dock ej utvårtes funno
vidare märke än en mork punft, kan hända der-

af,atMafken legat länge i Spiritus vini och huden
blifvit ganfka hård) ^ Canalen ifrän 0. til grenarne

g. h. är uterus med des vagina
,
utgreningarne b. c,

åro Cornuauteri, fom fmäningom affmalna til de

trädlike canalerne d.d^ fom åro vafa fpermatica.

Af den myckenhet ägg han funnit^ tror han
hvarje hona hyfa öfver locoo ftycken, fä at, om
en del ej bortgingo med excreta,fkulle, efter den-

na förmodan, en mafl^fjuk männifka fnart få en

aldeles odrågeliginqvartering. Han gör ock den

förnuftiga flutfatfen at det är en farlig method
fomlige bruka, at nämligen fom et botemedel pul-

verifera och ingifva deffe Mafkar, hvilket fna-

rare torde öka än minfka fädana elaka gåikr.

At Herr Dr. Blom icke fedt någon fMllnad

pä inelfvorne af de Mafkar han öpnade, har

kunnat hända däraf, at de råkat vara af et flag

och efter Tysons tanka honor, ty uti Bloms

Bgur^O fyiies äfven Tysons uterus med lina

Cornua. Om Herr Doftor Blom haft tiltälle

at med microfcop examinera den fanies , han

tog utur det upil^urne knippet, torde han där-

uti, lika med Tyson, Pro£ Wilcke och mig,

blifvit varfe ägg.

Hu-

Efccr Henr. ab HrrR. obf. Med. L. I. Obf. 9.

Vol. XXva. luU VIII. F. 2 , B.
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Huru nu deffe utfkott upkomma, antingen

fom en våldfam verkan eller naturligen, åter-

itår at vid tilfålle utranfaka.

Herr Etats-RSdet Muller har fedt*) ho-

nan af Cucuilanus lacuftris full af iefvande un-

gar, fom utkläckas utur agg inuti modrens
iif, hvilka ånteligen pä mer ån et Mlle genom-
trånga modrens hud.

Männe Afcaris Lumbricoides velat afborda

fina agg och under for ftark nifus utträngt

bade vafa fpermatica ä. d, och canalis longitu-

dinalis /./ fom tyckes vara hans intefti-

num alimentarium ?

Månne en fädan uttrångning kan Ike på fle-

ra ån et ftålle , imellan de circulaire transver-

felle ringarne, efterfbm flället, dår deblifvitob-

ferverade, ej år det famma hos alla?

Jag fkal ej underlåta at vid tilfålle underfo-

ka flere af deffe Mafkar, ehuru de inga knip-

pen fkulie hafva, och därutaf lårer ofelbartrö-

jas, om förenåmde Doft. Tysons mening år

grundad eiler ej.

Detta ron har åtminftone undanröjt alla

tvifveismål om deffe knippen, fom tydeligen

åro en eller flere mafkens inelfvor.

Åfven fom foga fräga ytterligare lår kunna
blifva, at ju deffe Mafkar foda agg; men om
deffe utkläckas inom eller utom deras kropp,
behofver båttre uplyfas , ehuru det fenare fy-

nes vara troligaft.

B 2 B^^

Vol, XL. p.
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Befkrifniiip; fm en liartiis okänd

Hallon- Ålafli,

af

CLAS ejerka>:der.

År 1780, den 9 Maji, dä Hallon-burken begyn-

te fä löf, lick jag fe rodaMaiKur, foin ge-

nom knoppen hade åtit lig in uti ftjelken , dar

de lägo ftiila och ej gjorde flera gängar. Den
30 derpä följande fpunno de lig Siikesbonin-

gar til förvandlings -hus 5 utur hvilka den 23

Junii, då Hallon -bufkarne började blomma.
Nattfjärilar framkommo.

Larven-^ är röd och 2 linier lang. Hufvu-
det fvart och fldnande, 6 fpitfige framiötter

med fvarta ringar, och 8 köttaktiga. FörJia le-

den vid hufvudet^ och den filia åro fvarta.

Lindi7i^cn Ar rödaktig och af vanlig

(kapn ad.

PhaUna Tinea rubiella *'--"'^) 2 linier läng.

Ögonen rödaktirrc, kroppen gra. Spröten ta-

gel-like,. 1 linia länga, ötvcr-vingarne härkan-

tade, gulbruna, im'e kanten p3 öfre fidan har

2 Hora ocli den yttre 5 mindre gula fiäcki^^r,

famt mänga Itrödde öfver bfida vingarna. l.'n-

der-viiigarne glänfande brun-grå, härkantadc.

Fötternc ta^igige, hafva gula fläckar och riimar.

Ee-

.
*) TaK I» V\z- 6. S5*}'^nom Mlcrofcop, Fig. 7.
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Befl^ädas Phatenerne genom Microfcop, dä

folea lyfer, fi«na de ilörre och mindre fiäc-

karne pä vingar och fötter fåfom guld.

Når Hallonen den 4 Aug. mognade 5 fick

man fe famma ilags Mafkar, hvilke då voro
en linia långe , fokande fin föda af fjelfva frukt-

fåftet , och voro fynlige til månadens flut. Tro-
ligen gä de ned i jorden och lefva öfver vin^

tren utan föda , men om våren äter upfoka
fit anflagna underhäll.

Som 4, 6 a 8 ftycken af deile Gåfter, vo-

ro pä en (Ijelk och fkadade, om icke aldeles

förtärde de knoppar, fom borde gifva löf och
blommor 5 fä fer man häraf en orfak, hvarfore

de fmakeiige Hallonen fomliga är ej varda til

iiägon myckenhet

Om Brbft-Hbrningen^ Gonium Pediorate^

et for blotta ögon ofijniigt Fattu-kr-åk

;

af
'

OTTO FRIDEPJCH MULLER,
Kongl Danfli verklig Etats-Råd.

Tngen del af Natural-hiftorien år fä rik p3
^ fårdeles förunderliga varelfer, fom den, hvii-

ken innefattar Infufions - djuren eller de för

blotta ögat ofynliga Vattu - kraken. Sedan et

par hundrade fårfkildta flag och arter af dem
blifvit befkrifne och med ricktiga fkilje- mar-
ken beilåmde, lårer val ingen vara driftig nog
at föregiiva, at alt det underliga man med

B 3 Mi-
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Microfcoper fer, bör tiltoifvas äHddarens in-

bilJning, eller föras på famma råkning fom
krigs-hårar, hvilka man fordom trodt Tig fe i

Norrfkenet.

Ibland de kräk, fom jag befkrifvit i min
Hijiorta Vermium^ år ock Go^ivM peciorale o^udi^

drangulare pellucidum, moleculis fedecim fpha?-

ricis. Infuf. p. 60. Sedan jag utgaf detta Verk,
har jag haft tilfålle at uptåcka detta kräkets

fortplantnings fått, hvarom jag nu tor en li-

ten ftund vil underhälla K. Academiens up-

mårkfamhet.

Gonium peciorak , fom jag på Danfka kallar

Bryft-hiorneren ^ år et få litet kråk , at intet

månfldigt, fig fjelft lemnadt öca, det kan fe,

utan fordras dertil et af de ftörila och bålla

Microfcoper. Det är en af 16 kulor bellående,

fyrkantig, flat yta. Kulorna åro litet ågg-for-

miga, genomfkinliga
,

ljusgröna, nåflan hka
ftora, och tyckas vara infattade uti en, åfven

för beväpnadt öga nåftan omårkelig, fyrkan-

tig Slem-hinna^ fom frän bägge lidor gitver et

flags fl^en. Når jag det förll fåg, föll mig
Judifke Öiverfte Prållens Broft-fpan i tankarna,

hvilket gaf anledning til djurets Trivial-namn
fccloralc. Vid få fmå djur, pä hvilka inga ut-

vårtes eller invårtes Organa kunna fl\önias,

nödgas man håmta deras Generifka fl^iljemår-

ken af deras blotta geilalt, och at göra af de

Spb.trijke^ de Cylindrtjkc ^ de Aflan^c, de i^.?'^^ -

ftracktc, de Buotij^e och de vinklade eller w///^-

hornigc^ fä mänga färfkildta flag *); derföre

*; Se Hill, Vcrm. infuf. in Schcmate.
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kallar jag de platta Infufions-djuren , hvilkas

kroppar utgä uti et eller flere vinklar eiler horn,
Gonia *) eller Hiornere. Pä Svenlka kunna de

kallas Horningar,

Uti Infufions vatten, fom man antingen

fjelf bereder, i det man låter det M oforäu-

dradt i några dagar, at något af djur-eller växt-

riket får våxa deruti, eller fom man hämtar
utur Morafer, fjöar, fumpar och andra vatten,

hvar uti orter, i fynnerhet Lemna^ våxa, eller

döda djur ligga; år ganfl^a vanligt, at med
Microfcop fe många, antingen enkla, eller i

ftörre och mindre famlingar limmande fmä ku-

lor q\\q.x grand. Af dem åro någre arter beftån-

digt enkle, fållan tvänne förenade, aldrig fle-

re. Någre vifa lig undertiden enkle, men ge-

menligen fyra, fem, fex och flere, ja ock of-

ta otålige, i en hop eller klump af obeftåmd
geftalt. Alle fimma, dels enfame, dels klum-
pevis, omkring i vattu - droppen.

Gonium pedtorale deremot beftär altid af

16 kulor, aldrig af hvarken flera eller färre.

Deffa kulor röra icke hvarandra, utan åro al-

tid i lika ftållning och afftänd ifrån hvaran-
dra, nemligen tre pä hvar och en af de fyra

fidorna , och fyra midt utL De fyra medlerfta

åro, når man noga betraktar dem, litet ftorre

ån de öfriga, och den medlerfta af iido-kulorna
litet intryckt ifrån yttre kanten.

Ofta och tydeligen fäg jag deffa kuk-plattor^

men var långe ovifs, om de voro verkliga

djur, eller åggfamlingar och frön af något an-

B 4 nat

, f " T

*) L, c. pag. 6q.
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nat djur eller af någon ört, eller och blotta

ilycken af någon ruttnad örtr>hinna, fom frani-

ilottes af andra i droppen limniande fmä djui*s

rorelfe: men vid nogare paaktiiing, lemnade
.mig deras beftå,mde och frivillige gång intet

tvifvelsmäl, at de ju voro verkelige leivande

djur, hvilket ocli rrjordes oemotlaseligt ai de-

ras fortplantnings fått, hvilket jag, några är

dereiter, fick tilfalle at utröna.

Icke har hvar kula fin egen rörelfe , fåfom
hvar enkel Begger hos de fåin<aplige Snurra-
re *), utan hela kule-plattan flyttar lig ifrån

et ftälle til et annat, med bihchållande af fsm-
ma ordning och Ifållning imellan kulorna. Den
vältar lig vexelvis frän höger til viinfter, litet

mer ån en fjerdedel af en Cirkel -båge. Efter

några .fädana jfteg, hvilar den lig eller- hånger

})å tvären en liten ftund, och begynner dä ater

at välta fig, antingen fram eller tilbaka, pä
famma fatt. Kulorna fynas aggformfga, när

djuret rörer fig, men Sph.^rijkn^ när det hvilar.

S'3 mycket fom anfördt är, hade jag an-

märkt om detta Kräk, dä jag är 1773 utgafmåa
Hiftoria Vcrminm. Sedan lag jag i April ma-
nad, at en och annan kula pä de ftörre Bröfi-

horningarne liängde uti ovanlig Itällning, eller

ock var aldcics bärta. jag iörmodacie dä, at

kräket var fullvuxet, och at det, pä fatt fom
vanligt är ibland infulions-djuren , flaillc för-

öka fit flägtc genom modrens delnirig, eller ock
dcfij uplulning i flera ilycken. Följande årets

an-

VorticclLi Soci;ilis h Voicic. ccirponCv*e. Verm, Infcf.

l\ 112 cV- i23-ii8.
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rärirfiårknmgat vifte mig, at bagge deffé forån*

dringar, ehuru ftridige de ån tyckas vara, ega

-rum, och at Modren hel och häiieh uploles

tii ungar. Jag var fä lycklig, at jag träffade

en mängd Broft-horningar, itörre ån vanligt:

jag fäg, at nsgra kulor hade annan ftäilning,

at de ej voro fullkomligen trinda; at några
vånde flätan, andra kanten mot mitt oga? och
at någrä itodo längre ifrån de öfriga. Jag
bragte dem under mitt ftörfta Microfcop, och
föll i ftorila forundran, då jag blef varie, at

Jivar kula beitod af 16 mindre kulor, aldeles

lika modren, hvars hela kropp de utgjorde:

:^t defie ungar eller itycken af modren dä vo-
ro i begrep at rifva fig lofe, st det var or-

fakenaii kulornas ftiljaktiga ftållning och af-

-ftänd ifrån hvarandra, famit åt deras forminfta-
de antal i modren var en foigd af nägre un-
gars redan för fig gingne loiTning. Jag kun-

• de räkna 16 kulor uti hvarje unge, och fkön-
ja, at de 4 medlerfta voro ftörre ån de ofriga»

Min Broder fåg dem lika tydligen fom jag , och
'gjorde derofver bilagde Ritning, Tab, L fig.

* Jag har funnit defla fmä kråk vid Fri-

drichsdai och omkring Kiobenhavn, i ftilla-

ftående färfia och klara , dock icke i alla vatten.

Förr ån jag utgaf min Hiftorin Verminfhy

var detta kråk aldeles okåndt. Kort derefter

blef det af en vän i Q\^edlingburg meddelt Herr
Paftoren Gortze Herrar Pelisson och
ScHRANKE ^^'""') hafva funnit det i Berlin. Dé-

B 5 ras

^) Uberfetz, Bonnets Infeöiologie , 3765 T* 4. t%,
'^*) Beri. Beichsfr. I. p. 339»

'
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ras befkrifningar åro litet fkiljaktige ifrån min,
hvilket endail hårrörer af någras mindre up-
mårkfamhet, eller mindre goda Microfcoper;
fäfom dä det fåges, at djuret år en fullkomlig

Qyadrat, och at alla kulor åro lika liora. Mi-
na fifta hår anförda obfervationer befvara ock
några Herr Görtzes frågor: fåfom, om det

hela år allenaft et djur, eller ock hvar kula

et djur for fig? Hvarföre det ibland beftär

af mindre, men aldrig af ftörre antal, ån i6

kulor? Om kulorna kunna flåljas frän hvar-

andra och famlas igen? Hvad det år, fom häl-

ler dem tilhopa? Herr Görtze har ej blifvit

varfe den hinnan, fom håller kulorna tilhopa,

och trodde at de fammanhånga med en fin

ftjelk, hka fom Verticelloe Sociales. De kan-

ter han tyckts fe pä några kulor, voro för-

modeligen intet annat, ån början af hvarje

kulas uplösning til i6 mindre kulor, hvarvid

kulorna, fåfom fagt år, utvickla lig. Herr Pe-

LissoN har fedt Slem-hinnan, fom fammanbin-
der kulorna, och fom igenkånnes af en mat-

tare fårg imellan kulorna, ån vattnets, men
har orått, dä han tror dem vara ågg eller Larver

af den i dylika vattn nog allmänna Vibrio an-

gvillula *). Slik förvandling har endail rum
hos Infederna. Hvar kulas utvickling til en
fullkomlig Bröft-hörning, och Vibrionis våxt,

ifrån mindre til lo gånger ilörrelångd, beviia

niotfiitfen. Herr Schranke har ock fedt den
fina hinnan, kulornas lofsning ifrån hvaran-

dra och de loffades rörclfe, men ej deras ut-

vickling til fullkomliga djur. Om jag cj hade
up-

*) Vcrm. infus. p. 41»
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uptSckt den, hade man fkål at tro med Herr
GöRTZE, at Broft- horningen icke år et en-

kelt djur, utan en famling af 16. Han fager

fig defsutom hafva fedt, at Bröft-horningen
angripes och fortares af Brachionm urceolaris

^
*)

et annat kräk , men det fordrar at nogare ef-

terfes; ty man fer ofta, at Brachioner, Vorti-

celler och Trichader draga mindre kråk in i

lina fvaig, men fläppa dem Jika iefvande igea

ifrån iig. De fkeletter af Bröfthörningar , fom
finnas i vattnet, åro nåpUgen annat ån qvar-

lefvor af Modren , fedan ungarne fkilt fig frän

henne.

Vi forundre ofs med råtta ofver Polypen,
Naiden, Sumpmafken och flere, at dä de

delas, af hvart ftycke blir et helt och fullkom-

ligt djur. Jag har pä et annat ftålle vi-

fat, huru i Naidens bakdel utvicklas barn och
barna-barn, at modren far igen de del^r, foni

hon genom ungars födande förlorat, och in-

jiom fä dagar föder nya. Hos Bröft-hörnin-»

gin fe vi, at hvar punä eller kula år en un-
ge, at denne äter beftär af 16 kulor eller un-
gar; at altfä et för blotta ögat ofynligt kråk,
beftär af 256 ungar, icke oordentligen i en
klump, utan i 16 ordentliga falt, fom alla hy-
fa 16 mindre lika ordentliga inom fig. Hu-
ru pråcktig år icke denne ordning? och huru
(kulle icke Pythagoras hafva gladt fig, at

han uti denna ofynliga varelfe fått fe fitt he-
liga Fyra-tal realiferadt ?

*) u c. p. 131.

**> Lum()iicus variegatus. Verm, Helm, p. a6.
von U^uinien,
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Figursrnas Förklaring.

Tab. 1. f. II. vifar Erof!:- horningen, fedd

med mindre, och f. 12, med ftörre Mi-
crofcop. Fig. 13. den famma, med ån
bättre Glas, dä den år m.ogen at uplofas

til 16 ungar, fom hvardera beftä af 16

kulor.

Bcjlirifnhig på en Såg-inråttning ^ hiarnied

fålar vid fjobottnen hinna afftigas

;

påfunnen af

DANIEL AF THUxXEERa

"VTid de Vattubyggnader här i Carlscrona, fom
varit mig anförtrodde, har ofta funnits nö-

digt, at bärttaga gamla pälar utur fjobottnen.

Pit uprycka dem pä vanligt fått , har kortat

mycket arbete 5 til undvikande deraf, fä myc-
ket möjeligen kunnat fke, har jag fallit pä det

rädet, at affåga pålarna under vatnet, fä nåra

tottnen fom jag velat, eller fä nåra , at de qvar-

ftäende rtumpar icke varit i vägen eller til hin-

der. Til den ändan har jag lätit inrätta en Säg-

inachine, hvilken til fullkomligt noje gjort den

tjenit jag päfyftat. Pä det andre, Ibm kunna
komma i lika belägenhet, mä halva nägon kun-

fkap om denna Säg, och kunna nyttja den, om
få behagas, torde jag fä til K. Acadcmieh öf-

verlemna Ritning och befkrifning derpä.

Tai). il
,
Fig. I, ar en planka, a a, fom lig-

ger horuoutclt, mcii uti Tig. 2 Ovh 3 iorclläi-

les,
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les, under famma namn, i profil. Uti plan-

kan åro 3 upftändare B^B^B infäide, hviike

med ofre åndarne fammanfåftas och vidare

med et tvår-trå C forbindas 5 fäfom Figg. 2 och

3 vifa. Vid nedre andan af de yttre upftän--

darne fitta klotfar D, D, hvaruti Block -fkif-

vorna E^ E^ åro infålda. Pä plankan ligges

fägbladet F, vid hvars ändar aro faftnagiade

böglar m.ed öglor G% hvaruti tågen //,

åro faftgjorda, fom löpa genom Block-fldfvor»

na np til vippen eller armen /. Vidare åro

. tvånne järnklykor 5
K, K, faftfpikade pä plan-

kan, uti hvilka bladet går under fågningén.

KlotfarneL, L, pä plankan tjena, at under fånk-

ningen ftyra fågen til pålen , fom fkal affagas.

Vid ena åndan af plankan år et häl hvar»

Igenom en vid nedre ändan fpitllg ftång trå»

des. Det förftär fig, at upiiändarnes längd

bör fvara emot vatnets ungefårhga djup.

När fagen fKal nyttjas, fäftas järntackor el-

ler andra tyngder vid upftåndarna, och fånkaS

fedan til det djup fom. erfordras. Derefter faft-

flås bulten M, Fig. 3. vid päien, fom ilial af-

fagas, dock bör i akt tagas, at hSiet för bultea

uti upftåndaren och klotfea år pä inre fidan

något ftörre, på det Machinen må kunna vri-

das under fägningen. Sedan nedflSs ftängen O
uti bottnen, hvilken gar genom en klots pä
tvärbandet och genom hålet P uti plankan.

Medelft et tåg fåftadt vid andra åndan af

plankan , anhalas Machinen til Pälen. Når m.an

dä börjar röra aiTnen /, Fig. 2, dragés Sågbla-

det fram och tilbaka imellan D, D, pa plankan,

och Réx med det famma i pälen. J dén mån
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bladet fl^år in i Pålen, halar man an Machinen
med tåget fom bor vara nog långt, pä det

anhalningen mi (ke utan brytning.

Sågbladet kan ock fåttas under plankan,
och gä i reglar, fom äro fållade deruti, hvar-

igenom vinnes den förmån, at man kan affåga

Fålen något närmare til bottxien.

Om orfakerna til de fvåra Frojfor , fom
åren 1774, 75, 76 och 1777 kring Åbo och

annorJlädes grajferat

;

af

JOH. HAARTMAN, M. D,

T_Turu mycket vär hålfa beror af Luften, och
hvad töråndringar vår kropp genom våder-

Omfldften är underkaftad, det erfar hvar en Na-
turens granl^kare nogfamt, fom litet Ikårfl^ädar

de Sporadifna, Endemiila och Epidemiika fjuk-

domarnas uprinnelfe och egenlkaper. Huru
lått anfåttas icke bräckliga conftitutioner,, ål-

derftegne och de fom blifvit vekligt upfoflra-

de , af PJeurelier , fliiiTar och Giktvårker &c.

alt efter fom Luftens tryckning okas eller min-

fl^as? ocli huru otta upkomma icke Blodfpott-

niiigar, jåmte många andra ymfom i fvang va-

rande fjukdomar, dem Medici kalla SporadiOsa,

blott at Lultens bafhj^are omväxling ? De få

kallade Epidcmiika eller fmittfamma fjiikorna

blilva likaledes m^r eller mindre härjande, alt

efter fom Luftfyran är mer eller mindre radan-
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de i Luften , och röt-åmnen derigenom i fin al-

ftring blifva hindrade eller befrämjade, famt

kropparne dymedelft mer eller mindre til an-

llickning difponerade , dä deremot viffa orter

och trakter utaf Endemifka eller inhemfka plå-

gor befvåras , alt efter fom deras olika belägen-

het och jordlynne åt Luften meddelar fina mer
eller mindre ^adliga efBuvier, och deffe jämte
luftens omfldften, inom längre eller kortare tid,

kunna pä kropparna blifva verkande.

Ibland de Endemifka Sjukdomarna åro de
fä kallade Skärgarde- Febrar och Froffor inga-

lunda minft betydande, bägge förekomma väl

fnart fagt ärUgen, dock hafva Froffor fällaa

varit få allmänna och få fvära, fom åren 1774,

1775 och 1776. Huruledes orternas belägenhet

ej allenaft underhålUt deffa, utan ock de årliga

vädervåxlingarne bidragit til deffas hårdnacken-
het, det år, hvad i denne afhandling afgöras

fl^all, fedan några hithörande uplyfningar för-

ut blifvit andragne.

At fidlåndta och närmaft vattubrynet be-

lägne orter åro rikare pä toknor och dimbor
ån hogderne, och at foljakteligen Skärgårdens
och däldernas luft är fuktigare och mer om-
växlande, om dagarna varmare, men om qvål-

lar och mornar kyUgare, än Luften pä fafta lan-

det 5 at leriga - och dy-grunder gifva ej allenaft

ymnigare exhalationer ifrån fig ån fandgrunder,

utan ock tillika fädana, fom af Lergyttjans och
kårrens ångor blifvit fmittade^ och at de ler-

blandade och läg-grunde vikars uplandningar,

hvilka af vatnet oftare ofverfvämnias famt af

fölen defsimellan åter uttorkas
, pä dylika flarkt

luk-
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luktande Sngor Ixo rika, det bevifer erfaren-;

heten allellådes. liåraf händer, at Skårgärdea

i gemen befvåras af fma inhemilia Endemifka:

fiijkdomar , och at viile Skårgärds-trakter mer,

ån andra af dyUka ani åttas.

Då hafs-vikarnas utdunftningar, i Rotmå-
mdstiden, åro ymnigare och mer rotande/
kunna de ock på et m.era hetlande fått da 6f-

vermanna ortens invånare, hålli dS deiTas trans-

fpiration af kylig väderlek för häftigt varder

hämmad. På en kallare årstid deremot, eller

uti Sept. och Och dä dimJoor af kölden blif-.

va mindre Phlogiftifl^a eller h.etfande och min-

dre rotande, då bUfva ockfå de nu miera rådan-

de dimbor med fina emuvier icke alienait ilic-

keligare at minpKa kropparnas naturliga värme,

famt at hindra utdunllningen, utan ock af de

hela höften reforbcrade ångor meddela vatd.or-

na fadana partiklar, fom efterhand befrämja de-

ras löpning, hvilkct fed?.n utgör iVofsfebrar-

nas feberämne, famt grunden til de Obfrrudio-

ncr delia Höil-iroifor i uiiderlifvet illiadkom-

ma, och orfaken til de förlöpningar (coaguia),

hvilka vid FrolTors curcrande genom kräkme-

del ofta lyckligen cvacucrade kunna ikönjas.

Ehuru alla Froffor til fin natur öfverens-

ftåir.m.a , märkes dock en betydeiig Ikilhiad

imellan Höft- och Viir-Froftbrna, eller dem fom
vifa lig höftctidcn , fram för dem fom åkom-
ma om våren. ])e fiftnåmnde uro ej fä ftride

Eindemiila, utan råtrare Sporadill^a, och hår-

ilamma mer at cn tilkommcn bkxllöpuing (con-

geftio fangvinca) och ega dertöre ftörita för-

vantlkap fa väl med de Catarrhalilla fom Rheu-
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matiika febrarna, hvarfore de ock ofta pä def-

fa årstider forbytas i IniiamatoriPica febrar, åf-

ven fåfom deffe och de CatarrhalifT<a til frof-

for äter kunna förväxlas. De froffor deremot,

Ibm i Auguilo och längre in på holten åkoin-

111a, åro egenteligen i ftårgården Endemifka

och hånleda fm början, åfven fom Peripncu-

monia notha Sydenhami , ifrån fereufa löp-

ningar (congeftiones ferofse), hvilka ock göra

delTa mindre Phlogiftilka , men i defs itålle

fram för vär-frofforna en god del envifare.

Til den mårkeliga fldinaden, 10m Vår- och
Höft-frolTor irnelian ikönjes

,
bidrager ock utan

tvifvel den om våren til-, men om höften af-

tagande kropps-ftyrkan 5 fom åfven under fjuk-

domarna år olika 'verkande. Genom det alt

iefvande af den annalkande fölens verkningar

om våren upilfvas, fä at Liiskrafterna derige-

nom förnyas och fä väl nerver fom fibrer dä

i ilyrka likfom tiltaga, få händer ock deraf,

at Frofs-åmnet nu ej fSr fä räda och coagu-
lera vätlkorna, h vårföre ock froliorna dä en-

daft vifa fig Sporadice, hvarjåmte de ock dä
aflöpa lindrigare, famt tjena ofta til liålfans för-

nyande, med det de bortlijelpa de under vin-

tren tiihopa flockade cruditcter. Den afkylning

deremiot, fom hela naturen i flutet af lOmm.a^

ren undergår, iörnunn<ar ock til mårkelig del

den lifaktighet kropparne om våren egde^ hvaraf
fedan ock kommer , at den vid all medicine-
ring nödiga naturens medverkning i kroppen
minfl^as , famt gör, at medicamenterne denna
årstiden blifva mindre verkande, och tilhka

utgör verkejiga orfaken, hvarfore en förlorad

hälfa dä trögare och längfamrnare äteruilk^s

,

C un
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ån varticien. Denne om höften aftynade natu-

rens verkning utger ock en orfak, hvarföre

Frofforna om hölten fordra ej allenaft krarti-

gare botemedel, utan ock fkyndfammare hjelp

iram för Vår- frofforna , hvilka ofta, fäfom fa-

des, kunna anfes fäfom beneficia Naturiej dä

deremot Höftfrofforna, lig fjelfve lemnade, mer
tjena til fkadliga ftockningars vidare underhål-

lande , famt bidraga til Mechanifmcns férlLC-

ring, i fynnerhet hos dem, fom nyfs törut

af feber eller annan fjukdom blitvit til kropps

iiyrkan för mycket medtagne, dä de ock fna-

rare ån eljeft tiifliynda obotliga Oblfructioner,

måft.i Underliivet, de d:lr fedan förorfaka Vattu-

fot
,

Täppor och Trånfebrar 6cc. hvilKa af

Vär-froffor fållan förorfakas.

Bagge deffa flags froffor kunna val, af fie-

re i D'-"cten begångna förfeelfer, mycket befor-

dras och underhållas , fam.t kropparna åtven

difponeras dertil, och denna fäleds lågga grund
til de fporadifta famt utgöra fornåmita orfa-

ken at, fedan lefnads låttet i fenare tider

blitvit iOråndradt til et för vårt climat mindre
tjenUgt, deffe febrar, tillika med flera andra

fjukor, i fenare tider blitvit allmännare, famt

fått åfven verkeligt burflup pä de orter, fom
af froffor tilförne ej varit hemfökte.

Icke defs mindre, blir Luftens och orter-

nas lluljaktiga bcilvaffcnhet egentliga orfaken

til dc Kndcmil"ka Frofforna, och lågga grunden
til frofs - materien , famt uifponera kropparna
dertil ir.cra det ena året ån det andra; hvar-

emot l Aittens nyfs timade omllxiften, fom en-

kannerligen i åtta tranipn*ation i oordning, ut-

föra
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gora Medicorum caufla occafionalis , hvar-

igenom den aflade åfven fodes.

Til at bevifa denna fanning, och för at

utreda den i fräga varande Froffe-Endemiens
orfaker, få väl defs början 1774, med de om-
ftändigheter fom 1775 och 76 underhålht den
famt 1777 bidragit til defs flut, far jag för

1773 och 1774 anföra de mårkeligaftemomenterna

a(- Sal. Herr ProfelToren Dodor Kalms Meteo-
rologifka Obfervationer, fom hår anftålde biif-

vit, jämte hvad mer Han af de följande arens

behagat meddela mig. 1773 ars Obferv. anfö-

ras, fåfom närmaft inftämmande med de årliga

vi här hafve, och tjenande til jämförelfe emot
1774 ^^^^ följande, för at deraf fe, huru vi-

da delTe vällt och underftödt fagde Endemie.

Är 1773. Barometrens högder.

I Jan. hogft 2549Jågft24,38» i Febr.h6gft26,04» lågfl:24,70,

Mart - - 25 93. - - 2467» Apn - - 25,74. - - 25,06»

Ma> - -24.88. Jun. - - 25,60» 24 69.

Jul - - 25>55' - - 25,03» Aug. - - 25,49» - - 25- 14»

Sept. - - 25,^63» - - 24,80. oa. - - 25,96. - - 24 62.

Nov. - -25/84» - -25,09. Dec» -25,70» - -24,38.

Nederbörds-dagar 126.

Rågnets qvantum: i Jan. Febr. och Mart. 2.342.
i Apr. Maj. och Jun. 6.451. Jul. Aug. och
Sept. 4.850. i Oft. Nov. och Dec. 6.776. he-
la året 20.419.

Hel-ftorm 3 dagar, neml. d. iMaji, 7 Jun. och
10 Sept.

Half-ftormi8 dagar, neml. d, 11 Jan., 24 Febr.,

I, 7, 27 Mart., i2Maji, i
, 5 Jun. 9, 11, 17,

21, 23 Sept. 1 5 13, 24, 25 Qt\. och 31 Dec.

Star-
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Starkare blåftSQ dagar neml. i Jan. 9 dagar. Febr.4.

Mart. 7. Apr. ir. Zviaj, 8» Jun. 6. Ju]. 9. Aug.
12. Sept. 7. O a. 9. isow 6. Dec. i.

Öilan och Öiliigt 8^ dagar, Sunnan och Syd-

ligt 1511 1=238. Våuaii och VudUgt 45 , I\or-

dan4i| Nordligt 4o|=:i27,

Thermometren.

Kallafte dag hela aret 027I. elier 27I gr. under
frys-punäen. Varmalte 29J ofver den famma.

I Jan. iågfto24. hogft 5. I Febr, Iagi1c27. hégft 2.

jvlart. - - 014. - - 6. Apr. - - 02. - - 13^.
Maj» - - 000. - - 24. Jun. - - 24. - - 26.

Nov. - - 07. - - 9. Dcc. - - 014, - - 3|.

)8 Dagar af detta år, var Thermometren -Stmin-

Aone någon ftund af dagen, under fryspunden,
och ibland deffa, i Apr. 3 , i Sept. i dag. Köl-

den var ofver 16 gr. i 15 dagar. I 107 var mid-
dags-varmea oiver 16 gr. Ibland dem, hade

Maj. 16, Ang. 29 , och Sept. 12. Äto herdes

II gånger, i Maji2, Jun. 4, Jul. 4, och Aug. i.

I bugft 25,49'1'''S^^"4'58» Febr. hGg(l 23.6S. lÄg;t24.5-.

Mail.- -26,05. - -25,46. Apr. - - 2 1.89. - -24<S2.
Milj. - - 25,S.^ 25.^9. Jiiiu - -25.5S. - -25 c-

Jiil. - - 25,59. -- 25,07. Ang,. - 25.SI.- -2490.
Sept. - - 2:l,S3- - - 24,86. Oft. - - r.-.i/;. - - 24 69
Nov. - -25.92. - - 2490. Dfc. - - 26,21.. -24,74,

Nederbörds dagar 115.

Ragnets (jvantuin i Jan. Febr. och Mart. 4,002,

Apr. Maj. Jun. 2.S23. Jul. Ang. Sept. 3.040.

Oå. Nov. Dcc.-5.489. hela aret, 14.854.

- - 22.

Aug. - - 84. . - 20.

oa. - - 5- • 17.

1774. Rarometrens hogdcr.

Hel
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Helflorms dag i, neml. d. 22 December.
Haifjftorms dagar 15 , neoil, d. 2 Apr. 21, Maj, 9,

15;, 24, 30: jun. 27, 30. Jul. 3oAiig. 6'Sept

13, 20 0&. 9,23 Dec.
Starkare bl åft 8^ d. neml. i Jan. 3» Febr. 7. Mart 6.

Apr. 2. Maj. 8. Jun. 7. Jul 15. Aug.95 Sept.6.

^ Oå, 7. Nov. 6. Dec. 5. ,

Öftanoch 6ftligt5o|d. Sunnan ochSydligti37|
Våftan och Väfdigt 52I d. Nordan 62J och
Nordligt 62f :=r77|. ^^Ö. i Sept. 18 d. Nordi.

Thermometren.
Kaliafxe dag hela äret 031. 6. varmafte 29I.

Jan. lagfto3l|» h6gflo2* Febr. iågfl: 030. hogft 3!»
Mar[-.- -023. - - 7* Apn - - og» - - i6«

Maj. - - 02, - - 25* Jun* . - 7, «. - 29!»

JuJ. - - io|. - - 29i> Åug, - - 3* ; 24.

Sept- - 04. .

- - 24.' ~06E» - - C9|. V 1 iif.

Nov. - -026. - - 3. Dec, - -027* - - 4»

14T dagar af detta är var Therni. någon -ftund af

dagen under o, och^ ibland dem 14 i Apr. 4 i

Sept. 10 i Oft. kölden fteg öfver 16 gr. i 55 da-

gar. 1 109 var värmen öfver i5 gr. Ibland dem
i Maj

5 30 i A.ug. 7 i Sept.

Åika 12 gånger: iMaj. 5. Jun. 2. Jul. 4. Aug. i.

1775. Barometerns högder.

I Jan. hogft 26,3©J,ig(l24,59. Febn hogrc 25,82Jåg{!:24,53.
Mart - - 2.5>.62. - - 24,53» ^-Pi'. - 25,69. - - 24..80.

Maj. - - 25,78» - - 24,55* Jun, - - 25;69. » - 24,66-

Ju,l - " 25.79. " -25p8> Ang. - - 25,58» 25..06.

Sept - - 25^63. -- 25,06. Oct - - 25,84. 24,67.
Nov. - - 25.84* - - 24,55* l->ee. - - 25.81* - - 24,65,

Nederbörds dagar 12(6. .

Rågnets qvantum i Jan. Febr. Mart. 5.198. Apr.
Maj. Jun. 2.066. Jul. Aug. Sept. 4.776. Oå.
Nov. Dec. 7,824. hela aret 19.86A.

C 3
^ HeU
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Helftorm ingen gång.

Halfflorm g dagar: den 8 Febr. 13 Mart. 4Maji.

25, 26 Junii. 3 Jul. 23 , 24 Aug. 22 Oct.

Starkare bläft 8^ dagar neml. i Jan. 6. Febr. 6.

Mart.9. Apr. 8. Maii6. Jun. 12. Jul.7. Aug. 8.

^
Sept. 7. Oft. 3. Nov. I. Dec. 8-

ÖAan och Öftligt 41I- d. Sunnan och Sydligt 185

z^22^l, Väflan ochVåftligt 63. Nordan 37 och
Nordligt 381 138! . NB. i Sept. 5I d. Nordligt»

Thermometern.

Kallafte dagen i hela aret 027.5. varmafie 30.7.

Mart. lågft 015. hcgft 6. Apr. lågftoi4.5. hogft 12,7.

Maji " - 03» - - 22,5» Jun. - - 4. - - 25.

Jul. - - II» - - 31. Ang. - - 3. - - 26»

Sept - - 1,5» - - 22-4. Oft. - - 02» - - 18»

Nov. - ÖI2» - - 5^5. Dec» - -016. - - 5.

Under o var han 107 dagar , ibland dem 18 i Apr.

7 i Maj. I i Oét. 11 gånger var kölden mer än

0165 och 115 dagar värmen mer ån i5. Ibland

de fenare, 7 i Maj
, 23 i Sept. 3 i 0(51.

Äflia 8 gånger, i jul. 6. Aug. r. Sept. r.

1776. Barometren.

I Jan. hogft 25.98J''igft 25,03» Febr. hogfc 25.59.lagrr24.48.

Mart. - - 25.68» - - 24 98» Api*- - -5.98- - - 24.84.
Maj. - . 25.80. - - 24 80. Jun. - - 25.65. - - 24,96.
Jul. - - 25.52. - - 25,00. Aug. - - 25.55. - - 24.84»
Sept. - - 25.54. - - 24'<'^9' Oa. - - 25 89' - - -4'69.
Nov, - - 25,93. - - 24 49- Dec. - - 25,88. - - 24,88.

Nedeibörds da^^ar 122.

Kagnet.s qvantum i Jan. Febr. och Mart. 3.454.

Apr. Maj. Jun. 3,332. Jul. Aug. Sept. 4,200.
Od. Nov^ Dec. 3,793. hela årets 14,779.

Ilel-ftorm 2 gånger, d. 10 Od. 14 Nov.
Half-
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Halfftorm 7 gånger: 27 Febn 18 Mart. 15 Apr.

26 Maj. 15 Aug. 17 Nov. 14 Dec.
Starkare biäfl: 81 dagar, nemligen i Jan. 2. Febr. 4.

Mart. 12. Apr. 5. Maj. 15. Jun. 5. Jul. 10.

Aug. 8. Sept. 8. Ocl. 3. Nov. 6. Dec. 3.

Öflan och Öftligt 41 d. Sunnan och Sydligt 147
=:r88. Våftan och Våuligt 51 d. Nordan 68-

Nordligt 58 dagar —177.

Thermometern.

Kallafte dag 027,7. varmafte 30,2.

Jan, lågft 027.7. hogft Febr. lågft 026. hogft 3.

Mart. - -019. - - 6. Apr. - - oii. - - ii.

Maj. - - 3.5. - - 19. Jun. - - 5. - - 28.

Jul. - - 8. - - 30. Aug. - - 3,4. - - 28.

Sept. - - 2. - - 20. 06t. - - 01. - - 14.

Nov. - - 010. - - 7. Dec. - - 014. - - 6 4.

1 113 dagar af året var Therm. ätminftone nagoa
flund af dagen under o , ibland dem Ib i Apr.

2 i Maj. 1 i Sept. i i Oét. Kölden var i 17 da-

gar mer än Oiö, och i 91 dagar mer åni6,
neml. 9 i Maj. 24 i Aug. 6 i Sept.

sAfiia 12 gånger i Jun. 5. Jul. 4. och Aug. 3,

1777. Barometern.

I Jan. hogft 25 9-o.lagrt24,84. Febr. h6gu:26 C5.1ågrt24,63«

Mart. - - 2,5.65. - - 24;85» Apr. - - 25.85. - - 24 82.

Maj. - - 25.63. - - 24.97» Jun. - - 25-48. - - 25,0^.

Jul. - - 25 44- - - 24-84- Aug. . - 25v^8. - - 25 05.

Sept. - - 25 80. - - 24 79. Oa. - - 25.79. - - 24,38.
Nov. - - 25 63. - - 24,90. Dec. - - 25,74- - - 24,73.

Nederbörds dagar 139.

Rågnets qvantum i Jan. Febr. och Mart. 3,609.
Apr. Maj. Jun. 3,524. Jul. Aug. Sept. 7,599.
Od. Nov. Dec. 4,803. hela året 19,535.

Hel-fiorm 2 gänqer , d. 20 och 27 Sept.

C 4 HaU^-
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Kalf/iorm 9 gånger , d, 13 Jan. 2 och 17 Apr.

31 Maj. I Jun. II jul. 26 Aug. faniC d. 12 och
14 Nov.

Starkare bläft 79 dagar, neml. i Jan. 3. Febr. 4.

Mart. 7. Apr. 4. Maj. 7. Jun. 12. Jul. 9.

^
Aug. 10. Sept. 8. Oft. 8. Nov. 5. Dec. 2.

Öftan och ÖlHigt 47I d. Sunnan ocli S/diigt

i47|~T95. Våftan och Våftligt 69 d. Nordan
53. 'NordUgt 48-170.

Thermometern.

Kallafte dag 030^,4. Varmafte 25,6.

JanJågft 023» hogft 2'. Febr. lagft 030,4. liogft 2.5.

Mart.- -024» - - 6: ' Apr. - - 015. - 8 9-

Maj. - -000. - - 25,6. Jun» - - 4.5. - - 2^,5*

Jul. - - 6,5. - - 22.3» Aug. - - 3. - - 22,3.

Sept.- - 1,3.- - 15,3. 06t. - - 04.5. - - 13."

Nov.- - 09. - - 9. Dec. - -02 . - - 4.7.

1^0 dagir var han under o , ibland dem 20 i Apr.

I i Maj, 7 i Ode. Koiden var 21 dagar under
016", och värmen 74 dagar öfver t6.

Åika 9 gånger: i Maj. i. Jul. 5 och Aug. 3.

Vid defifaMcteora bur ännu anmärkas: i) at

i Jan. 1774 varit ovanlig Ptrang köld: nemligen-
ifran den 2 til d.. 24, i 14 dagar ofver co grader,

ibland til 30, fS at pä 30 är, ingen vinter, utom
1772, varit {:\ ftrang, dä den ock varade hela

17 dygnen oiVer 20 gr. och pä g dygn af

dem ileg til 30, ja pä tvanne at delTa, til 37
gr.; " 2) fortfor 20 gr. koiden atven i Februa-

ri! , i 7 dagar, en ofver 3c, och pä fcnare

häUten inföll iiter ovanlig nederbörd, til 2,421.

3) Har ingen Junius pä 26 är varit fa torr

Ibm denne, nemligcn 0,203. hvaraf ock Bo-
fl\aps-fjuka yppades j ocli om alla fem Som-

mar-
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mar-manaderne tagas ihop, nemligen Maji, tii

och med Sept. , har nederbörds vatnet ej ut-

gjordt mer ån 4,197 tum, och fäieds varit f
mindre än tilforene, fåfom ock för hela aret

allenaft 14,854. 4) Var ock omkaflet famma
är, ifrSn torka och värme, til köid och vå«

ta, ovanligt, nemligen i Sept. 4I, i 0&, 9f,
och Nov. 26 gr. under fryfningspunften , dä

den ock i 9 dygn varade öfver 20 gr. lamt

rågnets qvantum itigit i Oft. til 3,271. 5) Har

på fenare halfva året i 55 dagar varit ftarkare

bläfl", och Nordliga vinden päftått Qi dagar.

1775 var Sommaren ovanligt torr och Hö-
ften ovanligt blid och varm 3 i Jiilio 30 dagar

öfver 16 gr. värma, 2 öfver 30; i Aug. 28 d.

öfver 16 gr. i Sept. 23 d. och i Ocl. 3 d. öf-

ver 16 5 i Novemb. 18 d. öfver o och i Dec.

19 d. Torkan i Tav allland famma fommar var
ftarkare , ån at gamle påmint iig defs like.

1776 var en nog allmän mifsväxt pä Råg
och Hvete, fom egenteiigen var en fölgd af

nyfsnåmnda varma höft, genom hvilken brod-
den allmänt förväxte.

Af deffa förekomma ofs förft Barometerns
om.fläften; Hvad defla angår, fä år det af erfa-

renheten nog bekant, at ju högre Qiicklilfret i

Barometern ftiger famt dervid bibehåller fig

oföråndradt, defs lugnare och mer tryckande
blir atmofpheren och defs fvärare åfven våt-

Oiornas circulering i kroppen^ men ju mer den
varierar och ju lågl^e den tillika faller, defs

ftarkare blåft fä vi, och defs friare fullföljes

andedrågten och circulation. Jämfores defs högxl

1774 för avarje m-änad få val med 73 fom ock
C 5 1771
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1771 voch 72, har den förftnåmnde är varit flere

refor rådande, i fynnerjiet på åri773, och defs

fallande icke heller i den mån fvarande, at

icke man deraf kan fluta , det Luftens tryck-

ning, 1774, varit mer ån vanlig. For orrigt

har Mercurii fallande i Baroir.etrcn och de
derpä följande Aormar icke heller 1774 varit

få aldeles betydande fom året 1773, pä hvii:<et

dock nämnde itormar och ftarkare blåft varit

mer ån vanliga. Omvåxlingen ifiän högit til

lågft i hvarje månad har 1773 varit 5 reibr 6f-

ver I tum, och 1774, 4 refor. At delie omfkif-

ten kunna verka på hälfan, det bellyrker for-

farenheten nogfamtj i fynnerhet då mercurii

ftigande och fallande inom kortare tid år be-

tydligt. Sä hände t. e. 1773, då han d. 12 Jan.

var nedftigen til 24, 38 och innan den påföl-

jande 18 Febr. itcg til 26,04. famt^åter, d. 25

i famma månad, föll til 24,70. Än häftigare

var omkaftet 1775, dä Mercuren d. 24 Jan. var

upgången til 26,30. famt d. 3 Febr. derpå ned-

fallen til 24,53. låfom ock år 17785 då den i

Febr. d. 10 itod vid 26,02 och til d. 24 i fam-

ma månad foll til 24, 25. då ock f^ere fvag-

broftade &c. blodfulle &c. fingo rona folg-

derna deraf. Icke defs mindre hora Väder-

växlingarna anfes for hälfan pS flere fått fä-

fom oumgängellge, til Luftens renfaiide och
circulations uphfvande i kropparna, och dä

defle i och för fig fjeUVa betraktade varda,

iärer Frolfe-endcmiens början näppeligen ifrån

dcfTa kunna hänledas.

Skärflvåde vi dcremot 2)1774 års värme och
kold efter Thcrmometerns lligande och fallan-

de ofver och under iryfningspundcn , och
jåm-
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jåmfore den päflere årstider med 1773 ; finnes den
i flere omftåndigheter ifrån nämnde är märke-

iigen fkild. Sammanräknas fl^ilnaden imellan

den varmafte och kallafte dagen for bägge
aren, ftiger den för 1773 til 57 och för 1774
tii 6r grader. Denna l1<ilnaden af 4 gr. för

hela aret, har dock ej färdeles at betyda : ic-

ke vill den heller fynnerligen fäga, då hvar-

je månad för iig jämföres , om icke månader-
na Mars och Aprill, pä hvilka den ftiger til

7 ä 10 gr. och for Månaderna Novemb. och
December til 13 gr. fqr hvardera Månaden,
hvilka bägge böra fä mycket mera obferveras,

fom kropparnas ömtålighet om Höften år långt

ftörre ån om Våren. Lägger man härtil det

betydande antal af kalla dagar, fom 1774 va-,

rit framför 73 och de andra åren, nemli-

gen Nordan och Nordligt 124! dagar, och
141 d. under o, fåfom ock anfe den köld af

mer ån 20 gr. fom varade hela 14 dagarna i

Jan. och 8 i Febr. och man tillika påminner
lig köldens verkningar, i fynnerhet pä fvaga-

re conftitutioner, til at coagulera en del vät-

fl^or, at lägga hinder för den högftnödiga

utdunftningen famt til at befrämja mattan-
de och aftynande Bröftvärker, och de i Nor-
den mycket ödande Pleurefier, får man deraf

full anledning til at tro, at fkönt denne Vin-
ter ej hade fä fkadliga verkningar med fig fom
1772 års vinter, hvilken pä utmärkt fått be-

fordrade de dä härjande Rötfebrar, bör dock
1774 års vinter anfes fåfom den där fatte

mångas kroppar utur ftand at fedan emotftä
den påföljande Höftens graverande omfluften.

Den i Febr. betydliga nederbörden 2.421. och
den
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den ovanliga torkan , fom påföljande 5 måna-
der Maji Jun. Jul. Aug. och Sept. varade, tor-

de ock pä fitt fått mårkeligen bidra^'it til

Froffe-Endemien , i fynnerhet torken, fä vi-

da värmen tillika mxcd bläften få mycket mer
dä medtog de flyktigare våtfkor på alla lelvan-

de kroppar, dä de tjockare deremot fä myc-
ket lättare kunna mot Hollen ikliida iig en
iopnande egenO^ap, hvilken fedan til Obltru-

clioners alltrande blir fä m_ycket beqvämare.
Anförde omfluiten af värme och kold på

forfta 8 månaderne to^de dock rättart få namn
af förberedande orfaker, eller fädäne, fom förut

gjordt kropparna fä ömtåliga, at då någon vi-

dare befvårande omväxling tilitotte, den dä

fä mycket fnarare til froffor kunde difponeras.

I anfeende til vår ömtålighet för den iörfta

kölden Hörte -tiden, hälrt dä kroppen förut

af ofverflödig värme medtagen blifvit, och i

anledning af köldens coagulerande verkan i

fynnerhet på vära fereufa vätilcor, har man
all fliälig anledning at tro , det de betydlige

och nog ovanliga Nattfrofter, fom flera refc^ir

1774 ars hört nog tidigt inföllo, böra anfes

fälbm egentcliga fkulden til den fedan få ail-

jiiånt förfporda Frofs-hndemien, ty fedan vi i

Junio och Julio öfver vanligheten befvärades

af torka och värme rtundom til 30 grader,

nlinll^ades den i Augurto ända til 3 gr. och i

Hållet vi vanligen i Sept. och Oct. få en eller

annan natt i ä 2 graders köld, rteg den nu i

Sept. til 4r och "i OcL efter 3^ tums ncder-

])urd, til 9^- grader. Ja, fom än fvarare var,

(leg fedan i November til 26 grader, då den

ock varade uti g dv^ii, öfver 20 gr. under o.

IDe-
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I December var ock 27 graders kold. Och
faftån Itormar och ftarkare vindar, for fig

fjelfva betraktade, ej bora räknas ibland de
råtta orfakerna til FroiTor, dock fom de hofte-

tiden i fynnerhet märkas afkyla en varm loft^

i fynnerhet de Nordhge, hvilkas dagatal den-
na höft ock var oiver vanhgheten, fä kan
det ej fela , at ju de många ftormar i Oä. Noi'.

och Dec. mycket bidragit til ofta nämnde fvä--

ra Endemie.

3) Bore vi ockfä närmare profva fölgder-

na af 1774 ars f|3arfamma nederbörd. Redan t

början af denna afhandling år anmärkt, hum
Tie lång^rimde tiilandade Skärgårds vikarne

mer än den öfriga Skärgarden , befvåra fina

Åboer med Frofior, och at de ifrån fjöleran

.upftigande effluvier, fom i fynnerhet gravera

magen
,

mycket bidraga dertil. Medium af

det Rågnvatn fom härftådes årUgen faller, ut-

gör vid pafs 20 tum , men detta år iteg det

allenaii til 15, och år det minila här ä orten

obferveradt blifvit. Häraf upkom en betydan-

de Vattubrilt, livilken bidrog dertil, at krop-

parna fä mycket mer uphetfades och at Bo-
fkaps fjukan dä äfven inftälte fig. Utom
den VattumiOming, fom. pä iiränderna häraf

märktes , blefvo förenåmxnde uplandningar vid

de långgrunda vikarne nu i anieende til de

denna höft rådande Nordlige vindarne, och
deraf påföljande utfjö, ån fiörre, och deffas

graverande dimbor föijakteligen få mycket be-

tydligare. Säleds igenlinner man ock håruti

en mårkeUg orfak til de denna Höft få allmänt

i Skärgarden inritade Froffor.
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Hårvid far jag 4) erhindra, at de fom af

febren i Augufto blifva angripne, blifva ock
fednare pä Höften af envifa Höftfroffor me-
rendels befvårade. Nämnde feber vifade fig

detta år pä viffa orter, t. e. uti Sagu Scckn,
hvareft ockfä Froffen blef få fvår, at dårfcådes

forlta höften dogo af FrolTa och Vattufot tii-

fammans 57 Perfoner.

Hvad fom de följande åren 1775 och 76 för-

nåmligaft bidragit dertil, at de 1774 började Frof-

for fedan blefvo lä hårdnackade , år hvad vi

vidare böre, efter lofven, underföka. Huru ömi-

tålig en kropp under påftäende fjukdom fom
ock ftraxt derefter ännu är, få at långt min-
dre begångna fel emot Diseten dä äro i ftänd

at upreta recidiver, då d-:rem,ot långt ftorre

förfeelfer defsimellan kunna aflöpa utan näpft,

det år för Medici en bekant fak. Hurule-

des hndrigare omväxlingar uti Väderleken åf-

ven äro tilräckeliga at underhälla en Froffe-

Endemie, fedan fvarare f6regånf;na omfkiften

grundat dcnfamma, det tyckes i fynncrhet 1775
fom ock 76 års Meteorologiika Obfervatio-

ner beltyrka.

Jämföras Barom.eterns omväxlingar nämnde
ar, finner man Mercurii höglhi och lägfta ilånd

för75 göra i| tum, men 76arienalli^, och at Luf-
tens tryckning det förra varit nog öfvcr van-

ligheten och iiö rrc än 74, det fcnare deremot
mindre än ockfä 73, f;;:mt är 77 tryckningen
aldeles lika med 1773. Af Stormarnas och
llarkare bläflcrs minilade antal kan ock flu-

tas, at cleffe pä nämnde ar ej varit fä tilräc-

keliga och mänga fom aren och '74.

Be-
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BetråfTande 2) deffe årens värme och köld,

få var fi^ilnaden imellan kallaifte och varmafte

dagen 1775 och 76, 58 grader , hvilket med
1773 iniiämmer, och jåmföres den mänatUga
fkilaaden for bägge åren, är ock deras fkilnad

ifrån 73 mindre betydande, ån den var 1774,
når Apriii undantages. Och fom 1775 hade ai-

ienaft 81 dagar unaer Fryfningspundten, och
1776 icke flera ån 82, och den Nordaga vinden
år r775

,
utgjorde allenafl; 75I dag , hvilket ock

med 73 nårniait inllåmnier, m.en 76 deremot
126, hvilket 2 ter med 1774 accorderar, fä fin-

ner man nog iiaraf, at väderleken 1775 min-
dre gynnat Frofs-Endemien än 76 , åfven fom
1777 års vår med 74 nårmaft infiämde. In-

gen ovanlig torrka hade vi heller 1775 ^ ty rågii-

vatnets qvantum iteg dä närmalt til det van-
liga, eller 19I tum, likväl var torrkan Som-
m.ar-miänaderne betydlig

,
nemligen ifrån den

I Maji til d. i Ocl. då på 48 Nederbördsdagar
rågnvatnet ej utgjorde fyHeit 5j tum, och iä-

ledes til någon del med 1774 ar inllämmande.

Näft denna orfaken , torde och omkallet i Oft.

ifrån 16 gr. värme til ftark köld, den där i ir

dagar continuerade, bidragit något til FroiTe-

Endemiens underhåll, men ännu mer den län-

ga blidan och värmen i Sept. fom under myck-
na nederbörden ockfä denna höft äfiadkommit
utmärglande Leucorrheer , Diarrheer och Dy-
fenterier, af hvilka iiftnämde rått mänga fä i

Äbo Stad fom pä Landet förbyttes äfven i FroiTa.

Utom det den Nordliga vinden 1776 var
utmärkt rådande, var ock torrkan detta är li-

ka ovanUg fom 1774, faft ej pä fommar-måna-
derna, och kunna derföre bägge deffa ovanli-

ga
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ga omftåndigheter ockfä anfes fäfom medel

at, i ftrångare man an 1775 ars väderlek, hafva

underhållit 74 års Landsplåga. Men hvad fom
ån mer bidrog dertil, at Froffan denna höft la

väl fom päföljande vintern och våren 77, blef

fä enväldigt rådande, hålll; i Skargårds Sock-

narne, det tilfkrifver man fornåmligaft den
Skärgårds -feber 5 fom i Augufto detta år var

fvSrare ån kan banda någoniin tilförene. Defs-

utom var ock Sept. nog kall med rimfroll; fle-

re fåriTulte dagar och d. 16, 2| gr. köld, tall

hela Höften i ofrigt var med de långlla. Ther-

mometern variOcl. 30 dagar, i Nov. 18 och i

Dec. 20 dagar öfver o. At ju den miifsvaxt,

fom 1776 hår inföll , i fynnerhct uti Skar-

gårds Socknarna, ockfä mycket underftodde

Frofforna denna Hcjll och tcljande Vintern

famt Våren, hvilka nu mer ån forr flutades

i Vattufot, derom år ingen tvifvel, la vida

oluft och fvålt åro högft enerverande. Af
deffa års FroG-endemic och af Vattnfot döda-

des 47.perfoner 1775? och 50, är 1776, i Sagu
Socken allena.

Sliiteligen ffir jag m.cd fä ord anföra de

omftåndigheter, fom 1777 kunnat atbryta den-

na envifa Kndcmiens lopp. Så väl af Neder-
börds dagarnas antid foiu ock af biSftcn iiran

de kallare Väderftrecken och dagarnas antal

under }'ryfningspiinden, fom utgjorde [c6, rin-

ner man rydeligen, at detta året var et af de kul-

iiafte, i fynnerhet förfta haUva aret, hvariöre

det ock märkeligen bcträiiijade FrofTans raferi.

Hvad fom fedan längre in pä Sommaren bi-

drog til defs dämpande, var törnämligall: det,

at
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at omväxlingarna i värme och köld pi fed-

nare hälften af året ej voro få betydliga; ty
ifrån Julio at börja, var fkilnaden mellan ftör-

fta värmen och kölden allenaft i6 gr. i Aug.
20 5 i Sept,.i45 famtiOft. och Nov. 17. Dea
myckna nederbörden och den mStteliga blä-

ften i Somimar-ifiänaderna, bidrogo ock därtiJ,

at Luften blef nu öfver vanligheten renfad,

ty ifrån den i Julii til den filta OA. hade vi 52
dagar fiormar och itarkare bläft, mefi 1776 al-

lenaft 36. Hvad fom förminligaft räknas bor,
var, at ingen Skärgärds -Feber nu nägorftädes
tilftötte; derföre blef ock detta året fluteligea

ej mindre fömänligt för håifan, än det på al^

flags gröda var fruktfamt.

RÖN,
Om Eldens fpecifica myckenhet uti fajia krop^

par^ och des afmätande;
af

JOHAN CARL WILCKE.

§1.

prigan, om Eldens myckenhet och fördel-
ning uti fårfkildta kroppar och materier , har

iånge delat de lärdas meningar, utan at något
derom med vifshet blifvit afgjordt. Det huf-
vudfakeligafte, fom derom varit bekant ^ inne-
hålles uti följande anmärkningar ^ fom Herr
Klingenstjerna gjort til Muschsnbroeks
Phyfica. §. 793. pag. 604.
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Tiår atjkilliga fiags materier någon ftiind legal

i famnia mm, at do fan ta^a til jig m hefländig

temj)sratiir af varmg eller kold
^ fa vifa de alla

etiahanäa grad^ nar en god Ihennomctcr
^ foni af-

^pen flott i famma riini^ til dem appliceras . Af
denna obfcrvationen finter var Autlor med Herr

BoEK-HAWE *), at Elden i bemalte r^wi ofveralt

är lika utdeld^fa at i en cuhic fot gidd, luft och

fjäder , lika mycket Eld i?mehäi'ef. Men jag tar

.mig den friheten at neka denna pafSlgden. Tv
om vi .f

onere ^ at elden ^ fom finne f i runwiet, är

af den egenjkap^ at han delar fig af fJg fjclf

imellan ai/killiga materier ^ i proportio7i af matC'

rierner täthet ^ fallinda ^ at eldens ymnighet i vat-

ten^ til exempel^ ar til des ymnighet i qvickfilf'

ver, fom vattnets täthet til qvickfilfrcts , och Ja
vidare i tiUa andra materier; fä fkidle ingen yna-

teria kunna värjna elkr kyla den andra ^ 9ch altjä

ingen materia kunna v.irma eller kyla Thcrmome-

£Vfii^_ fedan de alla i en tilräckelig tid leo^at t

famma rum^ och ahfä fknlle obJervåLtioncn vija flg
lika i denna hypothefen-^ fom i den förra, ja^

värmen 7nä dela fg jämt eller ojämt ^ defs utdel-

ning ma rätta fg efter materiernas^ täthet pS
hvad fätt man knn fmgfra^ allenaJl han tenderar

til en ftändig flatiis ^ fä mäfrs altid experiment gt

forhälla fig pä enahanda fält. Jag Jlutcr hlraf^

-at detta von ingen uplysning gijvcr til den frä-

gttns UpWfmde^ ayitivgen elden af fg fjclf dijJri^

Ifuerar fg i arfkiiliga marerter til lika filer olika

ymnijfn^t. Men afandra P^^on fyncshSra futas ^ ät

Men intet är jämt utdelad ^ utan finnes til fiorrg

yni-

*) Elcmcnf. Chemiae lem. I, II. p. 2';o. Edic. Lugd.

Bac. 1732. 4:rc>»
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ymnighet i tätare^ an i glefare kroppar ^ nar de

bagge til Thermometern vifa famma grad af vär-

me. Til exempef om tvinne kulor^ lika flora ^ och ef-

ter Thermometern lika varma ^ fänkas ned i lika

myckenhet af lika kalt vatten^ f^ &^f^^ intet

famma varma at vatnet^ Jä framt de icke ära

lika täta , men äro de af olika täthet ^ den ena til

exempel af guld ^ den andra af tenii^ fä meddelar

guld-kulan en ftorre grad af varma ät vatnet , än

Tenkulan, Manne detta icke hevifar ^ at den för-

ra hade ymnigare värme i fig^ än den fenarel
Här af kommer ock , at när man med en varm hand

tager pä tvenne efter Thermometern lika kalla kröp-

par ^ känner man mera kyla af den tätare^ och min-

dre af den glcfare^ mera af et Marmor - bord ^ än

af ct trä-bord. Och pa detta fättet förklaras bäji

de ofriga ron^ fom AuBor anförer,

§. 2. Svårigheten at håruti komma til vifs-

het, famt at finna Eid-åiiinets proportionella

myckenhet, hårrör onekeligen deraf, at man
faknat en fåker och lämpeiig ??z/f/y?öc^, hvarmed
varmens, om ej abfoiuta, dock relativa myc-
kenhet uti kropparne, kunnat afmåtas och fä-

ledes jåmforas.

§. 5. Då jag for några är fedan, vid de,

Qm Snom kyla vid fmältningen anftälde forföken
uptåckte den märkvärdiga dmftåndighetenj at

Imåitande Snö altid förtager och likafom bin-

der en vifs och beftåndig myckenhet af Eld eller

värme, endaft for at blifva flyt-ande, och deraf

ytterhgare beviitj at Eld eller värme är ^tver-

D 2 heligt

5^) K% Vet, Acad. Handlingar 1772. pag. 97,
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l eligt amiie ^ hvarr myckenhet kaii afmatas
-j

*)

Jivars brift och ofverfiod föiånclrar kroppens
tilftänd ifrån faft fii flytande; hvilket inorn krap-

pen kan ymnigt vara tililådes, utan at röjas ge-

nom fördelning päThermometern; men åter kan
iöfas derutur, och vifa lig fom värme > lamt få-

ledes åfladkomma alla phenomener af artifi-

ciell hetta och köld : kunde jag ej heller långe

tvifla^at derigenom hafva råkat pä en tjmlig matt-

fiock och method^ efter hvilken varmens, om ej

abfoluta dock relativa myckenhet, uti alla andra

kroppar och materier, på lika fått kunde afmåtas

och proportioneras , fom. jag funnit detta kun-
na fke , med graderna af det varma vatnet. Hår-

til fordrades, efter de lagde grunder, ej annat, ån

a t genom förfök utröna, huru mycket kram Sno

o.tgar ^ at ifrån vijfa värme
~
grader

^ ^j^}^^ J
fpjlda kroppar tilfryskak , då all den värme, fora

kroppen förlorar, uti det tLlk:omna fnö-vatnet

märte igenfinnas, och fåledes defs myckenhet,
af detta vatnets eller den dertil uplöfia Snöns
myckenhet kunna finnas och bhfva bekant,

jag drögde ej långe, at verkftålla detta fanno-

lika och välgrundade förflaget , men råkade der-

vid i början pä atll^iiliga oväntade förhinder.

Huru jag \ ände förfökct, at antingen lågga

Snö pa Ijeifva kroppen, eller kroppen pä fnön,

(h'ogs altid det upJölic fnö- vattnet fä qvickc

och häftigt in uti den nfriga fnön, at det var
fvårt, om ej omöjeligt, at n^ed tilråckelig nog-
hct veta, huru mycket Snö egentehgen för-

bytts til vatten, och da detta, genom mindre
portioners fmåltning efter h varandra, fl\ulle

af'

*) I. c. I c 7»
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hjelpas, blefvo utflagen, genom tidens utdrågt

* och varmens fpillning, mindre päliteliga. Jag
forfökte dä, at lågga en vifs mängd Snö, uti

cn vifs mångd frys-kalt vatten, nedfånkte de,

til vifia grader, i fynnerhet til den af m.ig fund-

ne 72:dra iikare-graden
,
upvärmde kropparne,

uti denna blandning, och böd til at finna, hu-
ru mycket Snö pä detta fått kunde uplöfas,

utan at något deraf ftadnade qvar uti tryskai-

la vattnet , eller detta vatten behöll någon
ofverflödig värme. Detta gar an. Men ope-

rationens befvårlighet , och de dervid fund-

ne oförmodade utflagen, bragte mig fnart, at

tanka pä en, ehuru mera indired, dock lät-

tare utväg, at finna hvad jag fökte, och
dertil gaf den förut fundne beftändiga propor-

tion af Snö, fom uti varmt vatten, efter oJika

värme - grader , fmåltas kan, nöjaktig anled-

ning. I fådan afligt upvågdes fördenJkul, en
med fjelfva kroppen lika tung maffa fryskalt vat-

ten, hvaruti den til viffa, i fynnerhet 72:dra gra-

den, upvärmde kroppen nedfånktes, ochbland-
ningens värme med Thermometern utröntes.

Efter RiCHMANs regel uträknade jag fedan,

huru mycket lika varmt vatten fkolat behof-

vas, at gifva blandningen med det fryskälla,

famma grad 5 och deraf åter, efter min egen,
för Snofmåltning fundna regel ^*), huru myc-
ket Snö til denna värmes fulla förtagande bor-

de åtgå. Denna fåleds fundne Snö-vigtea kyn^
de då tryggare upvågas 5 och profvet derméd',

dels uti blandningen dek på fjelfva kroppej\

omedelbarligen anftållas. Detta; lyckades ock
D 3

Se Handling, loc» cic. pag^ 98«
Ibid, pfig. loéf
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til alla delar, men gaf tillika vid handen, at

den fifta operationen med Snon , var pä vifst

fått öfverflödig, lä vida kroppens Specifica-var-

me, fom föktes, redan af blotta vatnets an-

tagne grad , hvareiter Snon TKuUe beråknas

,

kunde finnas och blifva bekant.

4. På detta fått har jag nu, genom an-

ftälda forfåk med hvarjehanda lårfkiidta åm-
nen, blifvit forviffad: At Eläcui myckenhet -cid

defr fordelning uti farfrJlda Kroppar och materi.
er ^ icke rattar fig i allmänhet ^ hvarken efter rjmd
och Vclum allena^ eller efter krovparnar lathet och,

fpecifica-tyngd 'j utan at hvart och et ämney efter des

JdrfrJlda egna^ men viffa och heflandiga dragnings

lag och . proportion^ antager^ arhaller och -med-

delar Eld och varme-.amnet ; hvars myckenhet ^ i jäm-

förelfe med andra kroppars och i jynnerhet vatt'

?tetf, med famma rått och i f::mma mening,
kan kallas kroppens Specifica - värme , fom dcfs

tyngd
^ jämförd med tyngden i en annan kropp af

jamma volum^ far namn af dcfs specifica -tyngd;

med hvilken den omtalte Specifica -värmen^ lik-

väl ingalunda harmonerar^ och fäledes målle

hafva lin grund uti helt andra egenn\aper af

kropps -materien, än delarnas blotta antal, po-

rer ocli fammaniåttning inom viffa rymder.

Til undvikande af onödiga tvetydigheter och
tvifvelsmål vid denna jrimforclfen, år nödigt at

gora IhiHnad, imellan den Specifica värmen Aon\
til^gnas fjelfva h-opps-viaterisn jSfnm grundämne

y

och den, fom til(l:rifves och ulkomm^x hela Kröp-

fen fajom uti en viff volum heflScnde och ihopfatt af
detta £rundamf^c. Ty nar man i allminliet frågar,

hnru nrv/kf'' FIJ eller värme den cr:a kroppen innelJl-

Ur i jHrnfm c*^ '^m^d en annant kan denna jåmtorel-
" — fe
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fe grundas, antingen pä kropparnas tyngd och
vigt^ eilerpä deras ftorlek och valum. I förra hän-
delfen frågas: huru förhäller hg myckenheten
af värme uti lika tunga majfor , eller lika ftort

antal af materiella delar , fom åro af olika flag
,

ti! exempel, uti et Skälpund Guld, til den, fom
finnes uti et Skålpund vatten? och då år, (fa-

vida tyngden fvarar emot myckenheten af materiella

'partiklar] och dejfa uti homogena ämnen ^ hallas for

at äga lika mycket varme) detta alt det famma,
fom at fråga, huru mycket värme hvar och en

Jarjkild partikel^ uti den ena' kroppen t. e. gul-

let, har i proportion emot hvar och en partikel

uti den andra kroppen t. e. Vattoet? Varmens
myckenhet efter detta forhållande, kallas nu i

det följande fjelfva Kropps- Materiens eller dnu

nets Specifica-varmc. Når äter i fednare hån-
delfen, meningen af frågan, efter vanligare ta-

iéfått, år, at få veta, huru myckenheten af var-,

liie , uti en vifs volum af den ena kroppen,
fdrhäiler hg, til myckenheten dåraf, uti fam-
ma volum af en annan materia, t. e. mycken-
heten af värme, uti en Cubic-tum guld, til

myckenheten deraf uti en Cubic-tum Vatten

j

fä blir fjelfva faken, och fvaret om detta för-

hållande, helt aiinoriunda, fä vida varmens myc»
kenhet dä kommer at bero, dels på fjelfva

ämnets forenåmde Specifica- värme, dels par-

tiklarnas täthet och mängd inom kroppens vo-
kim5 hvarröre ock varmens Specihca mycken-
het, efter detta förhällande, til ildlaad ifräa

den förra, beteknas med hela kroppens -relativa-

värme. Så vida åter denna, fä val fjelfva kropps-
materiens Specifica^ fom hela kroppens relativa

värme i fig fjelf ej annat betyder, ån forhål-

D 4 lan-



$6 I78i- ^ci^i* Fehi\ Mart.

landet och proportionen af den myckenhet vär-

me, fom hvar partikel^ emot en annan , eller

hvar kropp emot en annan kropp, åger och in-

nehåller: men denna proportion, och fSledes

få val den fperrfica fom rclatroa varm.en, kan
forbUfva den famma, ehuru fjelfva Eld eller

värme -ämnets abfohita eller verkeliga myc-
kenhet, efter viffa få kallade grader ^ til och
aftager, fä bör ock denna ahfoliaa-varmans myc-
kenhet fkiljas , få våi ifrån partiklarnas eller äm-
nets förenåmda Specifica^ fom kroppens rda-

tiva-varme. Samma abfoluta värme äter , kun-
de efter defs olika tilftånd under fördelning och
jåmvigt uti kropparne, ytterligare delas uti km*
bar och omårkelig^ fafi och los eller /r; m. m.
men fo'tn min afligt icke år, at nu gä in uti

alt det märkvärdiga, fom härvid förekommer,
utan endaft at genom några förfök bevifa, den-

na ahfol.ita varmenf Spccifica fördelning efter f]elf

va kropparnas och kropps -materiens olika och fpe^

cifica art och verkningar -pS detta, ämne ^ fä får

jag ock nu vånda mig til berättelfen om fjelf-

va profven och methoden, h varefter jag, för

min del, fökt utreda förenåmda inbundna frä-

ga, om Eldens myckenhet oeh fördelning uti

olika kroppar och materier.

§• 5- fjelfva profjen anftältes pä fc)l}ande fått.

1) Kroppen eller vtctallen , hvars värme Jkal

utrönas^ vagcs pa en god vag ^ at fa defs alfolu-
ta vigt , fom gemenligen tagits til En mark eller

Skalpund.

2) Samma kropp s hängande pa en trad ^ nedfan-

kes uti en hhg bleck -dofa //, fyld med kokhet t vat»

tcfty hvaruti tillika en fin och qvick thermemeter

,

p!
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fafjelfva kroppen^ nedfättes^ at derpa vid uptag*

7iingen rona kroppens värme,

3) Imedkrtid npvagss^ uti en annan ganjka tunn

och pa trådar^ vid ena armen af en vaghalk^ hän'

gande bleck-dofa B, lika mj/eketfryskalt vatten^ [om
kroppen väger. Hvilket vatten^ utur et annat

^

med kram Sno iipfyldt kärl pahälles ^ och faledes häjh

erhälkf fryskak , dock far aldcles ingen Sno^ fom
kunde ändra forfoket^ medfölja.

4) sä fnart denna i^ägning är gjord ^ rycker

kroppen häftigt up utur det varma vattnet i A, och

fänkes Jkyndjamt ned uti det fryskälla uti B, Ja^t
lemnas där^ hängande pa fin träd ^ utan at rora

dofans botten eller fidor,

5) En qvick Jherjmineter (pä, hvars fcala lik-

väl vid de(fa prof ej mindre än fjerdedels^ ^ogfl

2'dels grader kujinat urfkiljas')^ fättes dä ned i

denna blandnings hvars grad^ fedan det ofra och

nedra vattnet med kroppen erhållit famma tempe-^

ratur^ derpä anmärkes,

6) Samma förfok omgores fä ofta vatnets var»

me i dofan A tillåter; hvarpä kroppens Specifica tyngd
i famma fags vatten^ vid olika grader afvärme ^

utrones^ och alla deffa förfoket tilhorands omfiän*

digheter ^ til vidare utredande^ iiptecknas,

§. 6. För at fä mycket tydeligare foreftål-

!a fjelfva utfagen af deffa prof, jemte de fut^

fatfer och folgder fom deraf kunna dragas , har
jag deröfver författat följande Tabeller, uti livil-

ka under färfkilda Columner utmårkes : under

A. Metallens värme vid iiptagningen ur dofan A^ ef*

ter Svenjka Jhefmometrm^^ hvars grad zzc.

K Bläful
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B. Blandningens grad i dofan fedan Kroppen och

vatnet erhållit jamma ternferatur r::iV.

C. Varme-graden^ fom blandningen uti B p.olat fa^

om i ftalk for Kroppen, en lika tung majfa af det

med Kroppen lika varma vattnet nr A-, f-agits til

det fryskälla i B,

Efter RiCHMANS regel*) fur blandningar

af olika varma vatten, x finnes, när

M:z7n och Cno, denne grad x altid rz^ det

år hälften af det varma vatnetf eller Kroppens

varme-grad efter Columnen A,

D. Blandningens värme uti B, om t flalle for Krop»

pen^ en med honom lika flor volurn af det lika

varma vattnet itr A^Jlagits til detfryskälla uti B,

Det fryskalia vatnet i 5, och fjelfva krop-

pen våga lika mycket*, fäiedes forhälla fig de-

ras volumer omvåndt lom Specifike tyngder-

ne-, det fryskalia vattnets volum, forhaller fig

fäiedes jåmvål til en , med Kroppen lika ftor

volum af varmt vatten ur A'^ jfom Kroppens

fpecifika tyngd, til vatnets; och i famma pro-

portion åvo malTorna eller vigterna af deffa vat-

ten. Kallas mafibrna M och Kroppens fpe-

cifica tyngd g^ fä år : Miz i :g och m n'!^, famt

da kalla vatncts malTa eller kroppens vigt ta-

ges for I,, blir mzz-, S^t^as dclTa värden in

MCr^vi:— ^^e^ ^ __ _T

ia

lUi formeln '^^^itUHzix där Mzzi, Czlo mzz
Al-i-m g

*) Se HanJl. 1. c. pag. 9S.
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fä far man x ir-^ eller blandningens grad

,

7iar Kröppenf varme-grad under delas med des-

Specifica- tyngd -f-i. Hvaicfter fäledes coiumnen
i) år räknad.

E. vifar^ huru jnvcket af det med Kroppen lika var-

ma vatnet ur i proportion emot Kroppe^ii eU

ler det kalla vatnets vigt i B , erfordras , at i

blandning dermed ^ glf'^^ famma varme-grad

fom fjelfva Kroppen efter coL B meddelt.

Om i formlen fättes xzzN^

ilfci Czzo och den ena maffan m fökes , blir
,

^ r:™ hvarefter coiumnen E räknas, i de£

llandningejts under B fundna värme Nj delas med
Jkilnaden imellan Kroppens och blandni7t^ens värme*

grader , c—2^.

Anmärkning, Detta , för maffan af lika varmt

vatten , fom med fjelfva Kroppen gifver fam-

ma värme, fundna värdet ~- uttryckemu tilli*

c—N
ka Kropps-materiens egenteliga eller fpecifica - värme

emot vatten; eller förhållandet^ af varmens mycken^

het uti hvar och en partikel af fjelfva Kroppen^ til

myckenheten deraf^ uti hvar och en partikel uti vat'

net. Ty om man abftraherar ifrän den lilla

fkilnad , fom olikheten i temperaturen utgör,

år Figren och volumen af det fryskalla vatnet

i B, til vigten och volumen af det varma ur

A^ fom med kroppen gifver lika värme ät bland-

ningen, fom I til --^f : I famma proportion år
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antalet af materiella delar eller partiklar uti def-

fa vatten: men kroppen år lika tung, och har

fäledes lika mänga materiella delar, fom det frys-

kalla vatnet: hvarfore ock antalet af dejfa Krop.

pens partiklar^ år til antalet af materiella partik-

lar uti det varma vatnet, fom i til —^ . Imed-
c—iV.

lertid aflämna bäda, Kroppen och det varma
vattnet, til blandningen med det fryskalla, en

och famma- myckenhet eller grad af värme; hvilken
jamm fördelt pä deras materiella delar eller par-

tiklar
,
utgör for hvar och en partikel , en myc-

kenhet, eller ^pecific-varme^ hvilken omvdndt fva-

rar emot partiklarnas antal, utideffa. Kroppens

och vatnets malTor, det år fom -^L. : i.

Anm. I Tabellen år, i ftålle för hela brä-

f^^^ -^^iZi^v-v^^^^ft upford

IT
i Decimaler, hvilken egenteligen beteknar vat-

tu -partiklarnas Specifica-värme, når kropps-ma-
teriens Specifica-varme tages for i. Alen ater

gifver den fednare, när talet Ikrifves fojii bråk,

hvars numerator år i.

Cohimnen F. uttrycker myckenheten af kram Sno ^ fom
fordrar ar gora den i föregående Col E fundnc

varma vattu-majfan , och flieder jamvÅl felfva

Kroppen vid olika v^rmcnr grader ^ fryskall ^ det

dr, förtager all der varmc.

Efter den uti min förra afhandling fund-
ne

*) Handl. I. c. p. ic6.
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ne reffeln, ^i^fZlliJ? —o blir en blandning af

Sno och varmt vatten fryskall, utan at någoa
Snö ofmålt deruti qvarftadnar , fä ofta Mc år

:r72//5 eller 72: c-zzM\n^ hvaraf den hårtil er-

forderliga Snovigten n Om nu for

fåttes efter förra columnen, och q betek-

^nar Kroppens varme-grad
5
blirw, eller Snömaf-

fan, fom under egen fmältning gör Kroppen

fryskall i::—!^--. =: x -iL. och finnes, da
^ 72. 72

'

Kropps-materieny Specifica värme €fter CoL muU
tiplicerar ^ med Kroppens vanne-grad^ efter CoL A,

delad med 72.

Anm. Om ^=72. blir nzz-^^— fåledes fva-
c—N

rar vid denne grad af abfolut- värme, Sno-vig-
ten direft emot , och uttrycker omedelbarligen,

Kropps - materiens fpecifica - värme , fom ock , vid

denne grad 5 derai\ genom förfök finnas och ur-

rönas kan. Uti Tabellen år likväl åter endaft

brakets divifor i decim.aler utfått, fom utvifar,

hurxi mycket mera varmt vatten fordras at fmåU
ta Snon^ nar dennes majfa tages for i.

I.For/oÅ med Qulä^hvzx^ Gråvitas Specif.:=:i9.040.

Å, B. a D. E. F.

73°+ - 3f - - 3^642. - I9'857* " I9'585»

- 3» - 31 ^: *• 3.100» - 19.833* "

53» - 2i - 261- - i.6 - 20.560, - 27,84a
48. - 2|- - 24* - 2.3 - :^o.333, - 30.499.

39i - 2. - i8| - 1*9 " - 3-^910*

35» i| - 17I - 17 - i9-0Q^v - 39'ö8o»

Med. 19,712»

.
' 2. For-
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% Förfok. Med Bly^ hvars Specif. tyngd =: 11.456.

A. B, C.

3^1+

-

43°+ -

4ii -
6.904. - 23-571' - 19-733.

1^3»
- 3i - 6o83' - 24.538. - 21.285.

74.
-

37- -

3 '^2

5-94^» 23.666. - 23.026.

73»
- 3' 5-b6o» 23 -3 3 3* - 23.012.

5ä. - 2i - 29. -

^ 1 z

4.656. 22.2CO.

55-
-

2i-
- 4415- 24'777»

52i -
2()l

- 4.214. 22.333.

42. r Ii - 3-371. 23.C00.

34i - Ii - i7i - 2.769. 22.CCO.

Med. 23-515.

^.ForfoL MtåSilfverjhvars Specif.tyngd zz]

A B, c. D. E.

89. - 61 - 44i - 8-090. - 12.692. -

7S. - 6. - 39. - 7.091. - 12.000. -

70. - 5i " 35;
- 6.303. - 11.727. -

63. - 41- - 3ii - 5.727. - 12.263. -

56. - 4^ - 28. - 5.090. - 12,176. -

50. - 4. - 25. - 4545. - 11.500. -

44i - 3i - 22^- - 4,045. - 11.714. -

iMfc.i. I2.0I0.

F.

10 267.

11.076.

I2.CÖ2.

14.014.

15.654.

16.560.

IS.952.

4. Förfok. Med Vifmxit^ h\ars Sp. tyngd zz 0.861.

C 1). E.

85. ' oi
"> A - 4^i - 7.S26. - - 19.723.

67. - ol- t- OO'- (m6S. - -0'0^'0* - 2 s. 10(1.

59.
- - 29i - 5.4:.2 - 22.6oo. - 28.037.

23.C82.

5. ForJ''ok. M^d Koppr.r^ hvars Spec. tyngd -8.784-
A, B. C. 0. 7.

89.
- 81 - 44i Q 096. - 9.171.

0064.
- 74^9.

78. - -7' - 39'
- S9:2. - - 8-3<^^6.

70. -
7- - 35.

- 7.!,^'. - 9"0:0. 9257.
62. - 6

1

- 3^. 0.,;3n. - 8,920. - 103^-y.

55. -
5l- 4 i

,

5.02 J. - 8-^65. - 1 1. »97.

5^- - - 25. 5.110. - S.302. - ii.9>4'

45t - 42- 4-599. - * 8.230.* - I3.l6Sr

Med. S.-iO.

6. F5r'
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6. 1'orfok. Med Mäjfing^ livars Sp. tyngd =

^. B. a D. K
86^+ - 8» - 43* - 9*202, - 9.25a - 7.744,

69» - 61 - 34I: - 7-374> - 9-615* - 10.034,

54I - 51 - 27i - 5«825. - 9380, - 12.385-

42. - 4ä - 21. - 4.489' - 7-842. - 13443*
35i - 4' - 17I - 3-794» - 7'875» - i5'97i*

26. - 3» - 13» - 2778* - 7-6ö^' -.2i>228.

Med. 8-6o4.

7. For/ok. Med en Måffings Cylinder, hvars
Sp^cifica cyngd emot vatten 8,256,

A B, C. D, E. F.

82i - 7i - 4ii - 8'9J3» - lO.COO. - 8-727*

71. - 6-£ - 35i - 7-670» 9.923. I0.062,

6r* - 5i - 30I: - 6.590» - 10.090. - 11.909*

54i - 5^ - 27i - ^.886. - 9.900. - 13.071.

48» - • 4i - 24 - 5-185» - 9.666. - I4.290t

Med, 9,915.

8. For/oL Med hvars Grav. Specif. =7.87^-

A B, a E. F,

84» - 9i - 42. ' 9463» - 7-842. - 6721*.

7<^' - 7i - 35» - 7-886. - 8-333» - 8-57f*

64. - 7» - 7.210. - 8.142-- - 9.159»

57» - 6| - 28i- - 6421. - 7.940. - 9-905»

49- - 5i - 24i 7.909- - 11.021,

41. - 5» - • 20

1

- 4.619. - 7-500. - i3'i7o.

30» - 31 - 15- - 3'379- - 8'6'Oo. - 20 640,

20| - 2I - loi - 2,985 - 7.2CO. - 25.287:

Med, 7»933»

9. För-



64 ^781- c^^^- Mart

Q. 1'orfok. Med Tcrin^ hvars Specif. tyngdn^^BSo,

89"+ - 5!+
^3. - 4|
75. - 4i
72. - 4*

64i - 32
6ii - 3i

51- -
3;

444 - 2i

41* -

C. D, F.

- /iiT

-

" 10.620. - i6.8oo»

- Q.QOd»

- 8-Q2Q. - 15.947. - In.-^OQ.

- 36.^ - 8.591- - I7--O. - 17.000.
- 7.696. - 17428.

- qo^c - 7.338.
- 6.622.

- 16.571-

- 27ä - 16.076.

- 25i - 6.085. - 16.000.
_ 0 ^
- ^-3 - 5.310- - 16.700.

- 20l - 4-892. - 17.222.

Med. i6t62I»

10, ForfoL Med Zi?ik fran Goflar, hvars Spe-

cifica tyngd mot vatten 7,154.

A. B. C D. E F.

89^+ - 84 - 44i " 10914. - 9.787- - 7-917^

72i - 6J - 36-4- - 8.S9I. - 9'74o. - 9-672

62. - 5i - 31* - 7030- - 9.7S2. - 11.359

54i - 5- - 274 - 6.683. - 9.900. - 130-S
47» - 41 - 23i - 5.764. - 9444, - 14,467

lUed. 9.730.

ih ForfoL Med Zvik frän Indien ; hvars Spe-

cifica tyngd =7,141.

A B, C D. E. F,

§404. - 7^^ - 42^ - 10.-18. - 10.200. - S'742.

72. - 6^ - 36. - 8-844. - 10.076. - 10.076.

6r. - 5l - 30^: - 7492. - 9-6oS. - 1 1-897-

- 4l- - 25i - 6.325. - 9842. - 13-759-

^4, - 4i - 22. - 5.404. - 9-352 > - 15-305-

Med, 9.815.

12. Fof'
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12. ForfoL Med Regulus Antimonii ^ hvars Spe-
cifica tyngd = 65I70.

A, B. C D, E. F.

88°l+ 41+ - 44? - 12.343- - I7-63I* - I4»343*

80. - 4i - 40» - U'i57* - - 15.099,

71? - 4i - 35i - 9-975» - I5-764» - 15-929^

65» - 4' - 32i - 9-065, - I5.250, - 16-640.

61» - 3i - 3^1 - 8.507» - 15.206. - 17,948.

56* - 3^ - 28. - 7*810. - 15.000. . 19.285^

52I - 3i - 26^ - 7,322. - 15.153» - 20.781.

50. - 3, - 25. - 6,973. - 15.666, - 22.559'

Med. 15.818»

13. For/ok. Med Agatif^hvars Grav. Specif.—23648»

A. B. a D. E F.

8t°+ 13°+ - 45i - 22,203. - 5.230. - 4.648.

65. - loi - 32i - 17.817» - 5.190. - 5748.
53^ - 8i - 26J - 14.665. - 5.1 14. - 6.882.

38i - 6i - I9i - IQ.553 > ' 4-923» - 9»2o6.

Med. 5.1 14.

jj^. ForfoL Med Ifvitt Glar^ hvars Gr. Spec. 11=25385.

A, B. C, D. E. F.

^e^^-i- i2i - 43» - 25.398» - 5725» -

73i - lol - 36I -21,707» - 5.837» - 5*958*

59i - 81 - 29I - 17.572. - 5»77i- " 4»769»

50I - 7é - 255 - 14*914» - 5.733»
42, - 6| - 21. - 12.404. - 5461,

34I - 6. - I7i - 10188. - 4-750*
30. - 5. - 15. - 8.860, - 5,000.

24. - 41 - 12. - 7-088- - 4»333»_

Med, 5.326.

§. 7. På lika fått 5 kunna nu defla prof

^

med alla ofriga, fä vål fafta fom flytande krop-
par anftållas, och deras Specifica- värme emot
vatten, fåfom en allmän Likare, utrönas, hvar-

E igenom
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igenom onekeligen öpnar fig et ganjka vidftrackt

fxilt af nya thenmmetrijka undt:rj bkniji^ar ^ Jrjiika

annu [ange kunna fyjfeljatta var eftertänka och up»

markfamhet'^), imedlertid gor det anförda til-

fyiiell, at deraf finna, huru med varmens ior-

delning och myckenhet uti olika kroppar iig

forhaiier, fom af följande Anmxärkuingar vid

föregående Tabeller, uplyfes.

§. 8- De under Columnen Cupforde grad-

talen Vifa tydeligen, clZ var}?ie?if myckcihet inga-

lipida rattar Jig $ftcr materiens blotta 'rnyckcnhet

och Kroppcjts vigt. Ty dä hade icke allenaiT: et

fkalpund vatten, guld och bly, i blandning med
lika mycket fryskalt vatten, altid bordt gifva

famma varme-grad, utan denna grad hade jemi-

vål altid, fåfom vid homogena m.aterier, bordt

blifva hälften af kroppens värme under Col.

A, Men fldlnaden imellan graderne uti C och
B år for flor, ät länge tanka pä denna hypo-

thefen, dä guliet, i itålie tor söf, endaff gif-

ver 3^-, bly for 43, endalt 3f o. f. v. Falt me-

ra år af fjelfva forioken klart: at lika vigter., af
olika , eburu lika varma Kroppar , 7}iedfora nc^ gi f^

va ifrlin fig ganjka olika inyckenhet af värme. Sä-

ledös gaf vid 72 a 73 graders värme, vattnet

36, gullet 3'7, bly 3, koppar 7;, tenn 4, zink

6J:, glas 10} graders värme, åt en lika vigt

fryskalt vatten. Fnigan blir endaft, efter hvad
reVel denna olik]:Ct rättar lia?

9. Vid Columnen D, dir verkan af en,

med kroppen lika ftor vulum, lik.i varmt vatten,

efter Spccijica-tyngden ^ ^fp^lf'^'^^ - <kulie man fiiart

vid

*) \ id. H:uid!. loc. cir. pa^r. izj.
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vid åtfluiliga materier, fäfom gullet, kopparea
måffingeji och järnet, foranlatas, at med Boer-
have, antaga Farmens jämna fordelning efter

z^olirmerna; ty vid deffa materier, har fjeifva

kroppen , efter Coi. B , och en lika volum varmt
vatten, efter C, medfört få lika grader af vär-

me, at all anledning vore at deraf ftadfåfta den-
na hypothefen. Jag har ock, til nårmare vifs-

hets inhemtände, af defia åmnen, låtit göra
cylindrar^ fom nogaft paffade in och upfylte in-

ra rymden af en dertii hovmÅQ cylindrijk defa^

hvarmed noga en lika iior volum af det var-
ma vattnet kunnat upmåtas, och i ftålle for
kroppen, blandas uti det fryskalia vattnet, famt
dervid funnit i det nårmafte famma utllag. Men
denna, for viffa kroppars relativa värme någor-
lunda inträffande lag , år ingalunda allmän , for
de öfriga , hvilka nåftan alla medföra mindre,
och til en del, fäfom bly, vismuth och tenn,
endaft hälften få mycket värme, fom en lilia

volum vatten. Flvaraf faledes denna hypotho
fen aldeles forfaller, och den vid de anförda
kropparne fundne harmonie med volumen,
för en blott 5 ehuru märkvärdig, famt pä grund-
ämnenas Specifica - värmes proportion beroen-
de tilfållighet, anfes bör.

§. 10. Af famma Column kan äfven redan
flutas, At Värmens myckenhet icke direci fvarar
€7not materiens täthet och fpecifica-^tyngd ^ ty då hade
famma volum, til exempel , en cubic-tum guld
bordt gifva 19, kopparen 85 järnet 7 gånger mera
värme, än vattnet,^ fom likväl händer näftan
tvärtom, fäfom följande Col E tydeligare
medglfver.

E 2 §. n.
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§. II. CoJmnnen £, fom iitvifar varma vat-

nets relativa mj/ckenhet och vigt emot kroppen^ med
hvilken det famma gifvcr Jika värme, beteck-

nar och utmärker tillika, fjelfva Kropps-ämnets^

eller hvar och en materiell partikels Specijica-varmc

emot vatnet^ och faledes forhallayidet af den värme ^

fom flera kroppar ^ vid lika vigt eller tyngder^ inne-

hälla. At härom fä ån tydligare begrep, kun-

na tabellerna jemforas pä det {attetj t. e. Guil

år 19 gänger tyngre ån vatten, och har fale-

des inom famma rymd 19 gånger mera mate-

riella delar än vatten. Men deffa 19 gänger fle-

ra partiklar, medföra och innehålla ej mera
abfolut-varme, ån vatnet. Således måfie hvar

och en guU- partikel hyfa 19 gånger mindre
värme, ån hvar och en vattupartikel eger. Guld-
materiens fpeciflca ' värme y år fordenflsul 19

gånger mindre, ån vattnets, och et Skålpund
guld, har vid famma thermometer grad, 19
gänger mindre värme uti lig, ån et Skålpund
vatten. Pä lika fått: om i mark Tenn medde-
lar ät I mark fryfkalt vatten

,
famma grad af

värme, fom dels mark lika varmt vatten

5

1 6,6

fä har metallen t6,6 gänger flera materiella par-

tiklar ån vattnet; men båda, innehålla famma
qvantitet af abfolut värme; hvaraf faledes, vid

Jamn fordelning pa alla partiklar, belöper lig,

for hvar och en uti Tennet, 16,6 gånger
jnindrc, än for hvar och en uti vatnet. Såle-

des blir vatnets Spccifica- värme 16,6 gånger
llorre ån tennets, eller forb.åller lig fom i til

del. Efter denna förklaring
,
jämförd med
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det, fom förut om Specifica- värmen anfordt

ar, kunna nu jemväl följande omltändigheter

af Tabellerna inhemtas.

§. 12. i) Åt proportionella myckenheten af
varma vattnet ^ fom med kroppen gifver lika var-

me 'grad at fryskälla vattnet ^ vid alla olika var-

me -grader ^ altid funnits i det närmafle lika flor

och beftändig^ fä at t. e. altid yV gullets

vigt fordrades, fä väl vid 73 fom 35 graders

värme; och fäiedes åfven fjeifva kropps-materi-

ens eller partiklarnas Specifica-varme ^ altid dr lie

ka och oförändrad denfamma^ ehuru abfoluta-var-

mens myckenhet uti kropparne efter Thermometer

graden til eller aftagit. De liarvid fundne fl^iii-

nader härröra tydeligen deraf, at Thermome-
ter- gradens afdeiningar ej kunnat närmare än
til fjerdedelar, med vifshet, obferveras , och
göra thermometerns ån finare afdelning, til

10 och 2o:dels grader, vid ytterligare prof,

nödvändig.

§. 13. Håraf kan 2) flutas, at hvart och ^

et amne^ hvaraf kropparne hefta^ har defs färfkilt

egna , Specifica och befiändiga förmåga , at efter en

vifs myckenhet cch proportion^ ^^^^^ f^S^ ^var»

hålla och åter meddela fjelfva Eld- och varme-ämnet

eller den abjoluta^varmen ^ hvilken Specifica propor»
tion emot andra materier ^ ej andras^ kroppen ma
erhålla litet eller mycket deraf ^ i anfeende til var'

mens abfcluta mångd efter thermometerns få kalla-

de grader, Säledes kan denna befiändiga pro-

portion eller Specifica -värmen^ vid alla kroppar,

en för alla gånger, genom förfök, pä töre-

nämndefätt, finnas och utfättas; famt forhäller

fig, i jämförelfe med Specifixa- tyngden vid de,

E 3 uti
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uti tabellerna upforda kroppar, fedan braken

reduceras til decimaler, pä följande fått.

Specif. tyngd. Specific- värme.

Vatten - - I.OOO. - - 1. 000 — I. 000.

Vi Uil •• - 19» 040.
I

19. 712
0. C.3O.

Biv -

23.515
0. 042.

Silfver - 10, 001.
I

12. CIO
0. 082.

A/i s;iTii if"li 1v *>^i. Il t4 Li J.
*

I

23. 0S2
0, 043.

Koppjir - - 8. 784.» - -
I

8. 750

Meffing -
I

8- 604

—

•

0. 116.

Järn - ' 7.8/6. - -
I

7- 933
0. 125.

Tenn - - ' 7. "^So. - -
T

0. c6o.

Zinck ' 7-J54- -
T

9- 730
0. 102.

Antimonium - 6. 107. - - T

0, 063»
15' bi8

Agath - 2.648. - -
I

5- ii4
0. 195.

Glas • 2.386. - -
I

5' 326
0. is:.

Jag bor val icke iitgifva denna Tabell för

aldeles rikticj, fä vida (icls T hermometer-gra-

dens nor^are afdclninu\ dels lika ämnens olika

art och hefk:drenhLt, dervid torde göra nagou
ändring i t;dcn , iinedlcrtid inhcnitas derat nog-
famt, (it Kropps-SiJDictf Spccijica-iuirmc ingaluihiii

vÅttiiy fta^ cffcr Krnppon Spccifica- t v>tgci och iiui-

rcricur /j/Zur, KfiPf fi/icr lics cgvd okanJa //7^;lä

at tätare amncn, lafom guld, bly och viinuir,

in-
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innehålla en god del mindre deraf , än glefare,

fafom järn, zink, agath och glasj lamt at

vatnet, ehuru lättaft , har mail af dem alb.

Hvärfore ock denna olik-artade materiers egenjkap^

ät jaUdes antaga och draga til fig olika mycken-

het värme ^ hvarkcn af deraf volum^ eller qnanti-

tas matcris härledas kan, utan beror pa nGgon^

£elfva ämnets inre art och beftiaffcnhet ^ hvartii at

finna orfaken, år framtiden och mängtaldiga

rons jåmtorande förbehållet.

§.14. Om lifta ColumnenY.^ behofver ej an-

nat anmärkas, ån at denfamma ytterligare oeh
tor hända mera direct, bevifer alt det, fom
om varmens abfoluta ocli Ipecifica myckenhet,
anfördt är. Ty, fom jag for detta bevift, ^it

värmens ahfoluta myckenhet ^ fvarar emot mycken^

heten eller vigten af Jno ^ fom deraf forbytes tit

vatten y och at jämnt 72^^ graders varine fordras

uti varmt vatten^ om en lika vigt fno deraf fkal

jämnt Mplofas til fryskalt vätten; lä ftadfåftes ock
den, för olika kroppar fundne fpecifica-^varmen,

i fynnerhet deraf, at de, för defs myckenhet
och proportion, under E fundne medeltalen,

i det nårmafte komma ofverens med och ut-

rtaka proportionen för den fnö, fom fordrads,

at iirän 72 til 73 graders värme afkyla kroppen
til o, det år, förtaga all des värme öfver fryspun»

(ften. Hvaraf fåledes omvåndt, riktigheten af den-

na^ for fnofmältning erforderliga och utfåtte gra-

den^ Jladfdjles. Med et lod fnö, kunna fåledes

öfver 19 lod guld, 23 lod bly, 12 lod Sillver,

23 lod Vismuth, g lod koppar o. £ v., ifrån

72 graders vax^me, afkylas til fryskalt, utan at

mera ån detta enda loä fnö, deraf uplöfas kan^
Hvaraf åter, i ftörrc tillämpning, orfaken til

E 4 ,Snöns
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Snöns fnarare eller fenare fmåltning på viffa

kroppar ochtracler^ vär-varrriens lentårdighet;

och viffa länders och climaters tiltag.mde kold,

torde kunna härledas, ty när fnö-maffans myc-
kenhet blir ftörre, än fumman af kropp2rnas

och folftrålarnas värme , målte en del reraf

biifva ofinält, famt okas är iirån ar. Månne
fä år pä Jordklotet?

07n Kroppars Relativa- värme.

15. Af det hittils anförda är nu klart,

på hvad fatt frågan cm Eldens myckenhet och
fördelning uti kropparne, kan och bör befva-

ras , 7iar jncfiingeJi at jan:fora kropparne efter

deras vigt och tyngd, och Jaledes dermed forfils ^

jj^lfva Kropps '771ateriens Specifica-varme ^ hvilken
endaft efter anftålda rön med kropparne, fin-

nas och utftakas kan. Men åfven denne Spe-

cijica .varmtn
^
gifver, i famband med kroppar-

nas Specifica-tyngd, anledning, at afve7i f.77na^

alla Kroppars relativa-var77it ^ eller de7i fjijckenhet

af Eld' och var 771e'df7me, fom deraf̂ under lika vo-

lumer
, jamföreljc-vis e7JVot kvarandra^ i?:nehadcs

,

och nog allmännare plågar föriläs , dä en kropp
fåges mera värma eller kyla, vara kallare eller

varmare, ån en annan vid famma temperatur
och grader af abfolut värme eller köld. Sä-

fom , då et marmor-bord kännes kallare ån et

trä-bord, en guld-kula förorfakar llorre vär-

me än en lika Jtor tenn-kulaj jämte alla de

rön, fom tyckas utvifa, at tätare Kroppar hj fa

jr.era var7?te an glefare ^ hvarpä ock deras relativa

nytta och bri:k i allmänt lefverne gftaft egen-

teiigen beror.
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16. Til den åndan märkes, at hvart och
et grund-åmne uti färikiida kroppar, efter det

anförda, våi har des egna och beftåndiga fpe-

cifica myckenhet af värme, fom tilhorer livar

och en af des partiklar, jemförelfe-vis emot
andra Kropps-materiers partiklar 5 men at vid

famlandet och hopfåttning af deffa partiklar til

tätare och glefare kroppar, uti viffa volum.er

t, e. en cubic-fots rymd, jemte ofvannänw
da partiklars Specifica - värme , afvejt deras myc-

kenhet bor tagas i ofvervägande ^ nar frågan /r,

om hela volumens ^ clttr fumman af alla partiklars

abfoluta värme
^ fom uti denna rymd aro befinte-

lige, Säfom nu kroppars Specifica-tyngder gif-

va materiella partiklarnas relativa antal och myc-
kenhet under famma eller lika volumer tilkån-

lia, lå erfordras til relativa --varmens finnande ej

heller annat ^ än at multiplicera Kropps -materiens'

Specifica^ varme med Kroppens Specifica -tyngd ^ för

at fä et tal, fom uttrycker abfoluta varmens
relativa myckenhet uti lika volumer af den
ena kroppen til den andra. Gullets Specifica*

tyyigd forhäller fig t. e. til tennets , fom 19.040
til 7.386; men guld-partiklarnas Specifica-varme^

år til ten-partiklarnas , fom ~— til —\~ fä-
19.712 10.620

iedes blir gullets relativa-varme til tennets , fom

]^ til-5f2:= -i-
: =2.251:1,035,

19.712 16.626 1.035 2.251.

eller något mer än dubbelt ftorre. Uti fam-

ma volum af guld, finnes fåledes , vid alla ab-

foluta varme-grader , dubbelt mera värme, än
uti tenn af famma volum. Hvarföre ock en Cu-
bi. - tum eller kula af guld, gifver ät en vifs

E 5 myc-
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myckenhet vatten, dubbelt mera värme, ån
en likaftor cubic-tum eller kuia af tenn, når

de åro båda lika varma. På lika fått, målle en
koppar-fidfva kannas med handen kaiiare eller

varmare ån en glasfkifva, fä vida handen tager

på lika flora volumer, hvilkas relativa värme-

pä forenåmde fått, efter Spcdfca-varmms och

^tyngdens fammanfatte proportion
^
Jokes och finnes.

Om nu hårvid, likafom vid Specinc-varme och
tyngd, vatnets relativa -värme under en vifs

volum, antages til LiRare, och braken reduce-

ras til decimaler, fä kommer den Rdativu-var-

mcn^ vid de forenåmde Kropparne, eUer mycken-
heten af abfol ut-värme fom innehälles uti lika

volumer, vid famma temperatur, at ftä i föl-

jande proportion.

Vattnet - - 1. 000.
Gull - - o. 966.

Bly - 0.487.
Silfver - - 0.833.
Vismuth - c. 427.
Koppar - - 1. 027.
Mefling - - C.97I.

Jårn " c. 993.
Tenn - 0.444.
Zinck - 0.735.
Zinck - C.727.
Antiiiionium - - 0.390.
Agath - - 0.517.

Glas - 0.448.

§. 27. riåraf äter , likafom förut af Co-
himnerna D, inhemras, at guld, koppar, mcf-

fing och jårn, uti famma volum, innehålla i

det nannalte lika mycket varmc fom vatten;

bly,
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bly, vifmut, tenn, antimonium och glas åter^

knappad hälften. Af alla metaller, är likväl

kopparen den enda, hvars relativa värme 6f«

vergår vatnets^ och det år bekant, at kop-

parn hålles för at vara den hetalle metall. Theo-
rien träffar fåledes öiveralt in med förfarenhet,

och fråc*;an om varmens myckenhet, tyckes

på detta fjtt, genom tiiborlig fldllnad im.eilan

materiens Specifca - och voliimens rehitiva-vM-

me, kunna hel varas. Hårtii åter blifver oum-
bärligt, at med alla fårfl^ilta kroppar och ämnen,
efter nen aniorda methoden, anltålla iorfok ,^

famt ofver deras få väl Spccilica-iom relativa-

varma, författa almänna Tabeller^ likafom förde-^

ras Specifica-tyngd
,
vanligt och brukeiigt år.

§. Ig. Vid denna tillämpning pä hvarjehan-
da olika materier och blandningar, böra viffa

härvid förekommande hefymurliga ron och han-

delfer^ ganika val både urfkiljas och noga un-
derfökas. Jag menar fädane, dar antingen

luta värmans myckenhet , eller Jjelfva kroppi-jnate-

riernås inbördes verkan pa hvarandra^ pa fjelfva

kropps-materiens och delarnas fammanfåttning
göra en få betydelig verkan, at deras fä väi

Specifica- fom relativa -varm,e dervid undergår
förändring, och fåledes atfkilliga tvifvelsinål

och ovifsheter om fjelfva grundämnets beftändi-

ga och egenteligen Speciiica-varme kunde up-
komma. Jag har uti min förra afhandling re-

dan anfört och förklarat de förnåmfia af delta

händelfer, dem jag fördenlkull endaft korteligen,

ur denna fynpund:, behöfver vidröra.

§. 19. Ahfoluta^ varmens eller Eldens olika ntj/C'

kcnhety förbyter is til vatten , vatten äter til
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ångor, hvilka omvändt, af brifl: pä värme, fal-

la ihop tii vatten, och vatnet tii is. Vid def-

fa betydeliga ombyten af form och hopfått-

ning, kunna fjelfva vatnets grundpartiklar al-

tid taga och behålla famma grad och prorovtton

af Specific-varme ^ det år, famma inra ityrka och
förmåga at draga Eld-ämnet til lig. iVlen de-

ras olika fammanfåttning, dä delarne, uti ifcn^

omedelbarligen med deras ytor ligga ihop och
röra hvarandra; uti vatnet^ åro fkilde fä längt

til flytaktighet erfordras, men ånnu förblifva

inom hvarandras dragnings-kretfar ^ fom Sngor

åter, fkiijas vidare ät, och omgifvas af repel-

lerande eller fpånftiga atmofpherer; (dem jag

ock for detta, genom forfök med ångor under
Luftpumpen, ögonfkenligen och fynbart ä daga

lagt) denna delarnas olika famm.anfåttning, fåger

jag, kan nu icke allenaft föranläta, at vatnet

under få olika former, antager olika mycket
abfolut, och fåledes åfven finnes tg'd olika Spe-

djic- värme emot andra kroppar; utan ock
vid fjelfva öfvergängen ifrån en form til den
andra, fäfom ifens fmåltning och vattnets fryf-

ning, vattnets upkokning och ångornas con-

denfation, en betydelig och vifs myckenhet
Eld-ämne eller abfolut-varme, på en giing ab-

forberas eller bindes, åter lofes och blir fri,

famt fäledes
,
genom fordelning uti hela bland-

ningen , briftcr eller ofverflödar, fam.t genom
defs verkan på Thermon^iCtcrn, gifver en fa kal-

lad artificiel köld och värme efter defs grader

tilkånna, hvilkcn fördenfl\uJ, ifrån fjelfva äm-
nets Spccifica- värme , iiri defs fårddlda form
och hopfåttning , med råtta och med urlTkilj-

ning fluljas bor.

§. 20
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§. 20. lika fatt undergår Specifica^varmen

indring^ och (kulle genom blotta blandnings

varmens abfoluta- grader ganfl^a oriktigt blifva

utfått, / de händelfer ^ dar ämnena uplofa eller coa*

gulera h'darandra, Säfom d§ Spiritus och vatten,

vatten och vitriol olja, falter och fnö, fnö oeh
fyror m. m. blandas tilhopa. i flera af defia och
dylika fall, upkommer en ifrån abfoluta-varmens

Specifica- fördelning vida fkiljaktig verkan och
^rad af köld eller värme uti blandningen 5 här-

rörande deraf , at grundämnena väl hvar för lig

hafvajderas fpecifica grad af varma, och vid för-

delningen ftuUe erhålla deras fpecifica del af

fjelfva den abfoluta fördelnings- varmens myc-*

kenhet. Men dä, genom deras inbördes ver^

kan pS hvarandra, och delarnas deraf härrö-

rande förening eller fkiljande, en ny famman-
fattning, och fäledes en aideles ny art af kropp
eller materia upkommer, kan dervid, icke al-

lenaif en vifs myckenhet abfolut- värme, an-

tingen löfas och blifva fri, eller bindas och
abfcrberasj utan ock, den genom blandning

upkomne nya materien , finnas ega mer eller

mindre Specific- värme, än Summ.an af grund-
ämnenas Specifica - värme hvar för fig (kulle

medgifva, hälft fjelfva volumens ökning eller

minfkning plägar vara med i följe. På alt det-

ta mälle fördenfkul vid methodens generalife-

rande gifvas noga akt. Den vid kroppars öf-

vergäng ifrån et tilftänd til et annat, öfverflö-

dande eller briftande abfoluta-varmen , bör (kil-

jas ifrån blotta fördelnings-varmen y famt krop-
pars egenteligen Specifica- värme -grad, dels ef-

ter materiens viffa form, dels genom fådane

prof och blandningar fökas j hvarvid ej någon
bety-
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betydelig ändring uti form och inra hopfått-

ningen, år at betara.

§. 21. Ätfkilligt vore val ännu håruti at til-

lägga. Menfedan jag af Herr De Magellans
forledet år i Lsndon iitgifne EJfai fur la nouvelle

theorie dti feu-elementaivc o dc la chalcur des corps^

nyligen inhemtat, at icke allenaft flere andre,

fåfom Herrarne Crawford
,
Black, Kirvv'an

m. fl. pä nåftan enliga grunder, foretagit enli-

ga underfokningar , utan ock vid tillämpnin-

gen deraf, gjordt betydeliga framlleg , hvarom
deras fnart tiltörvåntade lärda arbeten fkola för-

viffa ofs 5 iladnar jag for denna gång der-

vid, at genom utiorligare beflirifning af den, til

Specifica- varmens afmätande af mig brukade

methoden, hafva efter formodan bidragit til

fjelfva hufvud-ämnets redigare forefifdining och
fammanhang; hvarom i ofrigt, än tydeligare be-

grep , af Elds och vayjiiis flora om cj fnlkomliga

analogin msd Elcclrifka verhiingarnc
^ etter all

fannolikhet, äro at förvänta.

Några Farnia Bad uti Afvica
och Ajkn^

b^lkrcfiia af

CARL PETliR IHUXBERG.

"Y^arma Rad finnas i Europa nSgra, uti Afri-

ca liera , men i det vuillräckta A lien de mä-
fta. Atlkilliga af (kMla äro mer eller mindre
förut befkrefne, men il orre delen ännu foga

eber
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eller intet kånde, och några icke en gång til

fjelfva namnet bekante. Europas varma bad

är icke min förefäts at omröra. Et par Afia-

tifka och fyra Africanfl^a, dem jag på mina re-

for haft tilfåile befoka, äro de, hvilkas be-

fl^rifning jag far den åran, at nu framlägga.

Södra hornet af Africa eger , fä mycket de
dar boende Européer kunnat fjelfve finna el-

ler af Hottentotterne utforfl^a 5 in allés fju var-

ma bad. Af aila deffa är icke mer ån et en-

da omnåmndt af Kolbe, fom i Im långtrådiga

och med alt for många tautolögier upfylda be-

fkrifning ofver Goda Hoppets udde, fkrifver

derom pä nio hela fidor in folio, uti HoIIänd-
fka editionen, utan at anda lemna betydande
uplyfning derom. Tre varma bad ligga, efter

mig gifven beråtteife, icke långt ifrån hvaran-
dra, uti en tvårklof af den länga bergs-raden,

fom ifrån Rode-Sand utioper: til deffe hade

^ jag icke tilfåile at komma, ehuru jag icke var
ifårdeles långt aflågfe ifrån dem.

De ofriga fyra baden på Goda Hoppets udde
har jag fjelf befökt, examinerat och åfven i

dem badat. Tvånne af deffa ega et ganfka

rent vatten, fom tyckes ej hålla något minera-

le iblandad t, utan endaft igenom im hetta bo-
ta åtskilliga fjukdom.ar. Det år befynnerligt

och våt vSrdt at anmärkas, at ehuru här äro

få många varma Bad, finnes dock hår i lan-

det icke et enda eidfprutande Berg.

I. Brand - Valuyf varma Bad ligger vid pafs

en dagsrefa ifrån '^td.iitii Cap på Goda Hop-
pets udde, ungefärligen i N.' O. derifrån

, pä
oftra iidan af bergsryggen, fom utgör den lån-
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ga fammanhångande bergsftrSckan , hvilken fy-

nes ifrån Cap. Med vagn kan man ej refa an-

nan våg hit, ån öfver Roode-Sands-kloof (Re-
da Sands bergs-klofva) hviiken omvåg gar Re-

fan 4 a 5 dagar Jäng; men til håft kan man
komma en gångftig gent ofv er branta berget,

icke långt ifrän Steilenbofch
, på en enda dag

til badet. Sjelfva ftållet, fom. kallas Brand-Val-
ley eller Brand-dalen , har af varma badet utan

tvifvel fått iit namn. Grunden, dar badet up-

våller, år fandgrund; ådrorna upkomma vid

bergsfoten och åro fju, hvaraf en år ganfka

Itor. Den förAa eller öfverfta år medelmåttigt

llor, vid hvilken den andra ligger ungefärli-

gen S. W. derifrån, och den tredje firaxt bre-

devid ät N: under delTe tvånne ligger den fjer-

de til N. W. lagom ftor, och den femte nå/tan

i fam.ma llreck, endalt nSgra alnar derifrån.

Den fjette ligger nåftan midt uti, och upvål-

ler ej i en enda ordentelig , utan i flera ymfom
upbublande ådror. Den nederfta ät W. är florft

och kokar itarkafl:. Watnet år aldeles kokhetr,

fä at djur deri fkållas. Immen upftiger, lom
af en kokande gryta, och fortfar i rånnilen et

par boffe-O^ott längt derifrån, at upgä fom en
rok. Rånnilens kanter och botten åro ej be-

fatte med ochra , utan en grön conferva vå-

xer deri. En blå ylle klut, doppad i vatnet,

ändrade cj lin fårg, ej heller blått Sockerpap-

pcr, fåleries h(MI vatnet ingen fyra: det ändra-

des ej af blyiacker, utan törblef mjolkfårgadt,

icke heller nf Chinchina pulver, utan forblef

brunt, fälcdes haller det ingen tindur af jårn.

Topparne af de Itenar i vatnet, lom llodo öf-

ver vattubrynet, hade en grå flvorpa pä fig,

fom
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fom liknade kalk: i fjelfva vatnet fann jag ock
en ften, forn var helt lös, at den med knif
kunde fkåras och nyttjas för krita. Ädren lö-

per altid lika j mmt, utan at minOias eller ökas

;

vat;iet fades dock vara hetare om fommaren.
Uti vatnet, fom är ganfl^a rent, kan linne tvät-

tas, utan at det flackas, och man kan både häm-
ta det til matredning, famt åfven i fjelfva käl-

lan koka kött och dylikt, utan at det deraf
får någon bifmak. Sedan varma vatnet utrun-
nit frän fma ädror, famlar det fig här och däri
åti1<illiga ftora hålor, närmare och längre ifrån

,

i hvilka man kan bada. Öfver några af deffa fin-

nas fmä hyttor bygde, fom täcka de badande för
folhettan , dä man iitter i badet, och i hvilka
man efteråt kan ligga ftilla, til at underhälla
fvettningen. För de fjuka är här annars intet hus
upbygdt, utan de bo, antingen i egne upflagne
tält, eller i den når intii belägna bondegärden.

När man futtit i vatnet nägre minuter, bör-
jar bloden flarkt kringlöpa och hjertat ila m.ed
llarkt bultande: ändteiigen börjar man blifva

yr i hufvudet, äckel och kräkning infinna fig

ibland, och inom en fjerdedels timma faller

man i däning, fä framt man ej begifver fig

utur vatnet^ man bör derföre aldrig allena gå
i badet, ty den ena befvimmar mycket lätta-

re, hålil en ovan förila gången, än en annan»
När jag förila gången fleg uti detta bad, hade
jag tagit med mig Trägäx^dsmäftaren Auge , fom
förila året följde mig pä min refa in ät Africa,
och hade jag då möda, at komma til kanten
af hålan, innan dåningen öfverrumplade mig.
Ätilullige nyttja detta bad , dock merendels
utan ordning och dit^t, efter här felas Medi-
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ci 5 fom kunna råda de fjuka. Dar viftades

,

den tiden jag år 1772 var dår , en Man ,
' fom

hade et ulcus ventriculi af en ftöt , fom en
oxe med hornen gifvit honom: han kunde dä

ej njuta någon ting, utom litet af varma vat-

net, fom han dä och då drack. Icke långt fö-

re hans ankomft til badet, hade han med vo-

mitus och diaiThoe blifvit friad från mycken
blodig materia efter böldens briftande. Vomi-
tus var fedan beftåndig. Dår var ockfå en
flaf, med en ganfka ftor kottaktig tumör i hö-

gra axlen, tillika m.ed en arm, luxerad framåt

af et fall, fom han haft på fcapula.

2. Vaftra Elcphantr varma bad^ hvilket ock
kallas Engela bad, efter Fifkalen Engelmax,
fom aldraforft låtit uprodja det och bygga dår

et hus. Det ligger N. W. ifrån Cap, uti ior-

fta klofvan pä hinfidan af den långa famm an-

hängande bergsftråckan, fom fyncs ifrån Cap
och defs redd: pä oftra fidan af denna bergs-

rad är det beläget-, och fjelfva klofvan är en-

daft nägra bolTefl^ott bred, f:imt något lägre,

ån de ofvanfore ät S. O. liggande kiofvarne,

nämligen EIcphans klofvan ocii Roode-Saiid kal-

lade. Denna går något fnedt , krokande lig i

S.inät, och formerande dåren tvärklofva, i hvil-

ken badet ligger. Således, när man inkommit
ofver Kartou och långs Ele])hants klofvan re-

fer til badet, har man Backefåks bergen til hö-
ger ät N. O. och badet til väiillcr^ åt S. W.
Något högt ifrån bcrgsfoteii utkomma flera

ådror, af Jivilka tre äro de förnåmlfa, fom le-

da i\t vatten in i fma hus, fårfluldo til tjeult

under badningcn , för Chrillne, Slafvar och
Hottentotter. 1 hvarjc af delia liyttor voro
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bygde 3 a 4 trappor ned i fjelfva heta vatnet,

at de ijuke måtte kunna iitta deri, fä djupt

de åftundade, och et golf at hvila pä efter ba-

dandet, at underhålla fvetten. Vatnet år här ej

aldeles kokhett, utan varmt : det hade ingen

fmak och fafte intet grus pä bottnen , utan en

Conferva vaxte i Canalerne, där det flöt fram.

Detta badet hyfer lika få rent och obemångdt
vatten, fom det förra. Man kan koka deri och
tvätta dermed, utan at det fläckar, det ändrar

ock icke den blå fårgen eller ftarkt thévatten.

Til gäftning för dem , fom nyttja badet, har

HolländilaOftindifka Compagniet här låtit byg-

ga et vackert ftenhus.

3. Varma hadet^ Ö/y^^r^^r^ kalladt, har tvån-

ne fpräng. Ifrån Cap til det famma år tre da-

gars refa mot S. O. Det upkommer ur en
backe, under berget, pä vältra fidan deraf.

Bergen kallas här Svarte-Berg, emedan de äro

helt fvarte af järnmalm, och fjelfva backen,
där badet upvåller, beftår af en järnmalm ,• forn

år rik, fvartglånfande, tåt, tung och gifver

eld mot ftålet. Sjelfva vågen ofver backen til

badet år fvart, likfom af fot eller fonderftotte

Imedkol, af det afnotta järnpulfret. Vatnet år

lagom varmt och fåfier i ymnoghet en ljusgul

ockra i rånnilen och på träftycken, därdetrin--

ner fram: det fmakar järn, men ej fvafvelak-

tigt, fvartnar något af pulvis chinchinae och
åfven af vitriolum ferri, famt hvitnar af fac-

charum faturni. Ofvan pä vattnet fynes en
tunn bläaktig hinna, när det något litet fatt flå

ftilla. Det nyttjas både til badande och dric-

kande. De fjuke dricka det gemenligen utan
ordning och di^t. Til de badandes tjånftj fö-

F 2 res
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res vatnet ifrån urfpriinget pä en rånna til et

litet hus, dar 2 a 3 trappor ga ned i vatnet,

at de kunna fitta efter behag, mer eiier mindre
djupt deruti. Badet nyttjas hela aret, men tor-

namligaft om Sommaren , ifrån Aug.ufti nvänads

början til April. Tii boning f{3r de i^juka, har

Holland n^a Compagniet iätit bygga et itenluis

bredvid badet, och håller åiven en Man hår,

til främmandes tjånft och npligt otver hufet;

men beqvämligheten år dock ej Itörre, ån at

fiere hushall mäfie inlogera lig uti et rujn o c ii

med upflaget tåltafftånga ät dg färfKilde kam.rar.

4. Oftra Elephants varma badet ligger O. Ocl\

mycket längt ifrän ftaden Cap, vid foten af en
långt utftråckt bergs-rygg, pä fodra fidan, nå-

gra famnar ilrän fjelfva berget. Bergsryggen hy-
fer mycket hvit qvarts ofvan, men bergsfotea

fvart järnmalm. SjeJfva jorden är ock af jårn

helt brun färgad. Urfprungen äro trenne. Det
llörRa, til O. beläget, upkokar i mänga Rcrre
och fmårre käll-fpräng, hvars håla äfven har en
famns diameter,och denna år den,fom malt nyttjas.

Det andra ligger några fä famnar tii vänlter

frän det förfta och kokar cndall; up ur en en-
da äder. Det tredje och minlia ligger några

famnar från de andra. Vatnet ar ej kokhett,

utan drägeligen varmt, fä at man kan litta deri

bredvid fjeltva fpriingen : det fatter otvan pä
en blj, tunn och lin hinna, famt pä qvillar

och ifenar en faflVans-gul ochra. Smaken är

blackig, men lukten föga llark. Af infufuni

theie blånar det, och af pulvis Chinchinie fvart-

nnr det något, liäller altfä tydelii^en järn. I^et

nyttjas ej til matkokning, men väl ibland til

tvätt, och fades ej gifva iläckar. Vatnet ökas
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ej af regn eJler minfkas af torka, men efter böndernas

beriittelie fkiil det oka flg, då åi'kvader vanka. Jorden

rundt omkring ijeliva ådrorna, ar ganfka los och brun-

aktig iamt hyier iaitpeter och fina glåniande jårnpartic-

lar. Cryflaliejne af nitriim voro heh fine och fonnos

fa val i den.iofa jorden, fom ock på trafiycken, fom
Jågo i joiden. På de tr.Ulycken, fom la^go i vatnet,

fiU]ii.o.s litom ochran, tunna fjäll, helt fl\6ra, fom nå-

goi biinkte och lades af bönderna vara liKver, ineu

tycivtc^s vr>ra jarnijcill. Sitter inan något långe i badet,

okas blotiets cirmlatioi^ (larkt och man faller omdder i

fviinnmg. Til badrJng brukas badet allmånnafl, dock

dricke.s det åfven af iomiige. Tiden at bada, år fore el-

ler vid lolens upgång famtvid dels nedgång om aftonen,

Xy öm dagen år det för varmt. De ijiike Tuta deii rått 6f-

ver eller, bredvid ådrorna, mer eller mindre djupt i ha?

jorna. Inga hyttor ofver baddållet eller något hus år

hår til becjvåmiighet for de ijuka, utan en hvar flår hår

jip fit eget tålt.

i 5. Urifyno Bad år befl^^rifvet afDr.K^MPFER i defs

liiftoria om Japan. Uti Kejfaredömet Japan åro rått

månge brinnande berg, fom dels ånnn brinna, dels

fordom brunnit, délsymfom flåckna och brinna. Det-

ta landet eger derfore rått många varma Bad , lom til

exempel uti Arima Jumotto , i Landfkapet Fifen , et vid

Tfkakaki, i Simabara et vid Obamma, i Figo et vid Ja-

mago och vid foten af berget Ufen åtfkillige. Et enda

hade jagtiifålle derftådes at få fe på återrefan ifrån Huf-

vudOaden Jedo. Det år beläget vid Torpet Urifyno.

•Et godt Hycke ifrån nårgrånfande bergsfot upkommer
det och år ofverbygdt med et hus, fom år fordelt i liera

jum. Badflållen år flera, och et af dem aldeles klådt

med bråder och förfedt med trappor ned, at fitta på deri,

iamt tvånne tappar, igenom hvilka kalt och varmt vatn

efter behag kunna iuOåppas. Utaa före åro tvåmie an-

F 3 dra
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dra bad, for fåmre folk. Vatnet ar rJfran kokhett och

tyckes vara i det n.lrfnafie rent. utan at haila nägot mi-

neraie, men materiaiier, at forfoka det med, felades

mig vid det tilfaliet aldeles.

6. Tjipannas heta bad -^7{]^v^. Påoenjava, når

man feglar Ihngs efter defs kufier, far man te ätlkiiliga

berg, dels rökande, dels brinnande. Då jag år 1777 villa-

des dar, och gjorde åtfkiliiga refor, få val in åt landet,

fom l^ngs efter kuflen, fag jag berget Tag.^11 omdagar-

iie ftarkt röka, och om natten lyfa med fiu brinnande

topp. Cheribons berg, icke långt derifrän, hviiade då,

fedan det några år fornt hade gjort en grufvelig expios

fion , hvaraf afkan fades hafva biifvit kaflad hela tre ty (ka

milen bårtåt, och efterhviikenclimatet ledan blifvitmyc-

ketohålfofamare, ån förut. Under toppen af Biå-bergct,

uti en dar på fidan formerad flor håla, fåg jag åfven myc-

ken rök iipgå, fafl.in ingen låga mårkte>. Vid foten af

detta berg ligger et varmt bad, fom på Malailka fpräket

allmänt kryllas Tjipannas, af Tji,B^2<^*, och Pannas f^rw.

Detta bad ligger ifrån Batavia tre dagsrefor, fom
utgöra vid pafs 25 tyfka m.il. Ifrån Staden Batavia fer

man in uti landet ligga en flråcka af höga berg, lom af

fin fårg fått namn af BL? Bsygcn (blauve Berg ) : deile

dela fig i flcre rader och ligga i åtfkiliig /Iråckning. For

at komma til det egehteligen kallade Blå-Berget- målle

man refa ofver en ganfka hog och lång bergsrygg, oa

half dagsrefa lång, lom med en anlenlig dal lloJier lig

ifrån de andra bergen. Varma badet upvåiier i denna

dalen vid pafs midt imellan bagge flora bergs-raderne.

Defs npvållningar åro på flera Aållen. ÖA er en at dels

ådror, fom forer vatnet til B riiiiii Ii 11 fet, åren hytta bygd,

hålan år foga dj:ip och Iprånget icke mycket ftarkt.

Vatnet år ej kokhert, utan man kan fördraga ]iertnn,dÄ

fingret Aickes deri. Botnen afgropen var roflfirgad och

vid kanterae fågs ea Iioggrou tuiia tkorpa, likaaade al-
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deles koppar-erg. Hr, Prof. och Ridd. Bergman har

forfokt denna ikorpa, och funnit, at det grönaktiga ej

ar mineralilkt, utan antingen BylTus botryoides, eller fios

aquse eller något dylikt vegetabile. Brunshnfet^ fom Hol-

låndfka Oflindilka Compagniet låtit npbygga for Badets

nyttjande, beftår af tvanne delar: den ena kammaren år

ir.ycket ftor, igenom hviiken vatnet ledes til den andra.

Har åro tvanne luckor på golfvet,f6rmedelfl hvilka vat-

net renfas ifrån fin medHytande orenlighet. Den andra

kammaren har en flor fyrkantig håla, beflagen med brä-

der, och en trappa uti den famma nedgående: til denna

håla lopa tvanne canaler, en med varmt och en med kalt

vatten, fom kunna inflappas formedelft tvanne tappar af

metall, efter hvars och ens behag, både til denhogd och

den värmes grad man ådundar. Ofvan på vatnet famlade

fig i forfla kamaren en Saltfkorpa, fom var hvit, glan-

fande och tjock fom et runfiycke. Igenom ChemaiO^e

prof har Hr. Bergman funnit denna fkorpa vara en ver-

kelig kalk-materia^ och fåiedes ofverenskommande med
den cremor, fom vanligen fåtter fig på aqua cajcis, mea
blandad med omtrent 5 procent gips och litet jåin, knapt

en procent. Affatfen, lom fallit längre ned , beOår af

famma amne, men med ymnigare jårn ochochra. Åf-

ven har Hr. P. J. Hjelm underfokt den famma och fun-

nit den beflå af kalk, fom fråfer med fyra, gips, litet jårn

och något brunften eller magnefium. Några fvarta korn

finnas ock deruti,fom hkna et kolaktigt våfende, fåfom

af förbränd olja. Af delTa anförda prof kan inhämtas, at

detta varma vatn hållit kalk och jårn med tilhjeJp afluft-

fyra uplöfle, famt fåiedes bör föras bland Thermacäera-

tx. Invårtes nyttjadt til drickning, fades vatnet flarkt

laxera, och at detderföre föga bruktes. Förnågon tid til-

baka, fåndes ofta ijuke hit ifrån Hofpitalen i Batavia at

nyttja badet, och var hår dä åfven en Fåldtfchcr,

men nu Ar d^t aideles kommit ur bruk.
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' PRESES
Herr Baron FREDRIC SPARRE,

Kongl Maj:ts och Rikfens Råd, m. m.

Tmgjhns bejlånds- delar.

enna ften - artens conflituerande delar

låra formodeligea ånnu för Chemifter-

ne vara obekante. Cronstedt räknar

den bland jårnhaltiga lien »arter, under namn
af Förrum calciferms ^ terra quadani inccgnita in-

tims mixtum» Den. Ibm jag brukat til mina för-

G fök,
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- fo'; 5 år pårlfårgad 'Och tagen från ^BitsbergSj-

jurngrufva: och jToni jag pä den famma anfiåiff!;

^flera iinderfoknipgaF^ lamt funnit "defs beftänds-j'

f(Jelar, tager jag mig frihet at; til Kongl. Aca-
^idemien inlemna.^loijaade:

.e> -$:^i/:^y Uti eiden undergår Tungften ^jlj

' n§gon mSrkelig Jn# ej ,heller har Borax^;'

;fglas' fj^nnerlig verk^n^derpä ; 3^''iiiéD.l^f*>;2^^

''Zcöfmicuf^gbr: dermed för bIas'^éf^ev£^06•^gr(^^
^ få-rga<if~ glas-i ~Om fädan ^as^-..parljlM.n€S-^^

tände för ytterila fpetfen af ljuslågan, forivin-

ner fårgen efter hand: helt litet Saltpéter bärt-

tager ock fårgén genaft, men" den framkommer
åter> når blä ljuslågan drifves derpä. Således

år lågans phlogiflon orfaken til färgens upkomft.

c) En del uti glas-mortei fin rifven Tungilen
blandades med 4 delar Vinftens alkaU, fom uti

jårn-di|el fattes i elden. Dä bhndniiigen var

fm.ält, göts den ut- på en jårn-plåt och uplö-

ftes uti 12 delar kokande vatten. Några timi-

mar derefter, afhrdldes luten från en del hvitt

pulver, fom hade fatt fig pa bottnen, d) Dej:-

ta pulver edulcorerades , och pailogs fä myc-
ken faltpeter-fyra , tils ingen fråfning mera
nhårktes

,
hvarigenom en ftor del deraf uplölles.

e) Det ouplolla. pulvret torkades och blandades

åter med 4 delar Alkali tartari, lamt fmältes

fom förra gången; malTan uplöfles 5ter i vat-

ten, och pulvret, fom qvarhief, foiveradcs i

fal tpeter-fyra; då allenaft ganfl^a litet grStt pul-

ver blef öfrigt. f) Luten (lit. c^' ftturerades

med faltpeter-fyra', blandningen tjocknade dä

af et hvitt pulver, fom med kallt vatten af-

tvättades och torkades. ^) Uplöfningen med
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faltpeter-fyra (lit. d) pr^Ecipiterades med alkali

tartari, då et hvitt praecipitat upkom, fom tor-

kades.

2. a) Kokande vatten har aldeles ingen
verkan pä Tungftens -pulver, h) Pä en del

fint piilveriferad Tungften flogos 2 delar con-
centrerad Vitriol -fyra, och deftilierades. Sy-
ran gick ofver oförändrad, och på reliduum,
fom hade blaaktig färg, flögs deftilieradt vatten

och kokades litet, hvarpä vdLitnQt äter filtrera-

des: fedan det kallnat, fans något Calx vitrio-

lata pä bottnen. c) På 4 Scrupel ganO^a fint

rifyen Tungften flogos 12 Scrupel vanlig falt-

peter-fyra eller ^^åsi2i.iX.^n'''^ blandningen
effervefcerade ej, hvarpå den iattes i itark di-

geftion och Arax derpå fick pulvret citron-gul

fårg. Syran ai hälldes dä uti fårfkild flafe och
gula pulvret eduicorerades med vatten, fom flögs

i famma flado. d) detta gula pulvret flögs

8 Scrupel Alkali volatik caufticum^ famt liäildes

uti värmen: gula färgen förfv^ann genaft och
pulvret blef hvitt? detta m.enllruum ai hälldes

dä likaledes uti färfkild flalla och pulvret utlu-

tades. Som nu ftenen genom detta arbete var

anfenligen minÖAad, fä uprepades förra opera-

tionen med iarnma pulver fleré gånger; lorft

medeift digeftion i Acidum nitri, och fedan i

Alkah volatile, dä omfider ftenen til flörlta

delen uplöffes. Dfet fom ouploft återftod, väg-
de 3 gran, och tycktes vara KifeL Salt »fyra

förhåller iig med Tungftenen pä famma fått

fom faitpeter-fyra, dbck Itöter denna folutioa

mera pä gult.

§. 3. a^ De med faitpeter»fyra fw^ledes til-

G 2 red-
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redde uplöfningar, blandades tilfammans och
tilflogos någre droppar Alkali pMo^ifiicatum^hvRT-

af fig fatte vid pafs 2 gran Eerliner- blått:

Sedan faturerades blandningen med Caultikt al-

kali volatile, men fom intet pra^cipitat vilade

fig, tiiilogs af folutio alkali tar tar i j dä fatte flg

et hvitt pulver, fom, fedan det var utlutadt

och torkadt, vågde 2 fcrupel och 5 gran. Den-
na jord befans vara ren Calx aerata; famma
jord-art år ock den, fom erholts efter §. i. lit. ^.

c) De med Alkali volatik erhäilne extraclioner

pra^cipiterades m.ed faltpeter-fyra^ preecipitatet

utlntades med kallt vattven och torkades. Det-

ta prsecipitat år aldeles det famma, fom uti ^. r.

lit. /. år omtalt. d) Det år af fyrlig natur, ty

det år uti vatten löfligt, ehuru til en del af

detta praecipitat fordras vid pafs 20 delar ko-
kande vatten, och färgar Laccmus -tincluren

rod, famt har en fyrlig fmiak.

§. 4. Som nu den med fal tp eter-fyran fräa

Tungftenen affldlde jorden år kalk
(J. 3. lit. Z^),

få kom det derpa an, om förut nåninde fyra,

i förening med kalk, äter utgjoiide regenererad

Tungften; hvarfore, i anledning af §. 2 lit. a.

at Tunglten ej hjfes i kokande vatten, en del

af fyrliga folutionen 3. lit. d.) blandades

uti 6 delar klart kalk -vatten, då blandningen
blef litet grumlig 5 men fom ej, etter några tim-

mars forlopp, nårrot hade fatt hg, upkokades
denfamma, då nffkikles ftrax et hvitt tungt pul-

ver, fom, fedan det var torkadt, färgade 1'itrum

9nicroco/mtcitm {jo-gro nt; i kokning med vitriol-

fyra blef blåaktigt" ocii med fakpeter- och falt-

fyra citron-gult 3 var fåledes ren TungJlen.

§• 5-
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§. 5. For at närmare fä lära känna denna
fyras natur, anftåldes följande forfök: a) For
bläs-ror, blef torra fyran föril: brand-gul, fedaii

brun och tii flut fvart; den hvarken rökte el-

ler gaf tecken til fmältning. Med Borax up-

kom blStt, och med Sal microcofmicus fjö-grönt

f ärgadt glas. Denna färg år famma förändring

underkallad, fom om giafet §. i. lit. b. år anförd t.

c) Kokas puiveriferad Tung(tens-fyra med li-

tet falt- eller faltpeter-fyra, blir pulvret gult

och med vitriol-iyra blåaktigt. d) Om Tung-
ilens -fyra, uplöft i vatten (§. 3. Vit.d) fature-

ras m.ed Alkali tartari, fäs et neutral falt, uti

helt fmä cryltaller. e) Med Alkali volatik ut-

gör vär fyra en Salmiac, fom uti figuren lik-

nar frnå knappnåls -uddar. Delliileras detta

neutral-falt, gär cauftikt alkali volatile öfver,

och fyran qvarblifver i retorten fom et torrt

pulver, med gul färg. Denna Salmiak decom-
ponerar Calx nitrata^ hvaraf åter upkommer re-

genererad Tungften. f) Med Magnelia alba,

utgör vär fyra et i vatten fvärlöft medel -falt.

g) Alun- och kalk-uplöfningar ändras ej, men
Terra vonderofa acctata decomponeras af denna
fyra. Priecipitatet år i vatten aldeles olöfligt.

Följande m.etalliika folutioner priecipiteras

livita af Tungftens -fyra: Ferrum-zincum och
cuprum vitriolatum, argentum mercurius och
plumbum nitratum lamt plumbum falitum, men
ftannum falitum fälles blått, mercurius corrof.

och guld-folution ändras ej.

§. 6. Når TungPcens-fyra brånnes i digel,

mifter hon egenikapen at fedan uplöfas af vat-

ten. At fyran är benägen at attrahera phlogi-

fton, fes af blä färgen, fom hon vifar uti glas-

G 3 fluf-
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fiufifar (§. 5. lit. I anledning håraf, blan-

dades torra fyran med litet Linolja, och fat-

tes uti luterad digel i ftark eld. Efter affval-

ning, fans fyran fvart^ men eljeft Oioråndrad.

Likaledes blandades en del torr fyra med 2 de-

lar fvafvel, och de-lilierades derlfrän: Reliduum
blandades åter med 2 delar fvafvel, fom ockiå
drefs derifrän; fyran blef dä grå til färgen,

men for öfrigt oförändrad. S'>lutio hepat. ful-

phuris prcecipiteras at vår fyra grun; men Al-

kali phhgifiicatHm , hvitt. Detta fenare prrccipitat

år i vatten lofljgt. Blr.ndas några droppar falt-

,1^/ra til denna fyrans uplofning i vatcen (C% 3.

lit. ^.), och Itrykas på poleradt järn, zinck

eller ock tenn, eller om deffa metaller låggas

uti fyran, får fyran en vacker blå t arg.

§. 7. Som Molybdxnx fyra af fiftnåmn-

de metaller ock antager blå fårg, år lått at tro,

at Tungftens-fyra ej annat vore ån Molybd.

fyra. Men fom hon uti andra torrök iörhal-

ier fig helt annorlunda, måile vår fyra ock

vara af fårfluld natur; ty i:mo år iV.olybdirn:.^

fyra flygtig och fmålter i elden fom ej hän-

der med Tungllens-fyra 5. lit. //). 2:do Har

forltnåmnde fyra llarkare' alHnitet til phiogi-

fton, fom fes af hennes förening m^ed fvatvel

och den förändring hon undergår eiter calci-

nation med olja. 3:tio Calx molyhd.^nata blir ej

gul af acidum nitri och folvcras deruti ganilxa

lått. Med Timoilcn ikcr tvärt om. 4:ro Ter-

ra pnndcynfii molybdxuiita år uti \ attcn löflig,

men ej famma jord- art förenad med vår fyra;*

och 5;to, har Molybdxnx- fyra fvagare attia-

dion

*) Koiil;!. VoUMilk. Acad. VLiiuil. 177^,. 3:ojo Qvaruiict.
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ftioa tii kalk, ån var fyra, ty om Calx molyh-

äimata digereras med en folution af förr om-
nämnde Salmiac (§. 5. Ut. fäs åter Tungften.

Järnet, ibm af fomiiga Tungilens -forter be-

ikommitSjbör anfes fom liåndejfe-vis tiikommet.

CARL WILH, SCHEELE.

Tillåggning om Tungjlen^^
'

af

TORB. BERGMAN,

T?edan for nägra ar fedan, anftälte jag en un-
derfokning om Tungilens beftånds -delar.

Defs anfeniiga tyngd gaf mig anledning at der-

uti foka tung-jord, men på fått, fom den van-

ligen utdrages, årholls i ftållet en verkeiig kalk,

och forfta alkaliika upiöfnicgen, fom varmed
vatten gjord, afhålides, innan pä den fmålta

maffan flögs fyra, famt gaf genom måttning
med någon fyra, en hvit fällning af fyrlig na-

tur. Jag bor ej nu uprepa de förfök , hvaruti

utflagen för mig och H:r Scheele varit lika:

några fmä ftiljaktigheter vid bläsrors-förföken

torde dock iörtjena at nämnas,

Sjelfva Tungften fprakar för bläsrör, men
fmålter ej.

Med alkali fixum minerale, uti en liten guld-

eller hlfverlked, törenas den, under nägon frås-

nmg, och ilagda biten fördelas i pulver.

Med
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Med Sal microcofmicus fråfer den litet i

början, och lemnar fedan et fvärlofl: relidaum,

men glas-pårlan får en himmels-blä ren fårg,

utan minfla tecken til rodhet i refraclion, fom
med cobolt händer. Med flor tilfats, blir pår-

Jan brunaktig, dock ånnu genomf-anlig , men
ån mer, gör henne fvart, famt opak.

Borax löfer, utan rörelfe och nåftan utan
färg, men dä den öfveriaftas, blifver omlider

pärlan under affvalning brun eller hvit och
ogenomf^inlig.

Den fyrliga jorden allena fråfer något med
alkali minerale. Med fal microcofmicus blir

pärlan förft ljusblå, m.ed ftörre tilläts mörkblå,
dock altid fri från rodhet i refraclion j och m.ed

ån ftörre, brun. Borax antager en ringa flxymt

af blåhet, men blir med Aor tilfats gul -brun,
dock genomfl^inlig , fä framt icke ny tillågg-

ning fter.

Denna fluteliga brunhet har jag icke kun-
nat fördrifva, hvarken med faltpeter eller ytre

lågan.

Et ganfka lått medel at fkilja Tungften från

alla andra hittils bekanta ftcn-arter, år, at öf-

vergjuta defs pulver med fl^cdvatten eller falt-

fyra, och ilålla i digellions -värme. Man blif-

ver då fnart varfe, i fynncrhct med den fena-

re, at pulvret efter hand vinner en vacker ljus-

gul färg. Detta händer, ej allenall med den
arten, fom är hån Bitsberg, utan ock med al-

la utländil^a, fom jag hittils haft tilfälle at för-

föka. Hvad fom j)lagar kalb.s h\ it zinn-grau-

pen eller tenn-malm, hörcr ofta hit.

Hvad
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Hvad den fyrliga jordens natur vidkommer,
fä år den i nåra flågtfkap med fyrlig jord, fom
fäs utur Molybdaena, och bagge uti et tilitänd,

hvilket nårmaft liknar den hvita Arfenikens.

Det år bekant, at haif- metallen Arfenik icke

snnat år, ån en egen fyra, fullmåttad med phlo-

giRon, och defs hvita kalk et medel-tilftänd

imellan fyran och metallen, hyfande allenall fä

mycket brännbart, at fyran blifvit coagulerad,

dock ånnu loflig i vatten och gifvande fporr

af fyrlighet. Om man får iluta efter analogie,

böra då alle andre metaller ega en dylik fam-

manfåttning af åfven få mänga färfliiida grund-
fyror, fom med vifs mångd phlogifton coagu-

leras til torrt terreftriflu lynne, och genom full

måttning bringas til complette metaller.

De fkål, fom fort mig på den tankan, at

ofvannåmnde fyrlige jord -arter åro metalUfka

fyror, hvilka af phlogifton blifvit forfatte i få-

dan form af metaliifka kalker, at fyran ånnu
röjes, åro följande:

1) Bagges utmärkte likhet med hvit arfenik,

i form, reaäion för fyra, famt ringa löflighet

i vatten.

2) Gråvitas fpecificaj den år af hvit arfe-

nik 3,750, af Moiybdoence -jorden 3,460, famt
af fyrliga Tungftens -jorden vid pafs 3,600.

3) Prcecipitation med alkali phlogillicatum.

Man kånner hittils ingen annan materia, fom
dermed fålles, ån metallifl^a. Hårtil kommer,
at arfenik, vederbörligen löfi: i falt -fyra, gif-

ver med blod -lut et i vatten uplöfligt neder-

fiag, juft fom Tungflens fyrliga jord.

För-



98 i78i. A^y^ Ma], ^un,

4) Förmögenhet at tingera glas-fluner. Me-
tallifka kalker, men mig veterligen, inga andra
åmnen, kunna, hvar etter lin art, fårga klara

glas-fatfer. Hvad hvit arfenik i denna våg ut-

rättar, år bekant. Om Tungftens-j orden år of-

vanfore nåmndt, och den, Ibm dragés utur Mo-
lybdoena, år icke mindre kraftig, ty den gifver

fal microcofmicus en fkön gren färg, och Bo-
rax, val måttad, blir, fedd med reflecierace itrå-

iar, grå, men genom refringerade, mörk-violet.

På deffa anledningar, har jag hSllit de fyr-

lige jord-arterne utur Molybddena och Tuiig-

ften for mxetallifke kalk- arter. Jag har hittiis,

for andra göromål, blifvit aihålien at beftyrka

min tanka genom redudion, men har icke defs

mindre vid detta tilfålle bordt nåmna derom,
emedan til åfventyrs någon annan, förr ån jag,

torde hafva rådrum at, til vetenjlapens fur-

del, anilålla vederbörliga prof.

ANMÄRKNINGAR
Vid

Lanins Colliirio^ cn liten Rof-fogcl;

af

PEHR GUST. TENGMALxM,
Med. Candidat.

Det år en allmänt bekant fak, at könen hos
foglarna o i tall åro mycket olika. Hannar-

iie åro gemcnligcn itörre, utlirade med flcrc

och mer lyfande fårgcr, lamt öfvertrårYa i lang

det andra könet. Auäorerne, loin efter yttre

ut-
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utfeendet och fkapnaden varit nodfakade , at

indela dem i fina flågter, hafva ofta, bedragne

af denna olikheten, mifstagit hg, fördubblat,

bärtblandat , förenat och åtfkilt fpecies och
könen. Det bör deriöre förekomma mindre
underligt, at H:r Grefve Ruffon, i lin Natu-
ral-Hilioria öfver Foglarna, af honan och han-

nen til denne Lanius, gjort tvänne fårOdlda

fpecies, an at han påbördar var ftore LiNNe
et fel, at hafva förenat dem

hanim Collurio år en hos ofs tåmmeligen all-

inån fogel. Håller fig gårna^ i ångar och pä
fältet, ej längt ifrån hofen. År ej fynnerHgen
'fkygg och rådd för månni(l\or, utan gör of-

ta lit bo, i granil^ap m^d huien.

Hannen år på hufvudet och halfen ljusgrå,

ryggen rödbrun och bak inemot ftjerten (ur-

rhopjjgiurnj äter grå. Under halfen år han hvit;

bröiiet och buken blekröde. Från näbben pa
båda fidorna går en råt fvart rand, af i lineas

bredd, förbi ögonen, alt intil öronen, Stjert-

pennorna åro fvarta och hvita, undantagandes

de 4 öfverfta, fom åro helt fvarta. Ving-pen-

norna mörka pä yttre, pä inre fidan nägot Iju-

fare. Näbben k'3rt och ftark, med en fpetfig

krok mot åndan. Klorna åro ftora, hvaffa

och krokuga.

Honan år något ftörre och fattare ån han-
nen (dock ej |del, fom eljeft år vanligt bland
rof-foglar), hon år räfifårgad pä hufvudet, pä^

*) M:r LiNNiEUS, fager han, /'e/? trompé, en pvenani:

r efpecc précedente (la pie Grieche Touffe) ^ celle ci

(I'' EcoTchcTir) pour la fcniellc le ludlc de la mémc
efpece. Hift. Nat. des Oifeaux, Tom. 2.
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ryggen rödbrun och mot ftjerten fuyrhrjpygium)

gra. Under bröftet gråflåckig och vågig. Bu-
ken ljus, utan fläckar, Stjert-pennorna mörk-
bruna och hvita, undantagandes de 4 öfver-

fta, fom åro helt mörka. På lidan under ögat,

år hon teknad med en brun triangulair eller

oval flåck, hvars apex vettar ät ögat. Näbben
år något ljufare ån pä hannen, men för ofrigt

år fkapnaden den famma, likafom klorna åro åf-

ven fä iiora och fpetfiga. Hon år ftor fom en
Domherre (Loxm), men något fmårtare.

Denna karta befkrifning, fom til det når-

mafte kommer öfverens med den afl. Archiat.

v. LiNNe gjort i Fauna Svecica, år något mer
oHk den H;r Buifox lemnat ofs. Han beflaif-

ver honan fåfcm helt röd på hufvudet, med
hvitgrä eller gulaktiga ögon Om denna
olikhet bör tilflcrifvas Climatet, vet jag ej; mca
det är vifft, at hos ofs tråffas den ej fadan.

Vid hvad tid om VSren denne flytt- fogel

återkommer, vet jag ej fä noga 5 den torde ock^

efter omflåndigheterna och väderleken, vara

olika. I flutet^ af April blef jag honom i ar,

37Sd, förft varfe, och i Medio Maji voro de

i fullt arbete med fit bo.

Sina bon bygga de altid i löftrad , och ut-

välja dertil garna låga träd eller buihar. De
föredraga altid fältet iramför fl^ogen. Man fin-

ner ock aldrig defla bon annorltädcs, än i ängs-

backar, i' fpridda trän pä fältet eiler ut-n-ied

hufcn. Deras bon åro af en den konlligalte

fam-

^'') EIlc ef} tvcs-aifcc ti rccoinionre pnr k roux, qi-i^ clk

d firr la tétc-, qui cfl qmlqucfcis rougf ^ oräiuaire'

vicnt d^un roux vrf U c.
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fammanfåttning man kan foreftålla fig. De åro

af måile, uli, torra blad, löf, gräs och örter,

fina rötter, qviftar, borft och tagel, pa det no-

gafte hopflätade. De groffta ämnen, fåfom qvi^

ftar, rötter, halm, måffe och annat dylikt, tje-

na likfom til fiod for hela byggnaden och iit-

ta ytterft^ men ju längre man kommer in, ja

finare och finare ämnen träffar man, tils än-

teligen botnen endall beftär af fint tagel och
här. Boet eger fullkomlig likhet med en Ikål,

vid pafs af i qvarters diameter och 3 ä 4 tums
högd. Alla ofvannämnde ämnen äro likfom

iagde och fvarfvade på hvarandra, famt med
tagel och hår hopfåftade.

Deffa bon äro tidigt färdiga, at honan i

början af Ju nio kan lägga fina agg. Denna re-

gel har dock fina undantag, hvartil flera orfa-

ker kunna gifvas. Således fann jag ännu d. 8
Julii et bo, där äggen ej voro utkläckte.

Fem eller fex ägg träffas i hvarje bo, fållan

derutöfver. De äro ilora ungefärligen fom (Mo-

tacilU) Stenfqvätt-ägg, med hvit botten och
röda eller bruna prickar. Sädana äro ät-

minftone alla, dem jag funnit. H:r v. Linnc
befl^rifver dem, fäiom mörkbruna m^ot fpetfen

med en röd ring 5 och H:r Buffon har funnit

dem fläckuga med bruna eller gulbruna fläckar.

Huru lang tid honan behöfver, at ligga ut

aggen, vet jag ej. D. 15 Junii fann jag et bo,

dir honan låg på äggen, och d. 19 mot aftonea
blefvo ungarne utkläckte.

Deffe fogel-ungar tyckas , i jåmförelfe mot
andra fmä-foglars, behöfva något längre tid til

fin
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fin tilvaxt. När Sädesårle- och Stenfqvått-un-

gar redan pä andra dygnet åro heit ludne, åro

deffe in pä 5:te dygnet aldeles nakne. Samma
förhållande är ock med fynen. De åro bhnde
intil 8'de dygnet. De åro dä eljeft tåmmeligen
för fig komne, mera formlige, hafva en mer
proportionerad näbb, vifa tecken til ving- och
ftjert-pennor, famt åro grå och ludne ofver

hela kroppen. De begynna ock nu at mer kan-

na de olägenheter et trångt bo medtörer. De
vånda fig alle med ftjertarna inat och näbbar-

na ut-ät:

Naturen, fom hos alla kråk inplantat en

drift at (l^^affa fig födan, liar ej heller lemnat

delTe imå lottlöfa. Oförmögne at fjelfve fixat-

fa fig uppehälle, veta de dock fä väl at emot-

taga det, at vid minfta buller, fom nalkas de-

ras bo, begynna de alle at (Imka, gapa och
hålla näbbarna i vädret. Deras föda är, li-

ka fom andra fmä fogel - ungars , mafluir och
fm-SInfeéler, men den fornåmfta och låckralle

fpifen åro dock Getingar (^^pis Vcfpa). Min
iörundran blef obe(T\rif\ elig, dä jag, för at no-

f^are underföka deras koniliga bon, nedtog et

fådant.. Jag fann där en oändelig mängd af

fl<al, buk- och bröft-fköldar
,

luilVuden, Kir

och vingar efter Bol-getingar Cyalro^y

men var ej i lländ, oaktadt nogalte efterfpa-

ning, at finna minlia Ipor efter någon annan
Infcol.

Pä detta fättet framfödde, äro ungarnc i fländ,

at pä i5:de dygnet Icmna boer. Dc äro dä Ijclt

ijusgrä til färgen, fpräcklige under buken, iren

hafva för öfrigt, utom näbben, ingen likhet

af



af Lanius. De aro ånnu ej i ftand at flyga,

utan hoppa endall frän den ena qvillen på den
andra.

Knapt gifves någon fogel, fom med ftorre

ifver och driftighet forfvarar de lina, ån den-

ne. Ingen liten fogel vägar pä längre håll nal-

kas deras bo , och de ftörre drifva de bart med
et mod 5 fom år otroligt. Dé fty ingen fara.

Jag har fedt dem med hogfta ifver förfölja Star-

rar och Snöftator ( Turdus pilaris^ , och fjelf

mången gång haft dem i klåderna, dä jag nal-

kats deras bo.

I början tyckes hannen ej fynnerligen bry

fig om ungarna, men ju åldre de blifva, ju if-

rigare blir han at förfvara dem. Alt medan
honan ligger pä äggen, och de förfle dagarne,

innan ungarne få ögon, fer man fållan til han-
nen } han år dä fyflofatt , at fkaffa födan. Ho-
nan år dä deremot aldrig bärta: fä fnart nägon
nalkas

,
flyger hon pä nårmfta gren , O^riker

ouphörligen och vickar på ifjerten, få långe

någon fara märkes. Deffe foglar hafva et fkår-

rande och obehagligt late, når de åro rådde el-

ler onde, men deremelian aldeles tyfte. Altid

år endera pä vakt vid boet, och fä fnart dea
begynner Afrika, kommer llrax den andre til.

Sä fnart ungarne lemna boet, blir det han-
nens göromal, at Itåndigt vakta dem. Han
gör det ock fä vål, at de åro utan all fara.

Honan följer dem väl ännu, men år aldeles

tyll och likalbm rådd. Hannen deremot år pä
Itåndig utpoft. Han fåtter fig garna i de hög-
fta tråden, at hafva fä mycket friare uthgt,
och fä fnart någon fara mårkes, begynner han
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fkrika, dä ungarne ftrax veta gömma fig. Det
flog mig pä detta fåttet aldrig felt, at genom
hans tecken finna igen dem. Ju närmare jag

nalkades det ftåilet, dår de voro, ju oroligare

bief han, och ju mer begynte han ll:rika.

Ibland händer ock, at han gör andra fmä
foglar den åran, at varaderas vaktmåftare. Jag
har fedt honom med lika trohet vakta ungar*

na af Svenika Canarie -foglar {Loxia Chlorh),

Når ungarne åro aideles fullfjädrade och
kunna väl flyga, fom ej händer, torr ån vid

pafs en manad efter fedan de gätt ur boet, be-

gynner hannen på at tyftna, han vaktar dem
ej mier, och hela famillen bereder fig ändteii-

gen at lemxua fältet och intaga fkogen.

Nu tilftundar deras jagnings -tid. Sä län-

ge ungarne åro fmä, och ej kunna föda lig

fjelfva, har jag aldrig fedt hannen eller honan
taga fm-å foglar, ehuru noga akt jag gifvit der-

pä, mindre at de nägonlin fört någon del af

rofvet til ungarna i boet, fom H:r Buffon fä-

ger. Jag år ock nälfan öivertygad , at deras

föda mer beltår af malk-ar och Infeder, ån a£

rof. Jag har ej mer än en enda gäng fedt La-

nius taga en liten fögel och flyga bart dermed.

I AuguRi manad tyftna och förfvinna nä-

ftan alla foglar. Större delen fläppa dä lina

fjädrar och äro fjuke. Jag vet ej, om delTe

foglar da äfven äro fjuke; men det år viiTc,

at man har ganika f\arr, at dä fa fe någon
af dem.

Huru tidigt afrefan l^kcr om Höften, vet

jag ej. H;r Buffon berättar, at det fl\er i Sep-

tern-
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tember i Frankrike ^ och at heia famillen pä
en gäng följes åt. De upfoka dä de varmare
Låndenia, och har Adanson om Vintren fun-

nit dem i Senegal.

BERÄTTELSE
Om

En Dragon^fom af vada blifvit Jlmten tvärt

igenom lifvctj och deruppå botad

^

af

BENGT BJÖRNLUND,
M. D» Provinciai - Medicus,

Tjragonen pLiNfi, vid Kongl. Lif-Dragone-^ Regementet, något öfver 32 år gammal,
blef d. II Janiiar. 1780, genom en drängs ofor-

ligtighet, fom fkot til måls, af vada Ikuten med
en råitel- kula, 30 alnar irran iit hemvift, dä

han Ikulle ga at håmta vatten iitur en brunn.
Kuian, fom var af mindre flaget, gick in en
tum ifrån Spma dorfi och den lifta Vertebra

dorfi, på vånlira fidan, famt utkom, fedan hon
pafierat tvårt igenom , imellan den andra och
tredje af CoftiS Spuriae, nägot ofver 4 tum ifrån

Colcarum början frammanföre, pä högra fidai],

hvaråfi lion kändes under fkinnet. Inflamima-

tion och fvulhiad iniann hg ftrax öfver hela

magen och bröiiet, m.ed häftig andetåppa, värk
och oro hos den fjuka. Foriorg gjordes fa-ax

om mitt hämtande til defs hemvift, 4 mil ifrån

Björneborgs Stad beläget, och dit jag hant, ei-

ter et hälft dvgns förlopp, ifrån det fkadan håndt

il in-
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Ingen ting var bmkadt for den fårade, hvar-

ken med åderlåtning, eller fordelande baddnin-

gar, utom det,at något litet qvickfilfver , fom
allmogen tror ega en fårdeles lakande kraft vid

in- och utvårtes il^ador, hade bJifvit ingifvit.

Efter ankomften, fedan åderlåtning blifvit fo-

retagen, forbants fåret, fordelande omflag la-

des ofver magen, broftet, lidorna och ryggen,

kylande pulver gåfvos , med mera, hvaretter

plägorne begynte fakta fig, öfver h vilkas våld-

famhet han förut ftåndigt måft ropa och fKri-

ka. Et hälft dygn efter ankomlten, blef kulan

af mig utflriuren, och fåren pä bagge hdor, ef-

ter konftens reglor, fkötte. För den fårade

nyttjades defsutom laveménts
,

behörig dii^t

med mera. Febren förgick til det niålla, efter

4 dagar, dock var ånnu någon fömnlöshet och
mindre mat-luit qvar. Fördelande omilag och
kylande medels bruk, dock ej få träget ibm i

förllone, fortfattes ån en tid, och åndteligen

gafs honom China med något Balfamicum, til

at förekomma corruption af fårnaden invårtes.

Efter tre veckor, kunde den fårade redan Itiga

utur fången, fom iörut ej kunnat vånda fig

fjelf, utan andras tilhjclp och ömt handte-

rande derunder. Etter 5 veckors tid, voro
fåren aldeles låkte, hvarcfter och fedan krop-
pen ännu på et par veckor fått lladga lig, al-

la öfriga känningar förfviinno, ocli den fåra-

de fedan befunnit fig hillkomligen triH^, utan
minfta känning af den undfängne ikadan.

AN-
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ANMÄRKNINGAR
Fid nåftfbregående Beråttelfe^

af

OL. AF ACREL.

T^enna feda hörer til dem, fomjpä et h§rs«^ mån i mer och mindre, blifva ftrax dö-
dande, eller lått nog aflöpa, fåfom hår händt.

Den kuni-iigalte Anatomiens år icke i Iland,

at,med hvad ibm hälll för redftap, efterfora

en fådan bleffure, i den vågen^ fom kulan, i

upgifoe håndelfe, folgt, utan högfta åfventyr
for iifvet. Dylik? fkador förekomma likväl

fiundeligen i en flagtning, både af fmårre ku-
lor, varje- och bajonett -ftyng; deraf hånder,
at ock mänge blifva botade och frilke igen,
fom efter yttre anfeendet, haft enahanda fka-

dor med dem, fom ftrax ftupat.

Större blod-rörs, ryggmärgens och de äd-
lare inelfvors fullkomliga frihet eller mer och
mindre delaktighet i fl^adan, utgör ftillnaden.

Når blod-kårilen och de flera af blotta hinnor
fammanfatte inelfvor, fåfom matflrupen, ma-
gen, hela tarm- rännan, urin-rören m. m. vi-

ka undan för kulans fnälla fart eller et fkåran-
de redfkaps trögare framgång, och når et ftål-

le i et vifcus träffas, där intet betydeligt blod»
rör framiöper, dä blifva föigderne hvarken fvå-

re. eller dödlige, i fynnerhet, om någon god
fkötfel fnart tilkommer: alt detta har onekeli-
gen händt vid detta (kutna fär.

Med Anatomise ProfeiTorens, H:r Doft. Ting-
STADii benägna hjelp och biträde, har jag, pä

H 2 tvän-
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tvänne döda kroppar, nyligen underfokt traje-

ciet eller vågen, fem kuian i upgifne cafus

hållit, och funnit: i) At ingången, en tvär-

tiim från fifta rygg -kotan, ur for nära tagen til

rygg-raden j ty i det fallet, hade kulan itadnat

i fjelfva kotan och fönderbrutit Canalis me-
duUaris, fom vifferligen fått fvårare påfolgderj

men fom hon framkom til högra broif- hålan

och där ftannade mot huden, imellan de ne-

dre falfla refbenen, få har hon vilTt behoft 3

tvär -fingers affcänd i famma parailel , för at

följa nyfsnåmnde fneda linia, genom kroppens
llörre hålor, buken och bröAet. 2) Förföket

gjordes med en värje-khnga, inftött frän detta

lifta ftållet, på vänfter om rygg- kotan, flyrd

jnot högra brofl-hålan och uttord imellan an-

dra och tredje Coftie fpurite, nedifrån taget.

3) Efter kroppens opning och liyngets under-

iökning, fants, at klingan, fedan hon pafTerat

yttre betåckningarne, Mufcul. Longiff. dorfi

och Sacrolum.baris, hade gått genom Mufcul.

Q\'anratus lumb. under vänftra Crus eller Ap-
pendix Diaphragmatis , b?.kom Cardias, up och
emot m.agens lilla biige, genom OmiCntum mi-

nns, til bakfidan af lefren, och den genombo-
rat, mellan defs vänAra och Spigelii lilla lobj

ledan genom Diaphragmatis nedra och mufcu-

ieufa fållen vid fpetiarne af de högra falllva ref-

benen, genom brcll-hålnns nederih rymd, utan

lungans vidrörande, och ändteligen ut, imellan

mer- omnämnde fain\a retben, där hon fiannat

under huden och blifvit utllxuren. Häraf fer

man: 4) at pä et hårs-män tlera hogfl: ömtåli-

ga delar kunnat fkadas, fäfom Cillerna chyli,

Aorta defcendens, Cadiaca och defs grenar,

Trun-
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Trunciis nervi intercoftalis defcendens, Car-

dias, Sinus träns verf. hepatis och Vena porr.

hepatica m. m. få at denna håndelfe, i alla af-

feenden
^

fortjenar namn : af et rått vådeligt

iyckll^ott

God ilcotfei år al tid nyttig, om ock dylika

ikador icke vore abfoliit dodeliga 5 rnen når

högft oumgängeiiga delar för iifvets beftänd

,

åro i fkadan intagne 5 blir merendels ali ätgård

fruktlös.

ANxMÅRKKINGAR och RÖN
f^id Hafs - vattnets Salta och egenteliga

tyngd pä djupet ^

af

PETER JOHAN BLADH;
Super -Cargo vid Ofl-Indilka Compagniet

T Tti Kongl. Vetenfkaps Academiens Handfin-^ gar for år 1777 , fom blifvit mig tilfände,

har jag, pag. 21 y funnit de Förfok införde, fom
Hrr Doft. Sparrman gjort, pä Skeppet Stocka

holms Slott ^ med hafs- vatten, uphåmtadt ifrän

djupet, hvaraf tyckes kunna flutas, at hafs-

yattnet pa djupet år mindre bittert, men mera
falt, än i brynet. Pag, 23 gifves ock anledning
at tro, det bitterheten aftager, men fältan mer
och mer tiitager, ju liorre djupet blifver. Jag
undrar få mycket mindre, at Doft. Sparrman
ingifvit och Kgl Academ.ien gillat detta Rön,
fom tanken om hafs- vattnets ftorre fålta pä
djupet hårtils varit näftan allmånnelig.

H 3 Hvad
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Hvad bitterheten beträffar, vil jag medgif-

va, at nfigoii fkillnad kan vara imellan der 6f-

verita och det undra vattnet nti flora verids-

hafvee, hålft jag uti mina Annotationer finner

cn dylik anmärkning; dock fann jag ej fkiihia-

den få Hor , at jag vågar upgifva cien for fåker.

Men livad fåltan angår, kan jag deruti ej in-

ftåmma med H:r Sparrman, emedan ir.^ i den
delen har fåkra motfkål at förete. För min
egen del, har jag redan i niigra år varit ofvcr-

tygad, at ingen fådan fkilinad uti hafs- vatt-

nets fålta och egentliga tyngd eger rum inom
50 famnars djup, at den kan anfes iör fåker,

ån mindre, at den ll^ulle kunna mårkas pä Imxa-

ken, ehuru fin den ock må vara; och hade jag

redan för detta upgifvit mina ron i den faken,

om jag icke haft fä mycken auctoritet eniot

mig, at jag åfven tyckt mig behvMva genom
ChemifK underfökning befiyrka min låts, hvil-

ket jag icke haft tilfåile at verkliålla; emedan

på fjön, hvaraft det egenteligen borde fl^e, fle-

ra fvärigheter möta et få granhiga göromål, ån
man kan foreftålla fig: och utan noghet, be-

tyder fådant intet. Nu tycker jag mig dock
ej längre böra upflKjuta at ui:i(lerkafia delTa ron
Kongl. Academiens om.pröu ande. De torde

åtminftone hindra en gammal vilifarelfe at för

mycket rotfålla lig. Vetenllaperne åro ofta

mera tjente med cn antagen irrings utmönflran-

de, ån med en ny uptäckt; emedan den förra

år redan verkfam i lin krets, då den fednares

öde gemenligcn blitvcr, at åtmir^llone nSgon
tid biitva onyttig för det allmåmia.

At hafs- vattnet på djupet il^al vara faltare

ån i dagen, hafva ProfelTorerne och Riddarne

VVal-
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Wallerius och Bergman, jämte ätfkiliige an-

dre, antagit fåfom en nödvändig fölgd at falt-

particlarnas ilorre egenteiiga tyngd, ån vatnets,

hvaruti de åro uplöfte. Härvid märkes , at

faft ån falt, uplöft i vatten, fmäningonx fKulle

fänka fig til bottnen, når det lemnas orubbadt,

fä at foiutionen, uti et och famma karl, efter

någon tids förlopp, fkulle finnas vara fvagare

ofverft och Itarkare vid bottnen; fä kan deraf

ej något fluta's til förhållandet uti ftora verlds-

hafvet: emedan vatnet där, ätminftone på flera

hundrade famnars djup, år uti Händig rörelfe,

hvartil flere orfaker fammanllåmma, fäfom Ebb
och Flod, ftrom-drag, åtven på anfenligt djup,

famt väder och vindar. Utom defs, torde Salt-

particiarne med Oceanens vatten, iåfom deras

råtta matrix, urfprungligen vara något närma-

re och båttre förenade, ån fedan de en eller

flera gånger blir vit cryfialli Terade, och derpå ä

nyo uplofas uti frifkt vatten. Men jämte det

Hydroftatifke lagarne gynna fatfen om et tyn-

gre botten-vatten, åberopas åfven Grefve Mar-
siLLis och andras ferfarenhet i denna fak.

Gref Marsilli berättar, at han uti Conflanti-

nopeis Sund funnit det undra vatnets egente-

iiga tyngd förhälla fig .
til det öfras, fom 72 til

62. Denna obfervation år af enahanda befkaf-

fenhet med K:r Profefforen Wilckes uti Öre-

fund, hvaråft förhållandet, den lO Aug. 1770,
imelian det undra och öfra vatnet, var fom
10189 til IG047 Bagge åro gjorda uti Sund »

imeilan tvånne olika ftlta vatten - famiingar

,

fom ömfom ftromma fram och äter, och får

H 4 man

*) Kongl. Vetenfk, Acad. Handl. for är 1771. pag. 6.5.
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man fäledes derifrån ej fluta til förhållandet

uti de tiigråafande fjoar, ån mindre til Scora

Verlds-hafvet. Och ehuru det år troligt, at

nägon märklig n\illnad varit imcllan det oivcr-

Ila och det irrån djupet uphåmtade vatnet uti

Bosphorus Tracicusj år dock den utfatta pro-

portionen handgripligen felaktig: ty låt ofs ta-

ga, at det ofverlla vatnet varit aldeles frifKc,

elniru det verkeligen varit något falt; fä blif-

ver dock det undras egenteliga tyngd i,t6i2o:

en tyngd, fom det fvårligen kunnat ega; eme-
dan en fullkomligen faturerad faliake ej gär

ftort derofver.

H:r Waitz, uti fin Underfolning cm orfa-

kcn^ hvarfore vatnet ahid ftromdr in v.ti ?>kdcl-

hafvct genom Gibraltars-Sund . fom finnes införd

Uti Kongl. Vet. Acad. Handlingar for år 1755 p.

27 och följ. tager det rör en åtgjord fak, ar det

undra vatnet uti Medelhafvet, ej allenaft år fal-

tare ån det öfraj utan ock fä anfenhgen tyn-

gre ån Atlantifka Hafs-vatnct, at den, efter be-

råttelfe, uti hemälte Sund ftiindigt gående dub-

bla itrömmen endall hånledes ifrån deffa vat-

tens olika egenteliga tyngder. Auftoren bygger

ialedes lin athandling pä en Hypothefe, fom
förut bordt bevifas; och tyckes det hafv a va-

rit få mycket nödigare, fom alla omftimdighe-

ter, åfven efter Au clorens egna upgifter, fam-

mauftåmma, åtgöra vatnet uti Medelhafvet an-

fenhgen lättare, i ftåhet för tyngre ån i Ocea-

nen. Uti $.§.8^ 9^ 10 och II bevifes, at det

frilka vatten, fom Nil-Arömmen, efter et ll:ä-

ligt beräknande, cnfam afbördar uti Medelhaf-

vet, öfverlliger vida vagnar alt hvad n:\gonlin

genom en aldrig få högt tiltagen utdunltning
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kan bårt^^ä ifiän hela Medelhafvets yta. Frå-

gas då: Hvart alt det öfriga frifka vatten' tager

vågen, foiTi alle andre deruti och uti Svarta

h.^rVet inialiande ftörre och mindre Floder och
Sti ommar ditiora, efter Medelhafvets högd år-

ligen ej törmårkes ftiga? Så lårer ej annat kun-
na fvaras 5 ån at det följer någon förborgad

väg^ fom naturen til den andan betjenar lig af,

Aiitingen fådant då fer formedelfl en genom
Gibraltars Sund utgående under -ftrom, fom
H:r vVattz paiiår, eller, efter andras mening,
genom under -jordiil^a Canaler, få bliiver det

ändock altid et med friftt vatten utfpådt hafs-

vatten , fom Medelhafvet hemligen afbordar.

Kuru fådant kan vara tyngre och faltare ån
Oceanens vatten, blifver ganfi^a fvärt at begri-

pa. Skulle dock påliteliga Ron fätta faken ut-

om all tvifvel j få måfle antingen pä Medelhaf«
vets botten finnas nederlag af falt, fom vatnet

dår folverar, eller ock målle man tro, at fal-

tet dageligen alftras uti hafsvatnet, och at fle-

ra til defs frambringande gynnande omfcändig-

heter inträffa i Medelhafvet ån annorftådes, ef-

ter defs vatten, oaktadt fä mycken utfpådning,

ändock år faltare, ån på åtndlliga fiållen uti

flora Verlds-liafvet, hvaråfi: tvårt om ärliga ne-

derbörden knapt torde utgöra jiö'del af årliga

utdunftningen. Men Aucloren anfer Svarta haf»

vet, §. 33, fäfom endaft tilfåliigt-vis egande fui

fålta ifrån Medelhafvet. Om detta fiftnämnda

Haf anfes pä famma fot, i jämförelfe emot det

Atlantifka, fom tyckes vara mycket fkåiigtj

måfte det åfven i fm mon vara mindre falt:

och min oförgripeliga tanka år, at det fä åf-

\ren verkeiigen förhäller fig. Hvad för öfrigt

H 5 Ml-
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O.illnaden imellan det ofra och undra vatnets

fåita beträffar, måfle den vid falt-tilverkningar-

ne uti Medelhafvct vara obekant 5 eirnedan, fä

mycket mig veterligt år , det ftai vara juft

det ofverfla vatnet, fom vid höglta flod iniå-

tes uti Salt-krikorna at bärtdunfta och fåtta

fit falt.

H:r Bergs-Radet Baron Hermelin berättar

deremot, at vid Wallce- Saltverk i Norrige, up-

håmtas falta vatnet for tllverkningen iirin 30
fots lodrätt djup under vattu-brynet; emedan,

fom orden lyda: Forfarenheten har vifat^ at So-

lan är ftarkare pa djupet, än uti ytan Så myc-
ket detta vitnesbord i forfta päfeendet tyckes

vara emot mig, fä gynnande för min fats blif-

va följande Baron Hermelins ord, längre fram

uti famma afhandling: Bet falta vatnet npdra^ey

ifrån fots djup under vattu-bvynet
^ fom i bor.

jan anfördes, och häller där 4 grader. När iJen

for[I bärtgar om Vären ^ har man finn: t z-atnet of

verft eller uti vattu-brynet af famma vigt^ nemli-

gen 4 grader ; men när Var -floden och regn infal-

ler ^ forj\mgas det til hälften af nyfnämnde vigt.

wcr och mindre^ alt efter ftorrc tilblandning aj

färfkt vatten. Pä djupet behäilci' det i det värma-

fle ofvan anförda halt j"). Förklaringen bltfver

oförgripeligen den: nt frin%t vatten, i fynncrhet

meteoriil^t, fvSrligen blandas med Hafs-vatten,

utan flyter fom en olja ofvanpa ; men llrax

dcruiidcr och derifran, ända til bottnen, haller

hafs- vatnet en jämn falta. l>ct år defsutom

troligt, at det frifka pa ytan flytande vatnet ej

allenall är aldclcs onyttigt vid falt -til verknin-

gar^

*; KoJigl. VcL Ac. HaiidL i;69. p. 61. v) F-^g- ^ö*
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-gar, utan åfven Otadligt, formodeligen förme-

delft någon fetma, fom torde hindra CryPcalli-

fationen. Jag har Jåfit uti någon Franfli be-

flaifning ofver falt - tiiverkningen , at några

timmars regn i]<ai foranlåta arbetarna at flåppa

utur krikorna hela den innevarande Solan, och
inlåta nytt hafsvatten i ftåliet. Om en Sola i

det nårmaile år färdig at fatta ii t fak, når regn
kommer; fä år ej troligt, at par timmars ne-

derbörd il^Uile kunna förfvaga henne til den grad,

at vara fattigare ån nytt hafsvatten: fåledes år

det ej för utfpädn ingen egenteligen, utan for

någon annan orfik (l\ull, fom regn år få hin-

deriigt for falt -tilverkningen»

At nu komma til H;r Sparrmans beråttel-

fe, få har, efter det förfia mil slyekade förföket,

en annan tom korkad bouteille biifvit nedfi-

rad, forft pä 30 famnars djup, och när korken
efter upkomften befans endaft vara 2 linier ned-

tryckt uti halfen, men bouteillen aldeles tom;
nedfirades famma aniialt andra gången til 60
famnars djup, updrogs derpå och fans full med
A^atten, h vilket H:r Sparrman fann vara aldeks

utan det ringajle af dm äckliga jmak ^ fom vatnct

i hafsbrynet eger ^ ech tyckte hafva en flarkare^

men ren fälla ^ hvaruti li:rar Burtz och Bar-
kenbom inftåmit. H:r Bellman fann det ^/

långt när fä vidrigt fom haj i -vatten frän ytan ^

och andre Fåltfkären anjäg det ^ fom en nägot for

fiarkt faltad Bonillon. Detta famma vatten har
Hrr Profefl'. och Ridd. Bergman, hälft år der-

efter, underfökt, och funnit defs Gråvitas fpe»

cifica, vid 15 gr. värme, vara 1,0289, famt häl-

la pä kannan vid pafs Q\ lod kok-falt, Magne-
fia ialita och Gips tilfammans räknade*). gf,

^) Kongl. Vet. Acad. Handk 1777. P^S*
'
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Efter vatnets tryckning pä bouteillen, vid

30 famnars djup, törmätt prålTa in korken 2

lin. uti halfen 5 fä kan ju korken blifvit hel och
hällen intryckt når bouteillcn andra gängen
hunnit til famma eller nägot fcörre djup, h vil-

ket helt och hållet pä hallens fKapnad anr^om-

nrltj och år ju fäledes ganma ofäkert, på hvad
djup bouteillen år fylld med vatten, ehuru dea

varit jåmnt 60 fam.nar nediånkt. Men fom nå-

gra famnar mer eller mindre ej göra nägon huf-

vudfaklig ll^illnad, hålft bouteillen åndå troli-

gen imellan 30 och 60 fOT.nars djup blirvit

tyild: fä låt ofs taga for fäkert, at det uphåm.-

tade vatnet varit ifrån 60 famnars djup, fäicm

Hrr Prof. Bergman gjort. Denna anmärkning
kan allenafl; tjena til erinran , huru mycket opä-

liteligare och fåmre denna anftalt är at uphlmx-

ta vatten ifrän djupet, ån H;r Prof. Wilckes
vatten -håmtare ""), ibm jag nyttjat til de Ron
iångre fram fl^ola anföras.

De vid uphåmtningen närvarande Probera-

res olika omdömen om detta undra vattens fäl-

ta, i det H:r Sparrman Ijelf tann det faltare

än det ofverfta hafs - vatnet pä famma iiälle:

Andra Fältn\ären deremot endaft Ibm en något

for ftävkt fältad Bouillon^ ehuru det ledermera

fants häJla 8} lod falt pä kannan; vila tydeli-

gen, at fmakcn är otilräckelig at deretter dom-
ma om vattens fälta, fom ej mera ll:ilja ifrSn

hvarandra än defla tvä. DoA. Sparrman fager

väl vidare, at han vid några federmera aniläll-

da forfok, tyckt Jig finna vatnet c^a renars^ men

mgot faltare jmak^ ju längre fran ytan; men
in-

*) Koiigl, Vet. Acad, Handl. 1771, pag. 60.^
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inbillning och förutfattad mening torde hafva

haft mycken del uti detta tycke: ty ehuruvåi

mennifKans fmnen genom ofning kunna upar«

betas til en förundransvärd grad af fullkomlig-

het, år dock föga troligt 5 at utan fådan ofning

någon endaft på fmaken (kulle kunna urfkilja

en ftorre eller mindre fålta, når det kommer
an pä högft några fä tiotufende-delars fkiilnad,

fåfom uti närvarande fall : ty det öfverfta hafs-

vatnets egenteliga tyngd
,
ungefår pS famina

ftålle uti Ocean 5 dar H:r Sparrman uphåmtat

det underfökta, var, är 1775, imellan d. 11 och
12 Maji, vid 20 gr. värme, om.trent 1,0280

Det af Hrr Sparrman uphämtade vatten från

djupet har deremot befunnits , vid 15 gr. värme,

våga 1,0289 t)- -^^^^ ikillnaden uti egenteliga

.tyngden hos et och fam.ma hafs-vatten, om för-

föket fl^er vid 15 eller 20 gr. värme, år imellan

4 och 5 tiotufende-delar: följakteligen, om H:r

Prof. Bergman underfökt det hembragta hafs-

vatnet vid 20 gr. värme, hade defs egenteliga

tyngd i. ftållet for 1,0289 blifvit under 1,0285.

Öm nu tillika tages uti öfvervågande, at det

af Hrr Bergm.an vägda vatnet har varit 6 må-
nader pä bouteillej at deffa förfök åro gjorda

af fårlldlda perfoner, med fårn^ilta inftrum.en-

ter, kanfke åfven methoden varit något fkilj-

aktigj fä år jag vifs på, at den apparenta fkiil-

naden blifver aldeles obetydelig för hvar och
en, fom känner den granlagenhet fådane for-

rättningar fordra. I Mllet för bevis, vil jag

nu anföra mina obfervationer öfver hafs-vat~

nets tyngd pä djupet, fom til en del torde up-

lyfa

*) Kongj. Vet Acad. Hand], 1776, pai^,. 205.

t) Kongj. Vei\ Aciid. Huudl, 1777, pag, -ö.
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lyfa det foregående. De åro gjorda med ftör-

fta aktfanihet och fåkra inltrunienter , och kan
jag derfore med trygghet upgifva förhållanden

for aideles påliteliga. Och fom jag, fä val för

fammanhanget, fom för accurateiien fkull, ej

kan undgå at åfven anföra temperaturen vid

förföken^ fä torde det ej mifs]ia[;a Kongl. Aca-
demien at pä et ftälie finna utrördt både tyng-

dens och varmens iörhällande pä djupet.

1772.

Jan. d. 8 och 9. PäWike Fjård, utan för G6-
theborg: Svenfka Thermometren i fria luften 8>

uti vattu-brynet 3, och uti vatten uphåmtadt
fiän 35 famns djup 4^ gr. öfver o.

D. 10. Uti Väller -fjön, utan för Fleckerön

af Norrige^på det afftand trän land, at det knapt

fyntes: Låtit, vid pafs 57^ gr. Nord. Therm. uti

fria luften 5 J gr. uti uphåmtadt vatten från ytan,

frän 4, 8) 12, 16 och 29 famnars djup öfv^ralt

6i gr. o.

D. 14. Uti Nordfjön
,
pa 58 gr. Nord. Låtit.

3f gr. merid. Diftance frän Skagen. Therm. uti

fria luften, famt uti uphåm.tadt vatten frän hafs-

ytan och frän 20 iamnars djup, efter 3 iaril<iltä

förfök, öfver alt 81 gr.

D. 16. 17. i8- hade vi 3 och 4 gr. värme i luf-

ten, vid palTerandet iörbi Hittland och Ferö, pä

60 och 6r gr. N. Lat. och voro delTc de kaliaiie

dagar pä hela refan.

D. 2C. Lat. 55^ 40'. N. Longit. 9^ Väller om
Danfka Ferö. Luften 8|- gi*. Vatten frän ytan,

pä 4, och pä 2C famnars djup, öfver alt ic|gr.

I). 25. Lat. 45^ gr. N. Long. fran Ferö. 9^' V.

Vatten frän ytan och frän 4 f:rs djup J24 i^^r. -+-0.
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D. 28. Lat. 391 gr. N. Long. fr. Fero 7 gr. V.

Luften Tr| gr. Vatten frän hafs-ytan, från 10 och
20 famnars djup

, 15 gr.

Febr. 3, Lat. 33° id N. Long. fr. Fero 6 gr. V.

Vatten från yttan, frän 10 och 20 f:rs djup up-
håmtadt, ofver alt 17 gr.

D. 25. Lat. 2^ 55' N. Long. 3° 20' våfter om
Teneriffa. kl. 12 om middagen, luften och ofver-

fta vattnet 27-f gr, kl. 5 e, m. ofverfla vattnet

28 gr. från lO famnars djup 27I gr.

Det ofverfla vatnet vägde, kl. 12 om midd.

vid 27I: gr värme, - -

Det undra fr. 10 f:rs djup vid 27J gr. 16117

27! - 16115

27J - i6n6

D. 26. Lat. 2^ 50' N. Longit. 3° 20' V. omTe-
neriffa, kl. i. e. m. hjften 28I gr. Vatten -ytan

29 gr. och fr. 20 f:rs djup - - 27! gr» varm.t.

Det ofra vatnet vägde vid 28i gr. 161 11

28 - 16114

27I - 16114

Det undra vatnet vid 27 gr. 16121

27 - 16120

27J - 16119

Martii 16. Lat. 23° 40' S. Longit. 8 gr. våfter

om TenerifFa. Om middagen
kl. 12. 58' uptogs vatten från fidan fom var

kl. I. 2 25! gr. varmt och vägde dä 16144
& 25J - - - 161431

8 ä r6' 25I; - - - 16143

25J - - " 16143!

Samma dag kl. 6. e.m. hämtades up vatten ifr.

20 famnars djup, fom var gr. varmt når det

tönt
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forll: upkom. Jag hade ej tilfålle at llrax våga
det 5 utan lemnades det öppet Aaende uti en ftor

porcellains-fkäl. kl. 7 var det 2^^ gr. varmt och
vågde dä 16144.

Efter deffa nu anförda 3 forfok tyckes det

undra vatnet hafva varit något tyiigrejmen iKil-

naden torde hafva kommit at mera falt lufc hos
det ena ån hos det andra, hvarpä jag dä ånnu ej

gaf någon aktning. Följande iorlok gifva äter

andra utflag.

D. 18. Lat. 27° S.och 61- gr. V. omTeneriffa.

kh 12. 47' om middagen, var nyfs uphåmtadt
vatten frän fidan 25! gr. varmt och vågde

kL 12. 50' - - i6i35|-

5^ -5 gr. i6'35'

kL I. 25' - - i6p3f
kl r. - uphämtades vatten frän 5 iirs djup.

I. 3' 25 gr. - 16133

I. 5' 25 - 161323-

1. 10' nytt vatten frän famma djup.

il. 15' 25 - 16131I:

I. i8'upiiåmtades ån en gäng vatten frän

I. 21' 25 - 16132 (läm.djup.

Efter det aftonen fcrut bUxtade, dundrade
och regnade llarkt, trodde jag, at det urverfta

vatnet ikulle vara märkehgen lättare ån det un-
dra 5 men tann helt awnat. jag mifstånkte i for-

ilone min koppar- vaitenhåmtare 5 nien lag vid

de lenare förloken, at han var oikyldig. Från
Aorre djup kunde ej vatten uphamtas, emedan
Ikeppct Ikot nägon fart. D. rg och 20 Mart. var

det ilrän liafs-ytan uptagna vatnet de förila mi-

nuterna anlenhgen tyngre, ån en llund derefter.

DclTa dagar var fur blält cj görligt, at frun nå-

got djup uphåmta vatten. l^hx-
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Mart. 30. Lat Ba"" 42 S. Long. 9° 11'

öfier om Teneriffa, vägde ofre vatnet

vid 20 gr. värme) - - 16153 och 16153!

D. 31. kl 7. 47' f. m. vatten från 20 f:rs djup

i forftone 19I gr. varmt

S\ ' - 16153

56 - 19I - 16152

D. 3T. Lat sb'' 38' S. Longit 10° g ofter om
Teneriffa, kL i. e. m. Vatten frän hafs-brynet i

forftone 2o| gr. varmt, vågde - - i^i53i
kl. I. 5] - 19I gr. - 16153I

10 - - 16154

20 - 19I - 16155I

Apr. 2. Lat 35^ 17'. S. Long. 16° 50'. O.fr.Tenen
e. m. kl. 12. 56' vatten frän ytan vid i8| gr. 16153^

I. 5 nytt vatten fr. dito i8| - 16154

Vatten frin 20 famnars djup.

kl. I. is^ « iBigr. - i6i53f
22' - " - - 16x53
27' - i8| - 16154
36'^ « i8| - 16152

SO - » - - 16151I

.

' kl 2. -ig » 16152 *)

10' - - » - 16151 1

20'^ - 19I - i6i5if { ,

.

30' - i9| " 16150I {

'-^

35' - 19I - 16150 j

D. 6. Lat 34f gr. Syd. Longit 26 gn
ofter om Teneriffa.

I Vat-

^) Profvaren ofverdragen med fina iaft-bläfor.

-y) Profvaren fri frän aik bft-biåfor af Aer fixiis»
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Vatten ifrån 37 famnars djup.

kl. 8. 1 1 f. m. vid igf gr. 16154
26' - 19!^- 16152

58' nytt vatten frän famma djup.

igl - 16152

kl. 9. 10' uphåmtades vatten frän hafs-

ytan, fom vågde
kl. 9. 12 - 20 gr. i6i5r|

32' - 20 - i6i5oJ:

D. 12. Pä Taffel- redden vid Cap de bonne
E fperan c e.

E.m. kl. 8- 50' var vatten frän ytan uphäm-
tadt 13} gr. varmt,

kl. 8. -
"

i4i- gi*- ^^1^3

9. 2' - 15 - 16162$

Vatten fr.6 famnars djup i förfione iQ^gr.varmt.

vid 12} gr. - 16167

13J:
- - 16165

Alla delTa prof åro gjorda med en och fam-

ma vatten-protvare. De tuljande deremot, med
en annan.

1774 Mart. 29. Som det var mail: ftilla och
lugnt i luften, forfoktes at uphåmta vatten ifrån

djupet. Vid forråttningen hånde, at linan, fom
var ny och grof til detta behof, trafslades och
flog fig tiihopa uti flera knippor; hvartore jag

ej fä noga kunde veta, vid hvad djup inilru-

m^ntet hlifvit fyldt med vatten; cliuru nagre
och 70 famnar at linan voro utlupne.

Kl. 8- 45' började man draga up inltrumen-

tet, och 5 minuter derefter var det otver vattu-

brynet. Det uphämtade v:<.tnet var da 25 ;v
gr.

varmt, och vägde kl. 3- 53 vid 25^- gr. 211C7;

men
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ni^n fno- vattens tyngd vid famma temperatur

år 2053 r
5 hvaraf detta undra hafs-vattens egen-

teliga tyngd befinnes blifva 1,0280, 5.

Profvaren var ganOia qvick, ehuruvål alde-

les ofverdragen af helt lina luft -blåfor, fåfom

af mjöl. Jag gick från honom och iemnade ho-
nom til märket nedfänkt; men vid äterkomfien

kl. 9. 45' hade iuft-blåforne vuxit til fina knapp-
nåls-knappars ftorlek, och profvaren hadeder-

af fä höjt fig, at den tålde laftas med 21125, in-

nan märket vid 25I gr. värme kom til vattu-

brynet. Egenteiiga tyngden fkulle håraf blifva

I5O28853 om icke denna tilokning i vigten endaft

härrörde af den tilokning i volumen, fom be-

måite luft-bläfor orfakat, hvilket tydeligen fågs,

når profvaren for et ögnablick lyftades iitur

vatnet, hvarigenom luft - bläforne forfvunno
ifrån glas -kulan, men med papper aftorkades

ifrån mäffingen, ty när profvaren , fri från luft-

blåfor, fedan fattes uti vatten -glafet igen, tål-

de den allenaft 21102 vid famma värme. I3etta

undra vattens* foniållande var fäiedes

kh 8- 53 vid 25j gr. 21107 (tilhjelp.

9. 45' - 25I - 21125 med luft-biåfornes

9* 53 - - 21102 utan dito.

25.1 - 21103

10. 30' - 25I - 2n'04

11. 15' - 25 - 21105

Men hafs- vatten fran ytan vägde famma dag
kl. 5. 55' f. m. vid 25 ! gr. 21T01

6. 4' - - 25f - 2II02
12' - - 25I - 21103

33 - - QSv - ^^f04

kl. 7. - - - 25 - 21104
I 2 Om
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Om middagen kl. 12 voro vi pä Lat. 20° c6'' S.

Long. 5| gr. våfter om Teneriffa.

Efter vatnets uphåmtande från djupet, dagen

förut, ej gick få vål för fig, fom bordt, och
det var aldeles lugnt den 29 Mart. 1774, gjorde

jag om detta förfök med den åndring, at en lin

Logg-lina fåftades vid vatten- håmtaren , fom
derigenom fjönk ganfl^a lått. Når linan var

utlupea och pumpen pä 4S famnars lod -rått

djup, börjades updragningen , och var inftru-

anentet, inom 2 min. förlopp, åter upkommet.
Det uttappade vatnet var i Ipörjan 25J gr. varmt
och vägde kl. 8- 22' f. m. vid 25^ -

"
21108

27' - - 25 - 2TI06

9. 20' - - 25 - 21104!
35' - . 24I - 21107!
45' - - 24J . 21107

10. - - - 24|- - 21106

7] - - 24^ - 2IIC5

30 - - 25 - 2TIC4

1774. Mart. 29. Lat. 20° 25'. S. Long. 5^ 30'.

Valter om Teneriffa.

Vatten ifrSn lidan uphåmtadt vågde
kl. I. 16' vid 26 gr. - 21101

32' - -5s^ - 21 1 02

A3 - 25I-
- - 21103

kl. 2. - -
25I'

- - 21104

1775. Maji 30. kl. 3. c. m. dä vi för k]gn och
ocli en llark ilröm , fom fartc vaflUgt, lägo til

ankars, pä 30 famnars vatten, uti Engelfka Ca-
nak^n, ocli hade ön \\ igch uti N\\ ungefår if

Sv. mil ifrän ofs, uphåmtades vatten ifrån 20
famnars djup, fom vac;"de

U.3.
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kl 3. 12J: gr. « 21131

13 - " 21130

i3|- " - 21129

kl 4. 14 - " 21128

14I - - 21124

i6j " - 2iii8

kl 6.' 17 - - 21116

Det ofverfta vatnet på famma ftålie uti Ca-
nålen vågde famma dag för middagen

kin, vid i2| gr. värme, 21134

13 - - 2n33
|i2 - J3f - - 2n3i

13! " - 21129

12 - 14 - - 2n27
I - i4f - - 2n23

Af hvad nu anfordt blifvit , underftålies

Kongl Veto Academiens omprofvande, om icke

följande flutfatfer med fullt fkål kunna göras.

At uti öpna hafvet år, pa 50 famnars djup,

ingen ordentelig (killnad uti värmen imellan

det öfre och undre vatnet, vidare ån at Harkt

folfl^en, med ftilla vader, kan ibland midt på
dagarne upvårma, åfven fom regn och vind
ifrån kallare luftftrek kunna af kyla det ofverfta

vatnet, en eller par grader öfver eller under
defs vanliga temperatur.

At uti egenteliga tyngden ej heller år nå-

gon fäker fiiillnad märklig pä förenämnde djup
uti Ocean: följakteligen ej heller uti fåltan,

Om man annars , efter allmänt vedertaget bruk,
får taga för gifvet, at tyngden rattar fig efter

fåltan. Men emedan det undra vatnet, på nå-

got ftörre djup, har förmårkts hyfa mera faft

luft 5 och kanfke åfven utom defs, af någon an-

I 3 nan
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nan orfak, år mindre äckligt ån det ofra. fä

torde defs fålta, ehuru i hg fjelf ej Itar.kare,

dock likväl vara mera flickande pä tungan och
tor fmaken kånbarare, ån det öfra vatnets.

Slutligen utbeder jag mig at få anförs tvånne
omfiåndigheter, fom hafva någon gemenH-iap

med förevarande åmne. De åro lofe beråtrel-

fer, fom fordra bekräftelfe, och anföras deno-
re ej fåfom bevis for min fatsj utan endafl: få-

fom anledningar til ytterligare underfokningar.

1) Utaf Skärgårds -Bönder uti Öflerbotten,

fom idka Skål-fkytteri, och til den åndan om
Var-tiden refa til fjofs uti BottnifKa Viken, famt

följa med drif-ifen flera veckor och månader
efter hvarandra, har nägon berättat mig, at han
brukt med et åmbare, fåftadt vid en lång ftång,

uphåmta vatten något djupare ned ifrån, hvil-

ket han funnit frill^are och båttre at dricka,

än det ofverlla. Fallån det undra vatnet ver-

keligen ej fkulle hafva varit frifl^iare, är dock
ganfka troligt, at det varit tjenligare at dricka;

emedan bräkt vatten, om ej fåltan år fur Itark,

ISngt bättre Ilåcker torft, än regn- eller ino-

vatten, fom i det affcendet år fämre ån något
annat.

2) Lotfar och Fifkare uti Götheborgs Skär-

gård hafva den tankan, at under iniallande up-

lj6, är vatnet faltare oU erll och frifhare in-

under j emedan de pSllä, at det friflu vatten,

fom Gotha-clf atbordar, ruiner under, och at

det falta vatten, fom våiliig llorm incuifver,

deremot fl^al flyta ofvcr.

Macao i China , ä. Febr. ijyp.

Upl. i K. Academieu, d. 26 Jan. 1780.

RÖN
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RÖN
och

TtterUgare tillåggningar vid fåttet^ at bota

Fattubråck med fråtmedel '^).

ä H:r Affefforen Docl. Gahn^ inlemnade til

Kongl Vet. Academien fm gariika nyttiga

Afhaiidling, om det af Engeill^e Cbirurgus H:r

Klse förnyade och mycket förbättrade botnings-

fått i vattubrack, medelit et dertil inråttadt frä-

temedel, var jag redan forfedd med åtfkilliga

egna rön och händelfer, fom, för at gifva fa-

ken defs tilbörliga vigt, dervid blefvo bifogade.

Sedan den tiden, hafva många vattubräcks-

curer bUfvit förrättade, både af mig och an-

dra, hvilkaalla, Gudi vare åra, lyckeligen af-

iupit och haft beftånd, utan nya vattu-iamlin-

gar, elier andra fåmre föigder pä teftiklen elier

defs hinnor, ä den iidan, fom vattu-famJingen

var, förrån cauflicum nyttjades. Ingen kan,

med mera Mi, fatta råtta värdet pä nägotde-

ra af botnings -fåtten vid vattubråck, Incifion,

Hank, Infprutningar i Säcken eller Cauflicum,

än den, fom egt tilfälle at förföka dem alla.

Detta har varit min lottj och at fluta efter fvä-

rare och lättare aflopp, med mer eller mindre
lidande för de fjuka, bör jag tilfiä, at cauftici

bruk, i alt öfvertråffar de andra methoderna.

Jag år ock fåker, at håruti fä de måfta kän-

nares medhåll, fom utan fördom ingått i för-

fök och pröfning deraf.

I 4 Delar-

*) Se Kongl Acud, Handl. for Jan. Febr. Mart. 177S»

af

OLOF AF ACREL.
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Delarnes AnatomUl-a kännedom är dock

hår, fom vid alla chirurgifka förrättningar, hc^ft

angelägen. Scroti och telliklarnas hinnor, med
blod- och fåd-rorens nrfprung, gäng och lä-

gen, åro ock nu fä ljufligen förklarade af fle-

ra var tids Ifora Anatomici at man, i affeen-

de til deffa delars mer eller mindre ömtålig-

het, icke gjerna kan fela deremot, vid deana

methodens utförande.

Men fom dagliga erfarenheten vifar, at be-

tydande olikheter lörekommia i de mäfta fjuk-

doms-lall, fä fker det äfven vid vattuhråckens

botande med frätmedlet. En Läkares lifstid är

Icke tilräckelig at erfara och uptekna alia vi-

driga ändringar, fom kunna tiklraga lig; fä

tror jag ock, at juli i denna fjukdoms vårdan-

de, mycket återftår, fom jag ännu icke fedt,

erfarit och kan berätta för andra. Det fom
äter föreiaUit, under min tilfyn, och dervid pä
et eller annat fätt afvikit frän de allmänna re-

glorna^ kan ej annat, än bliiva kunniga och
utöfvande Läkare nyttigt, uplyfande och bc-

hagUgt.

Sdkrajle kamieteknet til et verkeligt vattubräck,

år vifferligen genomflunligheten mot ljuslågan

i et mörkt rum. Detta händer merendels; m.en

har

*) Prof. RoL. BIartin, in Nov. Aci. R. Soc. Sc. Upf.

Vol ill. piu^. 240 ::4T. Hl ^ter Med. Com. P. k
17Ö2. Ali:x. iMoNRo ... - Perc. PoTTii
Treat. on the Jiydrocolc, pag. 17 & fequ. Lobstein-
in Dillert. de hcrnia congen. vSrrasburg, 1771. H. A,
Wkisuerg, Ohf. anaf. de Tclriculis, Gotting. 1779,

p. 38 ad ^6; men p:i Svcnflva och l.Utiill at begripa

af H:r All. VotX. (Iahn i ufvanfOnu.Utc afliandiing,

pag. 31 och 38 til 4^>*
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har dock nägon gSng undantag: under tefti-

klarnas rheumatiita inflammatioiii , har jag ofta

funnit dem både updrifna och genomlyfande;
och hos tre perfoner, har genomfkiniigheteii

qvarblifvit tillika med teftiklens fvullnad, lån-

ge, ja hela året efter inflammationens bortgångs

få at man med nog fi^ål kunnat tro 3 at et ut-

ädradt vatten verkeligen varit famladt, antingen

inom teiliklens kropp och Tunica Albuginea^
eller i Tun. Vaginalis, titt omkring teftis^ men
fvuifiens fordelning 5 fom ändteligen ftedde af

fig fjelf, likt andra giktaktiga ftockningar, of-

vertygade alla, at här intet vatten varit utgutit>

utan at teftiklen med defs hinnor famfält varit

öfverhopade af våtfkor, inom deras vidgade och
ej bruftna ror, med et trögare omlopps bibe-

hållande. Efter Prof. Junkers råd, in Confpe-
ctu Chir, Cap. de Hydrocele, lät jag deffa fju-

ka bruka Pulv. Rad. Ononidis , haift qvintin

morgon och afton: händelferne åro dock for

få ännu, at deraf fluta om denna rotens ver-

kan, i teftiklarnas fvullnad och vattubräck.

Teftiklarnas fallfamma fvullnadf -fatt^ har jag

ock flera gånger haft tiifälle at beundra, hälll

i rhevmatiika och h^morrhoidale omfländighe»

ter. En del af teftis, ja hälften, fvullnar och
blir genomfl^iniig : detta forgSr efter 8^9
gar, och flyttar pä Mllet nåft derintil, fä at

tefiiklens fvullnad, mörkhet eller genomlklnlig-
het ömfa och ombyta fig frän det ena ftäliet

til det andra, i flera omgångar, inom 2 å 3 må-
nader, innan deffa omväxlingar uphöra. Efter

fådana niflammationer, har jag fedt tefiiklarna,

för en längre tid^ likfom förfvinna, få at man,
efter yttra känflan, tycker Tunica Albuginea

I 5 vara
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vara uttömd, likt fkalet af et tomt plommon;
men omfider återvinna fm fyllnad.

Når en fjuk år orolig, envis och okunnig
om fädan fvuilnads råtta art och förhållande,

hjelper det Läkaren ganfi-.a mycket, at veta

iTkiilnaden och fammanhanget af verkeliga och
endaft liknande vattubråck. Forhvad åfventyr

blottftållte han icke fig och den fjuka , om
fvullftens klarhet och andras påftäende, förled-

de honom til caufdci bruk; i tankar, men mifs-

tag af vattubråck? Fråtemedlets ftadesioshet

och välgörande kraft, år eijeft nog kunnig, och
är fnart fagt ingen ömtålig del på kroppen, där

jag icke brukat det, med ftor förmån.

Vattubracken äro icke altid lika gcnomjkinli'

ga, fä at man noga och flera gånger, mäfte

vid Ijus-fken betrakta dem, innan vifsheten

ftadgas, om en riktig vattuhölfas närvaro. Vatt-

net utgjuter och famlar (ig i Tunica vaginali

olika fort, fä at, när det hos den ena, pä 6
månader, bhr ftort fom et nyfödt barnhufvud,

klart, fpändt och tydeligt, kunna hos en an-

nan, flera år gå förbi, innan det upnär någon
fynnerlig ftorlek och de fåkrare kännemärken.

Vatnets limaktighet och mörkare färg och te-

ftiklens läge midt uti vattufäcken, göra i^kilj-

aktiga fvärigheter vid vatnets tydelighet; defs

gelé -likhet gör utådringen trög och l-ingfam,

hvaraf Tun. vaginalis och dels yttre omfvep af

fet-hinna, cremaller och huden, långe behålla

deras tjocklek och dunkelhet. Af delia antör-

da ftäl och omftändigheter, händer under

den, at cn updrifvcn tellikcl kan fynas klar

och genomOualig, utan vattufamling: och at

vac-
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vatten kan vara iitgutit och famladt vid teili--

klen, utan genomfkiniigliet.

Ca/. I. Icke långefedan, har jag haft, tillika

med H:r AffelT, Do£t Schulzen, et vattubräck

at värda och bota, af nog ovanlig beskaffen-

het j och fom det pä praftifta fidao , dels be-

llyrker hvad jag redan anfört, dels ock kan
vågleda andra i dylika håndelfer, fa haller jag

nyttigt vara, at anföra de hufvudfakeligafte

omftåndigheter dervid.

En Man af 63 är, eljeft af god håtfa med
•flark och faitfall kropp, hade redan i 6 är för»

Riårkt högra teltiklens fvållande ofver naturli-

ga ftorleken: de två fifta åren i fynnerhet, blef

han mer iipmärkfam derpä, fedan han kände,
at nägot mer an teftiklen, den han tydeligea

åtOiilde, utgjorde fvulinadens famfålta ftorlek.

Vid forfta underfokningen, funno vi, at vat-

ten våi var tilftådes 9ch famladt 5 men af fac-

kens mjukhet och mindre klarhet dömde vi,

at det var ännu obetydeligt: fäledes uplkots

operationen i 6 månader eller mera, i tanka af

vattnets tiiokning och fäckens båttre fpånning.

Efter den tidens förlopp, var likväl alt lika fora

förut. Svullnadens Itorlek lika med en flor

karls knytnåfva, jämte defs långd, befvårade

och oroade Mannen, fä at dröjsmål til längre

framtid, ogillades. ^

Kroppen bereddes med afforingar och ky-
lande dioet; teftiklen kändes, under nedra ån-

dan af hydrocelen, nägot ftörre än den vänftra

och mycket ftadigare^ vattu- facken var nog
oklar och aldeles icke genomfkinlig från liögra

och yttra lidan, oaktadt en blöt fpänning, for-

viffa-
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viffade ofs omj at någon utfiprad våtfka var der-

under: orfaken til morkheten var tefUklens öf-

re del, fom, intryckt mot vattufåcken, undan-
fl,:ymde ljusfkenets genomgäng; men når Iju-

fet fattes i ljumfken, och fåcken befägs fram
ifrän raphe, genom feptum til vånfter, blef ge-

nomfkinligheten helt tydelig. Caufticiim lades

|)ä vanligt ftålle, emedan en ringa fiucluation gaf

mäfta anledningen dertil: klarheten \ ittnade väl

om mera vatten -famling mellan tefliklen och
feptum^ men fruktan, at mtå cauflicum inflam-

mera mellan-väggen och upvåcka bulning i frl-

fl<a och vånftra delen af fcrotum, gjorde för-

ra flållet fäkrare. Yttre betäckningarne voro
mycket tjocka och fkrynkliga vid päkännan-
det. Icke defs mindre gjorde caufiicum, fom
denna gängen var förftärkt, en mot vanlighe-

ten fkyndfam verkan, och mäfte efter 9 tim-

mars forlopp aftagas: här hände äfven det fä

aldeies ovanUga, at alla yttre betäckningarna,

intil Tunica vaginalis, fölgde med caufticumj

fä at inre vattufäcken, ehuru ofpänd den var,

likväl lylte hel tunn och likfom genomlkinlig

i bottnen af faret. Vi hade fullt fkäl, at vän-
ta denna hinnans upbrott eller lofsnande inom
fä dagar; hkväl hände det ej förr, än pä 32:dra

dygnet, dubbel tid mot vanligheten: orfakerne

dertil voro förmodeligen
,

i) at vattu-fäckens

hinnor voro mångdubbla, ovanligt tjocka och
hvarftals fjelfva inliltrerade (Tiih. L I' {^.2. cccc.)

med det fega vatnct, fom här tants; 2) at den-

na oförmodade vattu-dränkning, hindrat cau-

ilicum at med all defs llyrka i omkretfen for-

ändra denna väta fäckcn, den inflamniera och
i bulning författa. 3) At vätil:an var fä alde-

ies
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tes feg och gelé-lik, ej lielier tilräckelig at ut-

fpänna fåcken. Deffa omftåndigheter fordrade

caiiftici äterbrok, flera gånger, i mindre del,

och när hinnorna voro multnade och lofa of-

vanpä, afkiiptes de hvarftals.

Oaktadt at fäcken, under alla deffa retelf^r

och jåmna omflag med gro t af rifvit brod och
blyättike »vatten, tydeligen varit inflammerad,
fölgde\ likväl ingen bulning i fåret och ingen
iofsning i kanterna af hinnan. På 32 dygnet
genomftacks det fvagafte ftället pä facken^ fom
var nägot utpoft. I Hållet för hälft eller helt

qvarter af vatten, fom vi väntade, utfiöto nå-

gra få droppar klart och fegt, fom tunn ägg-
livita. Följande dagen och natten, flot dock
mera, och genomftöpte en hel ferviette. Hår-
af uplyftes vattubräckets egenfkap, at det -var,

fom Au (Stores det nämna, genom infiltration i

fackens egna hinnor, och icke genom någon
vattiifemling i defs håla, jämte orfakerne til ti-

dens utdrägt med genombrottet af facken, Vat-

tufåcken , fom utgjort hela fviillnaden , föll

vål något tilfamm.ans; men fom flytningen var

ganfka trög och fparfam, gick ock fördelningen

iängfamt för fig: hvarril fordrades hvarjehanda

uiiderfiöd af fördelande och upvekande omflag

Tamt fmåitande medels bruk inom fåcken. Mot
flutet af eilofte veckan, var det mäfta fördeit,

. fåret låkt och curen lyckeligen öfverftänden.

At vattii-utadringår eller famlingar^ finnas i

farjkilta holfor hos en och famma perfon, har

jag flera gånger fedt: vatten har varit i Tuni-
ca vaginaU fårfldldt, och en annan inhölfad

vattu-famling vifat lig aflldid, högre up mot
buk-
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buk -ringen i Cellulofa funiculi fperm. Når
deffa fenare åro tydeliga och val fpånda, kun-
na de åfven med cauiticum botas, emedan de

blod -rör 5 fäd-ror och nerver, fom utgöra
ftrången, altid bliiva pä yttre lidan af hoiian,

dit fråtmedlets verkan ej ilråcker fig. Det år

endaft inre och glatta fidan af fåcken, fom ge-

nom frätmedlet inflammeras , beredes til fiippu-

ration, fammandragning och faii läkning, hvil-

ket dageliga erfarenheten intygar

Vattubrack i Tunica vaginali, har ibland fle-

ra vidder och rymningar, med en verkelig,

ehuru fördold gemenfkap lins imellan.

Caf. IL För flera ar fedan och innan bot-

nings- fättet med caufticum var bekant, blef

jag af en hederlig Man anlitad om hjelp for et

mindre yattubrSck på högra fldan. Det fyntes

vara utom Tunica vaginalis, öfver tefliklen,

fom ock tydeligen kändes, i fådes-ilrängens

cellulofa, omgifvet med updrifna fådes-rör, hö-

rande til vden delen af flrängen, fom kallas cor-

pus Pampiniforme. Pä et ftälle var vattufam-

lingen genomfiånlig och af et litet höns -äggs

ftorlek. Teltiklen trycktes af vattnets fpän-

ning, hvilkct gjorde Mannen nog \-edermöda,

frSn hvilkea han ändteligen ville biifva befriad.

Hud, hinnor och fjelfva facken, fom tilf:im-

mans voro mycket tunna, opnades med billou-

rien i en fldrningj vattnet utflöt, facken föll

t]l-

) Heistkr, ill DilTert. dc Hydrocele, p. 350 6>: 351.

1743. i\loKAND. in Opiilc. Chir. Part. U, p. isc
Paris 1768, erkfinna denna lanning;, ocli foredrogs
redan i deras tid .Fr.Umedleiis bruk, franitor alla

andra, i ijydroceler.
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tilfammans och hålet efter fl^rningen blef lielt

litet: utan fårdeles bulning, föigde låkningea

inom fä dagars men buhiingens uteblifvande

gjorde, at vattnet äter famlade fig, inom nä«

gra veckor.

I

Förledet ar 1780, och ledan caufiicum vi-

[ fat få god nytta i mänga håndelfer, anmodade
han mig, at ä nyo företaga curen med Fråt-

,medlet. Vid betraktandet af vattu - famlingen

,

fanii den nu vara mängrym.mig och genom-
fldnUy pä flera och de mail uphogda Italien,

med mörka mellan-väggar, fä at det fordrades

mycken pafsning med Tjus-fkenet, för at utle-

ta vattnets rätta famlings-ftålien , fom funnos
öfver och på fidorna af teftiklen, hvilken tii-

j

lika var helt kånbar Vattu-påfen, fom för-
I ra gängen genomfi^ars, var {'(irÅ^ klar och af

et höns -aggs ftoriek: flrax derunder och efter

j

all iiknelfe 5 i öfra ändan af Tunica vf.ginali
,

i lyntes en annan vattu-lamling, klar men min-
dre fpånd ån den förra j imelian bagge, en ila-

j

dig och mörk vägg. Under denna ned ra vat-*

' tu-päfe, låg teftiklen, mot fcroti framfida, un-
der ftållet^dår caufticum vanhgen anlåggesj den
var nägot ftadig, men hvarken för itor eller

ojämn. Derunder och i bottnen af Tun. vag.

kändes ock nägot vatten; men icke tilråckligt,

at vifa fig genomlyfande. Deremot fans mera
vatten och genomfkinligt, til höger af raphe
och fäledes imelian feptum och teftiklen. I fä

mörkt tilftänd, hade jag haft fkäl nog, at af-

ftyrka alla förfökf m.en llruöurens kännedom,
fä val fom fråtmedlets förhållande under defs

ver-

*) Jämför Förklaringen ofver Fig. III. Tab. L
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verkan, upmuntrade bäde mig och den fjuka,

til all mojelig och forfiktig åtgärd , mot en ä-

komma, fom med hans ledsnad
,

eljeft torde
blifvit obotad.

Caufticum lades pä ofverfta vattu-pöfnin-
gen och blef qvarliggande 24 timmar: Efcha-
ran fyntes vål nog genomgången, men då den
ännu på i5:de dygnet icke vilie rått l^kilja fig, hän-
de det, under någon feparation af defs bort-

dödde hvarf, at vattu-fäcken med lancett- ud-
den opnades. Detta fl\edde under min frånv a-

ro, och hade vatnet flrax famt de följande tvä

dygnen, utflutit til vid pafs et qvarter. Vi
trodde ock, at det ofriga af curen fkulle väl

aflöpa och i vanlig ordning? men hvarken ur-

tömde fig de andra vattu-famdingarne , eller blef

öpningen i facken beltåndande, utan grodde
tilfammans. Den fjuke fick vårk i fcrotum och
ny inflammation i Dartos och Tun. vag. med
ryfningar, oro och feber. Fordelande omllag,
åderlåtning och afförande medel, bragte dock
alt til råtta igen, inom 9 dygns forlopp. Vid
flutet af 5:te veckan, var tilllåndet juft lika fom
innan operationen företogs, och fåret efter cnu-

iticum färdigt at läkas. Den fjukas förlåceliga

villrådighet, behöixle fedan flere dagars upil^of

med curens fullföljande, genom nya pSlåggnin-

gar af caullicum : ändteligen beviljadt, påla-

des det äter, något ftörre och på tvänne ilällen

tillika : på den facken fom hade grodt igen

för bittida och nu äter var lika llind, famt pä
den undre dernäft intil: China -decocf togs, til

et qvarter om dagen, för at uprätta de fallne

kraltcrne och en nödig fuppuration. Bagge cau-

llica gjorde önikad verkan? men ej genomgaen-
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de til och med Tun. vaginalis : derfore afloftes

defs öfra flagor, få fort de multnade och lofs-

nade, dä ftrax fmärre ftycken af Lap. Cauft. Pa-

rifienfis pålades. Pä i7:de dygnet lofsnade E-
fchar^e i brädden, dä mycket vatten utflöt och
alla vattu-famlingarne uttömdes inom 3 å 4 dagar.

Högra fidan af fcrotum, fom under fråt-

medlens fenare bruk, varit mycket fpånd, he-

la 3 veckorna, började derefter dag frän dag at

fammanfaila? öpningarne flöto, fom vanligt är,

af vatten, ololWika flarfvor och gult var, om
hvarannan. Det var fynnerligen fägnefamt, at

fe det utgutne vattnet komma frän alla forr

omnämnde vrår och rymningar inom Tun. vag.

fä vål under fom pä fidan imellan feptum fcro-

ti och teftiklen, rått up til öfre öpningarne.

; Denna allmänna urtömning ftadfåfte nu mia
tanka om flera rums närvaro i gemenfl^ap , ge-

nom tränga gängar eller halfar, och ökade til-

lika erfarenheten om caurtici förmänliga ver-

kan i deffa och dylika håndelfer. Den äldre

och ofverfta vattu-famlingen , fom tvänne gän-

ger flagit felt, var utan gemenfkap med de an-

dra och nedre, ty den var utom Tunica vag.

5

men den dernäit nedät, egde fammanhang med
botten- och fido-famlingen, genom fmala trång-

fel, dit cauftici verkan få lyckligen ftråcktc

fig: 4 veckor derefter, voro öpningarne låktCg

vattu-fåckarne undanfmålte och alt författ i na-

turligt tilftånd, utan minfta förändring fedan

den tiden.

Vattu-bräcken hafva fåledes, genom H:r El-
ses förfta upgift och utöfning, den jag och
Svenfke Läkare efterfölgt, vunnit et Undrigt

K och
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och fäkert botemedel. Öfver-Dlreft. H:r Docfl.

Thcl har, med m.it famråd, for två år fedan,-

botat et dubbelt och anfenhgt vattu-bråck, m.ed

bålta utgångs och et dylikt, har jacr med H.T
AffelT. Docl. ScHULTZEN nyhgen hulpit *).

Vore det mojeligt, at i åldre taPr.e- och tarm-
bräck (herniss fcrotaies), hvilkas deiar lått kun-
na återbringas i buken, på lika fått fom i vattu-

bracken, medelli caulticum, fåtta bråck-fåckens

inre fida i bulning, fammandragning och hop-
groning, fä finge vi omfider et fåkert hopp,
om denna flora' olägenhetens grundeUga athjel-

pande. Förfoket vore i alla fall mindre åfven-

tyrligt ån det, fom en tid foreflogs, med glod-

gadt jårn på bråckfåcks -halfen , för at (kaffa

et faft och tilflutande årr; men kortade dea
vidtberömde Condamine plotfligen lifvct.

Anledning til flikt hopp, genom nyttjande

af caufticum, fick jag, för några år fedan, af

följande märkvärdiga hSndelfe.

-
. Caf. III. En Betjent vid Kongl. Hof-Staten,

52 år gammal, bade i många är burit et Aort
tarmbråjck på högra fidan, fom anfenligen ut-

dånt och upfylt hela fcrotum, emedan han al-

drig gjordt det minfta motltånd dervid, h var-
ken med band eller fufpcnforium. 1 horizon-

telt läge , hade han kunnat uptora tarmarne

med lätthet; men nätet hade qvarblifvit utan
fynnerlig pläga. Omlider hade fcrotum fvull-

nat,

*) Lnzarctts-Medicus i Abo, H:r AlVcfV. Doft. Berg-
MAN, har ock furledir är, med denna n:ethod gjort

en lyckJi<^ början: enlii^t dels ber.\rteire i Sjuk-

förilai^eii til Kongl, .uf\ er - Dircctiou vid L^ns-La-
zarectcrne, 17^0.
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nat, rodnat och p§ nigra ftäilen gangrenerat

fig. I detta ftick, fann jag den fjuka vid mitt

förfta befok, med klen puls, dödeligen matt
och kalifvettig. Af beråttelfen och fcroti ut-

feende, fåg jag ftrax, at nätet var gänget til

biilning och hade förorfakat gangrssn i Dartos,
med den fjukas flora fvaghet.

Vid fcroti närmare betraktande och mot
ljus-lken, blef jag varfe pä defs yttre fida, et

uphögdtj fjDändt och genomftiniigt Itälle, til

en tvärhands vidd: hela den öfriga trakten var

mörk. Genom ytterligare efterfrågan, om he-
la denna fliadans forfta uprinnelfe och tilvåxt,

fvornam jag omfider, at han i mänga år, haft

en flor teftikel, innan ljumfke-bräcket vifat

lig och nedfligit i fcroti botten; och at han
nu verkeligen hade et vattu- bråck tillika med
det bulnade nätet i bräck-fåcken och fcrotum.

Hela fvulhiaden fammantagen, var nog ftorre

ån en karls hufvud. Kallbrand och döden vo-
ro förhanden, och til det lilla äterftäende hop-
pets nyttjande, ej annat, än de ruttna våtfl^or-

nas uttömande, at företaga. Caufticum Sali-

num lades derpå, i ftorlek af en Riksdaler: och
et minjdre dylikt frätmedel öfver den klar^ Vat-

tu-famlingen, fom jag anfåg för en hydrocele,

utan gemenfkap med tarmbräck» facken. Det
förRa gjorde, inom 12 timmar, fui fulla verkan;
det inneiliitna varet frambröt i Itor myckenhet,
med fä fvSr flank, at ingen frifk kunde, utan

andans qväfning, qvarblifva i rummet, fom ej

år ovanligt, efter bulnade buk-nät och fet-hin-

nor. Efter nägra dagar och dä det måfta ut-

tömt fig, underfokte jag facken och fann en

flark portion af tarmar deri: deffa läto lätt fö-

K 2 ra
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ra fig up och i lifvet. Denna fl^ada, med nä-

tets Imåltning, fköttes federmera pä vanligt fått,

med fullkomlig framgång.

Den andra Efchara deremot, fatt ännu pä
j2:te dygnet öfveralt laft, och vattu-famlingeq,

fom under fcroti urtomning icke minfkats

,

öfvertygade mig om verkeligheten af et vattu-

bråck/ Fråtmedlet återhämtades, där det behöf-

des, til vattu-fäckens opning, hvilken Pnedde

pä iQide dygnet. Frän denna tid och under

vanlig värd, fkickade fig all ting väl, bäde med
tarm.-bråckets och vattu-fäckens bulningar,fam-

mandragningar och fafta läkning. Oakt^dt fcro-

ti ftarka utvidgning och faftän någon dels bort-

fkäring deraf icke fl^edde, har det nu, etter 10

års forlopp, återfått defs naturliga fkorlek, utan

all känning, af de förra och nu fammanläkte
bräck-fäckarne. Hela curen intil fårens läkning,

påflod likväl 6 månaders tidj och utom van-

liga fölgder af föregångne inflammation i fcro-

to och tarm -facken, tilägnar jag frätemedlets

verkan pä bägge bråck-fäckarne, den fafla och
päliteliga läkning, fom derefter erhölls: nätets

lammangroning i buk -ringen har defs utan be-

friat honom från tarmarnes nedfall och bråck-

bands vidare nyttjande, intil denna dag.

Af föregående anmärkningar, kunna följan-

de efterrättelfer ifadgas:

t) At när flera vattu-famlingar finnas pä
en gång, både inom och utom Tunica vag.

utan gcmcnikap med hvarannan, fom i Cafus 2 j

böra de färlkildt nied Irat-medlet angripas och
tömmas.

2) At
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2) A t vattu-bråcken icke altid åro runda

eller agg-lika, utan mångkantiga och fler-rym-

miga, lom åfven i 2 Cafus i akt togs; men li-

katullt, med en päläggning af frätmedlet, pä
endera af defs uphögdare famlingar, läter in-

flammera fig och botas 5 fallån ock detta ftål-

let vore pä öfra andan af vattu -facken.

3) Vid mindre genomfkinlighet och mera
ftadga i den fvulften, fom erkånnes at vara en
hydrocele, kan man med fog mifstånka fädant

vattu-bräck, hvilket endaft beftår i famteliga de

hinnors infupning (infiltration) med vatten,

fom i hålfo-ftåndet egenteligen utgöra Tunica
vaginalis med cellulofa communis , fom den
nårmaft bekläder j utan någon vattu-famling i

defs håla: fådan var Cafus L hvilken, oaktadt

denna oforvåntade fkiljaktighet, likväl inom ir

veckors tid, lyckligen var botad.

4) At fråtmedlet icke altid verkar lika fnart

hos en och hvar, utan fordrar både längre tid

och äterhåmtadt bruk deraf , efter Efcharae fle-

ra afbladningar : och oaktadt detta, mot H:r
Elses ofning, erfarenhet och löfte om upbrott,

millan 8'de och ii:te dygnen, behöfver nåftan

dubbelt antal af dygn, och gör uppehåll i arbe-

tets fortfåttande, få blir curen likaväl, når in-

tet oförmodadt hinder meliankommer, merån-
dels flutad vid 7, 8, högft gide veckans förlopp.

5) Når fammanfnörpte vattu-fåcken eller te-

ftiklens ftindhet, dröja öfver vanlig tid med
fordelningen, gifver jag i å 2 gran Calomei hvar
afton, hvilket tydeligen päfl<yndat ändamålet.

6) Ju ftörre och mera fpånda fom vattu-

bräckea åro, defto förr och lättare aflöper cu-

K 3 renj
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ren; men ju mindre de åro, dello tjockare åro

yttre betåckningarne, fom fråtmedlet bor ge-

no rn trän,2:a, innan det hinner angripa facken.

Dock lida de fjuke altid mer af liggningen, ån
af den yttre åtgerden; ty ledan iag några gån-
ger fedt, at de mädt illa af lutande uprått, el-

ler gSende, intalar jag dem håldre til tålamod
at ligga liilia några veckor, än åfventyra låm.-

re folgder, pä bekofinäd af et eljeU fåkert hopp,
om fullkomlig bättring.

Förklaring ofver Figurerne pa Tal\ IIL
Fig. i. vifar en teftikel med nedra delen ar

fåd-itrången, Epididymis, och defs opnade Tu-
nica vaginalis eller hölfan, fom omgifver te-

fi:is i naturligt tilftånd.

Fi^. 2. hcrer til beråttelfen om Caf. I. och
foreftåller högra fidan af fcrotum, blottad fråa

yttre betåckningarne och öfra delen af den up-

drifna och vattufjuka Tunica vaginalis, ladan,

fom den under curen betans; men icke förut-

fes kunde. Vänftra lidan år i naturligt tilftånd.

Bägge åro dock til hälften miinrire fammandrag-
ne. ö teftiklen; epididymas ; er rccc &c. ut-

märka Tunica vaginalis med tjocka, utdrifna

och af fegt vatten infupna hinnor, hvarftals pä
hvarandra, til en få anfeniig itorlek, fom be-

fkrifningen angifver. d vånftra teftiklen pä lit

rätta ftåile.

Fig. uplyfer befkrifnin gen öfver Caf. II.

och vifar teftiklen i dels öpna holfa, hvilken
innehade vatten, men var fördelt i flera rum
genom fackens ojämna utvidgning. Defsutan

ea iärfkiid vactu-famiiiig pä fåd-ibingea a; an-
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dra famlingen h tredje c; den fjerde ^;

den femte e; träng med öpen gang mellan vat-

tu-famlingarne h^ c och En dylik mellan

ä och e.

Vattu-famlingen a blef uttömd och botad

genom fårfldld pålåggning af caufticum , men
alla de oiriga genom fråtmedlets endalie bruk

pä famlingen h hvilket ock utgör befynneriig-

heten af detta ron*

RÖN
Om

Varmens fpånjlighet och fbrdelnings i an--

ledning af angörs upfligande och kyla^

uti fhrtunnad luft;

af

JOHAN CARL WILCKE.

långe var kunfkap om eld och värme ej

hunnit til fullkomlig vifshet
,

förtjena de

minfta anledningar til nya famband af obegrip-

ne omftändigheter, upmlrkfamhet. Af det fla-

get, förmodar jag de Rön vara, fom förekom-
mit mig, vid förfla bruket af den, genom H:r
Rosenberg, för Kongl. Academiens Inflrument-

famling förfärdigade nya Luftpumpen a),

K 4 §. 2.

€t) DelTa Ron upviftes för KongL Academien , vid tii-

fålie af Prins Kourakins hitråde fom Ledamot",

den 3 Jan. 1777*



§. 2. Alle, fom umgåts mecl detta Inflru-

ment, hafva fig bekant: at, da Fjxipcnten dkr
glas 'klockan^ efter BoYLEs//frr, formedelft fiik-

tadt låder ^ fåftes vid luftpumpi -tallriken ^ och man
emot et bakom flående ljus ^ fer derigenom^ eller uti

mörkt rum^ genom påfallande fol- flyålar nplyfcr

denfamma^ vifar fig deruti ^ vid dc aldr.ifoy/la

pumpdragen ^ en myckenhet ångor ^ hvilka fom en

fin rok upfylla. klockan^ emot ljufet gifva fårgade

ringar^ famlaf til hvålfvande mnln, fom åter, i

form af et fint dugg-regn^ falla ned^ lemnandes kloc-

kan klar och ren^ men återkomma och betåeka gla-

fets hela inre yta^ få fnart luften åter flåppes in

nti klockan,

§. 3. Detta, af Otto Guertke pSfundna
phenomen, plågar, efter defs anvifning åbe-

ropas til bevis : At en förtunnad luft icke vidare

förmår uppehålla^ utan ffåfom fpecifice tyngre . flåp-

per if^ån fig alla främmande ^ foyut finujiande och

nplofle ämnen. Hvaraf ock, i tillåmpning pä vår

luftkrets, regnets och nederbördens bekanta

harmonie med Barometerns fallande, plågar for-

klaras <:). Men ingen har, m.ig veterligen,

nogfamt utredt, den vid forenåmnde Rön fö-

rekommande förfta och vida märkvärdigare om-
ftändigheten: At dejfa, iitur foytunnad luft ned-

fallande ångor ^ fSrut upfliga och utbreda fig der-

uti ; at luftens fortunning foranJåter detta upfligan-

de; och at fjelfva orfåken dertif dr varmens Jpan-

(lighet och forddning. Fafl mera hafva nägre,

fom med H:r Nollet d) blifvit detta upftigan-

de

b) Exper. Magdeburg. deVacuo Ipatio, Lib. III. Cap.XI.

c) Se PYlufchenbroeks Nanirkuiiiiighet §. 1191. p. 484.

d) Se des utförliga Afhandling om detta cxpeninciit,
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de varfe, hållit detfamma for en blott fynvilla^

och derigenom fä mycket mera foranlätit mig,

at genom tjenliga förändringar uti tililållnin-

gen af föriöket, förviffa mig, fä val om ver-

keligheten, fom råtta orfaken, til detta ångor-

nas forfia utbrott och upftigande, fom föregår

deras påföljande fällning, och uti fjelfva Me-
teorernas deraf härledde förklaring, år af betyd-

lig fölgd. Hvad jag fåledes derom kunnat er-

fara, innefattas uti följande Rön.

§. 4. lifta Rönet. Om recipienten (hvartil

jag brukat en 12 tum hög och 6 tum vid cy-

iindrilk hvalf- klocka) är torr och ren, litet

upvärmd, famt fäiles.vid pumpen med en fmal,

med vax och får- talg infmord läder-ring j luf-

ten i rum.met, jämte pump -tallriken, tillika är

väl torr: Hafva aldrig^ vid forfta pumpnmgen^
angör vifat fig. Men flappes luften flera gån-
ger ut och in, eller pä annat fått någon fuk-

tighet föres in under klockan, upkomma altid

ängor, i famma män, fom luften varit våt el-

ler torr, kall eller varm.

§. 5. zidra Könet. Om förenämnde torra kloc-

ka ftålles pä en våt läder -fkifva, och förfta

pumpdragen fke langjamt; upftiga ångorna ifrån

lädret, fom en dimba, til någon vifs hogd,
och äter gifva fig nedåt tilbaka. Pumpas äter

häftigt^ upbloffa de pä en gäng öfver hela kloc-

kan, med en tydeUgen upät ftålld fart. Hvar-
pä de famlas til moln, och fom dugg-regn ned-
falla. Förnyas pumpningen under detfamma,
upbloffar altid en finare ånga, fom aldeles icke

K 5 hin-

Uti Mem. de l'Acad. des Scienc. 1740. pag. 243.
it. Legons de Phyfique, Tom» HJ» pag. 36Ö.
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hindrar de förras fall; men efter hand blir fä

fin och qvick, at denfamma ej vidare kan fes,

utan iemnar klockan klar och ren.

§. 6. j:dje Rönet. Om man, ledan klockan
fåledes klarnat, afkyler någon flack, med et

vätt klåde eller en fnöbåll, utanpå, börja ftrax

ångor vifa fig, pä de afkylda Hällen. Hvilka

ock, vid luftens inflåppning, öfverdragas med
ymnig töcken, vatten-droppar och nedrinnan-

de vatten-ädror. Detta alt förfvinner äter vid

ny pumpning, hvarvid ångorna utblofTa ifrån

de våta ftållen; men återkomma altid, pS fam-

ma ftällen och i nårmaft famma figur, dår de

en gäng vifat fig. En v^arm klocka däremot, be-

täckes föga eller aldeles icke, med dyUka ångor.

§. 7. 4:de Rönet. Under en torr klocka, ftål-

les på et vin-glas, til klockans halfva högd

,

et thee-fat med v^atten e ler brånvin, dä vid

forfia pumpningen, en tydelig by eller moln af

ångor finnes lyfta fig up utur thee- fatet, och
äter falla tilbaka, utan at flera fpär til ångor

inom klockan blifva fynliga. Har åter forfia

pumpningen varit fä fiark , at förenåmda ån-

gor ur thee -fatet upfyllt öfra klockan, och
rundt omkring fallit ned til luftpumps - tallri-

ken , märkas åfven, hålll efter luttens före-

gångna inflåppning, Sngor, få väl up fom ned-

ifrån utbrilta, och liliafom mota hvarandra.

§. 8- s-^^ ^ofict. Om en fucktad linne-lapp

fåfies up under hvalfvct, uti cn torr och ren

klocka; nedfaller derifrån, vid/;3Vy^// pumpning,
et tydcligt ange -moln, midt igenom den i ör-

rigt kkira klockan , til luftpumps - tallriken.

Hvarifrån ock fcdan, vid förnyad operation, en
iipgående blofsning möter. §. 9.



§. 9. R.w^/-. Om klockan efter hela des

hogd, formedelft en iipftående (kiljo-vågg af

papp, delas i två halfvor, och det fucktiga lin-

net tårtes pä diaphiagmens ena fida, upfylles

klockans motfv^arande hälft ymnigt med ån-

gor, under det den andra forblifver klar och
ren; ehuru båda, ofvan och nedan til, hafva

fri och open communication med hvarandra.

Slappes åter luften in, fom jagar ångorna rundt

omkring, kunna jåmvål deffa ofver alt, vid ny
pumpning, vifå lig.

§. 10. Såfom nu af deffa Ron , om de

med tilborlig aktfamhet blifva anftålte, å ena
fidan följer: At verkehg fiicktigha bor inforas;

under klockan^ om angör dsvflädes jkola blifva

fynliga; få utvifes ock deraf ögonfl^enligen

,

at deffa angör ^ verkeligen utbrifla ifrån de under

klockan befintelige vata ytorna^ och utbreda fig uti

den förtunnade luften, innan de ^ i form af moln

och dugg-regn^ ater derutur nedfalla; och at fåle*

des, detta ångornas fdrfla upfligande ^ och derar

derpa följande fällning, fafom tva farfkilda, med
luftens fortunning nara forbundne verkningar ^ bo"

ra anfes.

§. II. Hårom öfvertygad, äterftod för mig,
at efterfpana fanna orfåken til detta angomar
forfla lipfligande , och derpa följande fall och for^

fvinnande under klockan, m. m. Dervid mötte
ftrax i början flera fannolikheter, dem jag bor-
de reda mig ifrån, för at komma fanningen
närmare. Sådane voro Hrr Nollet s förmoda^
de fynvilla: luftens verkningar : oeh fjelfva vattU"

partiklarnes omedelbara fpånfiighet och repulfion.

Hvilka alla, til phenomeaernas förklaring, fun-
nes otilräckelige.

^ j2.
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§. 12. H:r NoLLETS mening var: at, fäfom
luften under klockan icke utvidgas pä en gång,
utan defs fortunning framfknder iirän pump-
öpningen, dar hon tränger lig ut, efter hand
til de öfrige luft-lagren, fä ber jåmvål ångor-
nas fällning och deraf upkommande apparenta

upblofsning, fke i famma led. Hvarföre ock,
når denna opning år, fom vanligt, nederli, gar

blofsningen upät: forlänges äter opningen, för-

inedelll et rör, högt up i klockan, fter fam-

ma blofsning nedåt. Likafom denfamma up-
kommer ifrån andra fidor, när opningen bUf-

vit dit ät vånd. Denna fmnrika förklaring paf-

far, vid all defs fannolikhet, tydeligen endaft

pä de håndelfer, dar ångorna under en fuktig

klocka, häftigt och pä en gång, fylla hela des

rymd; men ingalunda med de Rön, där ångor-

na, endaft pä någon vifs fida och uti viffa

delar af klockan, vifa fig; aldraminft, då fam-

ma ångor, ifrån flera lidor tillika, brifla ut emot
hvarandra. Ty luftens förtunning fprider fig

ganfka häftigt jämnt öfver hela klockan, hvar-

iöre ock, om dcffa angör blott härröra och
nedfalla utur fjelfva luften, dylika ångor öfver

alt borde vifa hg; fom likväl, ofta endaft, och
altid måft, fker vid och omkring de väta ytor-

na; hvarföre ock, om klockan är litet fucktig

ofver alt, ångorna, utan vifs direclion , ifrån

alla lidor, pä en gång, bloft'a up och fom en

blixt fylla klockans rymd. Hvad åter öpnin-

gens olika belägenhet och gemenll:ap med blofs-

nings-direélion beträffar, bör dervid anmärkas:

at detta prof ej lyckas, i torr luft, under en

fuUkomligen torr klocka, vid förlla utpump-

ningen. Men väl, fedan luften flera gSnger fått

rufa



rufa ut och in igenom röret, och p§ den midt

för öpningen befinteiiga delen af glasytan , de-

ponera medförd fuktighet, hvilken fedan vid

förnyad pumpning, itrån famma fida utbryter

och uplpfes til ångor. Mera vifshet erhålles

€j heller, om en, efter Guerikes fått, med en
evacuerad ftörre recipient förenad, öfver alt

fluten glas-kula, pä en gång tömes, och vifar

nedfallande angör. Ty man vet, huru fvärt

om ej ogörligt är, at drifva all fuktighet ur

flutne kårij fom bäft röjes genom kold, hvar-»

igenom de inneftångda ångorna famlas til en
vifs fläck, och åter derifrån utbrifta. I ofrigt

nekas aldeles icke, at ju luften bSde kan inne-i

hälla, och vid förtunnandet fläpper ångor ifrån

fig, men deraf kan pä intet fått flutas, at de,

ifrån våta kroppar utbriftande ångorna, åro en
blott fynvilla, då juft fjelfva luften deraf erhål-

ler fin fucktighet.

§. 13. Om dm under klockan befinteiiga luften

ar orfak til angörnas explofion och upjligande^ få

år detta, antingen den luft^ fom framkommer
utur vatnets poner; eller den lufttom nårmafl

omgifver, låder vid, och condenferas pä des

yta^ eller ock den^ fom förut upfyller recipien-

tens rymd. Den förflnåmnde luften plågar al-

drig framtränga fig och löfas, forån vid ftar-

kalte evacuation, dä alla ångor redan förfvun-

nit, och kan fåledes, vid de forfta pumpdra-
gen, ej iörorfaka deffa ångor; aidraminll:, fedan

luften, flera gånger ä rad, pumpas utj hvarvid
denna luft, alt mera tömes ut, men ångorna
tvärt om, alt mera tiltaga. Om luft, fom läder

vid de vata ytorna^ och genom dragning hålles

för tätare nårmalt kroppen, gofve fig ut, och
med-
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medförde vattu- ångorna, borde delTa, fäfom
en lag dimba, fiadna vid ytorna, men kunde
icke, fom nu Iker, blolTa med en vidftråckt ex-
ploiion up öfver hela klockan, lä vida en,
ehuru eftergifvande, dock i nårmafte jåmvigt
ftäende luft, öfver alt möter. Ej heller kunde
ångans upblolTningar blifva alt qvickare och
mera fpridande, då kropps-ytans dragning for-

blifver denfamma. Således blir endait öirigt,

at tanka på de7i luft^ fom fyller klockans- r}77id^

och omedelbarligen , vid föriia pumpning, för-

tunnas. At denna luft år i lamband med ån-

gornas upliigande, ar väl ganil:a både troligt

och onekeligt: frågan år endali, om denfammia,

blott faiom förtunnad luft, eriiåller någon flor-

re förmåga at "draga ångorna til lig, eller om
någon annan kraft och orfafc dervia tiikommer
och underhielpet deffa luftens verkningar? det

förra itrider emot den erfarenhet, at ångor hål-

dre dragas in utur en varmare, och laledes gle-

fare lutt, til en kali och tät, ån tvårt omj men
i fynnerhet derm.ed, at deiTa ångor, eiter loi-

fta upftigandet, ej hänga qvar, utan iirax iter

falla fynbart tilbaka, ur den luft lom genom
dragning och folation låledes formicnes hafva

uplyft dem, men äter omedelbarligen derpa,

utan orfak, förlorat denna förmåga. Luft,få-

fom luft allena, iörorlakar fåledes icke delTa

phcnOmener.

^. 14. At varru-Jiartiklarne y formedclft egen

fj)anllighct ^ uvblo/fd til dylika angör ^ år val iöt

lig ijelft redan otroligt, få vida vatncts delar,

få väl i vacuo, Ibm iria luften, genom inbör-

des dragning, löpa ihop til runda droppar, och
fjelfva vatnet funnits lä hårdt, at det genom

];ar-
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ftarkafte kraft, foga eller intet låter famman-
trycka fig til mindre voium; fäledes icke beftär

ai delar, hvilka ftarkt repellera hvarandra, el-

ler vid påtryckningens ringa förminfkande, up-

bloffa til fpånlHga ångor. Imediertid torde, fä

val Newtons, fom H:r Nils Wallerii, om
ångors upftigande, yttrade tankar, til fådan me-
ning kunna fortydas. Newton é) fluter af

luft -arters och dunflers upkomft: 3,At5 når^^

kroppens delar, förmedelfl värme och gåsning,^'

lofas up och komma utom kroppens drag»-^^

nings-krets, drifvas de med flor kraft, ifrån*^

få val fjelfva kroppen, fom ifrån hvarandra,"

och forblifva i fådant afftånd, at ibland miP^
lioner ftörre rymd deraf uptages, ån förut, dä"
de til en folid kropp voro förenade." På lika

fått, anfer Herr Wallerius f) för fannolikt:

At, då flytande eller andra kroppar, af var-"

me eller gåsning eller effervefcentier eller"

någon annan orfak, bringas til en invårtes ro-"

reife, deras fmå delar, fom tilforene, genom"
den fam.mandragande kraften tilhopa hängde,"
blifva nu bragte utom fin attraftions fph^re,"

och fåledes af den repellerande kraften, un-"
der dunflers namn och belkaffenhet, updref-"

ne och kringfpridde."

§. 15. Vifferligen fordrar en fund Phyfik,
at ftadna vid effekter, når man ej fer utvåg for

fig, til orfakens vidare efterfpanande. Hvar-
fore man ock med Newton, öfver alt får an-

taga repellerande krafter, hvara ft en verkelig

fpånftighet, utan tydelig orfak, vifar fig. Man
får

e) Optiks. B. III. qussft, 30. p. 371.

f) Korxgl. Acad. Handi. Vol. 8. p» 255,
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far med denna tankan likväl icke aidd liadna,

vid det förfia fubjedet, hvaruti denna fprid-

ning faller i ogat. Vid en bomb eller Mina,
träffas orfaken til fpridning, icke uti det kring-

flygande järnet eller ftenarne, icke uti krutkor-

nen hvarmed de fy Ides, icke uti kolen, fvaflet

och falpetren, hvarai krutet var gjord t, utan

egenteligaft, uti den, af falpetren, vid itänd-

ningen
,
genererade fpånftiga luften , hvars ela-

fticitet, förmodeligen hårrorer af nlgot än fina-

re repellerande ämne. Likafä, tilfKrifves, vid

eleärifka fpridningar, fjelfva repulfionen, icke

de ifrån kropparne utjagade guld- och damb-
partiklarne, utan fjelfva eleclrifl^a materien. Pä
lika fätt, far man vid ångornas f[3ridning un-
der luftpumpen, icke ftadna vid fjelfva vattu-

partiklarne, at tilegna dem en fpänlfighet, dä

deras eget förhällande är deremot. DelTa up-

drefne ångor ftadna ju icke qvar öfver hvar-

andra, at formera en ftäende dimba, utcin fal-

la omedel barligen åter, af egen tyngd, ned til-

bakars, famt mifta fSledes deras förra fpänftig-

het. De kunna ock, formedelll köld och vär-

me, drifvas ifrån, famt dragas til hvad l^ålle

man behagar, hvilket ej, med et för lig fjelft

Ipänftigt ämne, fkuile gä an. Någon annan kraft

och orfak mäfte fåledes härvid vara tilftädes

,

fom föranläter alla deffa rörclfer. Denna är,

vid alla omftåndigheters jämförande, tydeligen

ingen annan, än Elden
^

eller, fom de nyare hälft

kalla detta öfver hela naturen utfpridda hna
åmnet, rarmm.

§. i6. A t värme och köld hafva någon fär-

deles och nära gcmenOuip med ängoriias uplli-

gande under luttpumpen, år la n^vckct tydeli-

gare

,
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gare, fom ftorfta delen af deffa phenomener
egenteligall beror på den, dels abfoluta, dels re-

lativa grad af värme, fom luften, vatnet, glafet

och fjelfva pumpen ega under forfoken. Uti
varm luft och med varma kroppar, lyckas def-

fe altid båttre, ån uti ftrång köld. I fynner-

het mårkes nogfamt, hvad fkillnad är pä en
varm och kall recipient eller klocka. Den för-

ra hindrar och likafom qvåfver ångornas fria

upbloffande, hv il k et af den fednare befrämjas.

En varm klocka häller iig klar och ren, dä en
kall, vid luftens inflåppande, betäckes ofver-

ak med ängor och fuktighet Häraf med me-
ra, flralle iåledes, utan vidare omgång, redan

kunna flu tas : At varmens ofvergang och fordel*

flinga imdlan de under klockan befintelige kroppar^

7ic och dejt for tunnade luften^ egenteligaft aftadkom-

mer ångornas ^ fa val upfligande ^ fom vidare for-

hallande och fall For at likväl än tydeligare hår-

om öfvertyga mig fjelf och andra, famt när-

mare utröna inra mechaniken af deffa verkiiin-

gar, företogos til uplyfning följande prof.

§. 17. i:de Rönet. Af tvä fina qvicka harmo-
nerande Thermometrar, uphångdes den ena un-
der en torr glas-klocka, den andra utanför bre-

devid famma klocka? och lemnades en tid at

antaga rummets temperatur, hvarpå luften pum-
pades ur klockan, och fants: at Thermometren
under klockan, altid vid ftörlia evacuation, föll

2 grader ned, men åter ileg up, fä fnart luften

fläptes in uti klockan. Detta uphörde,fä fnart

Thermometer- röret öpnades? til bevis, at den-
na verkan beror på Thermometer-kulans fpån-

ftighet och fammantryckning af yttre luften.

Hvarefter ock Thermometrarne, vid tempera-

L turens
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turens åndring uti rummet, altid funnos i det

nårma/le ftiga och falla tillika, utvifandes der-

igeiiom varmens jåmna och famtida fördelning,

uti den yttre tåta, och inra fortunnade luften.

Detta fker dock ej längre, ån Thermometern
under klockan erhälles torr, ty fä fnart defs

kula fuktas aldrig fä litet, upkomma ftrax be-

tydeliga förändringar.

§. i8. ^-^^ Rönet. Om Thermometren under
klockan, med des kula fånkes uti en thee-kopp
med vatten, och luften pumpas ut, behäller han
fit ftänd, under evacuationen, men faller ftrax

flera grader ned, fä fnart han dragés up utur

vatnet, upftiger ej heller til fm förra högd,
förr ån des kula blifvit torr och all utdunftning

derifrän uphört.

§. 19. 9:de Rönet. For at längre och ymni-
gare qvarhälla fuktigheten omkring Thermo-
meter- kulan, öfverdrogs hon med fint lårft;

fom hade den verkan, at Thermometern, vid

förfta updragandet, fänkte fig 5 til 6, och efter

utpumpandet, ofta til hela 14 grader, vid om-
trent 10 graders temperatur i rummet och vat-

net. Alt fom fuktigheten bortdunftade, fteg

Thermometern up tilbaka, men återvinner ej

fm förfta högd, innan kulan blifvit aldeles torr.

$. 20. mde Rönet, Vid förenåmda och flera

prof, anmärktes: at de utur thee- fatet tillika

upftigande ångorna, märkeligen hindra Ther-
mometerns fallande. Hvilken, under en torr

klocka, där ingen annan ånga, ån ifrån des

egen kula,utbrifter, altid faller några grader lä-

gre ned. Hvarföre ock ftörfta falk t erhälles,

om kulan fuktas , innan den införes under
klockan, §. 21,
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§. 21. Såfom nu af deffa prof med vatten

nogfamt inhämtas, at hftem förtunnande hefram'

jar utdunftning ^ och derigenom Thermometerns kyla

och fallande^ anltåltes förföket med ån flyk-

tigare och mer evaporabla ämnen.

§. 22. u:te Rönet. Förenämnde, med fint lärft

ombundna Thermometer-kula, fuktades med
hogft reélificerad Spiritus vini eller Alcohol,
och fants dä efter evacuation, falla ifrän 17 gra-

' ders värme ofver frys -punkten, til 8 ja 12 gra-

ders köld, under famma punkt. Med Oleum
vini eller Rthtx vitrioli går denna afkylning ån
vidare, och har ibland, ifrin 18 gr. öfver o, kun-
nat drifvas til 18 gr. under o eller frys-punkten,

fäledes förorfaka hela 36 graders ändring i tem-

peratur. Hvarföre det ock ganfka vål for mig
lyckats, at pä detta fått, inom varmt rum, för-

byta vatten til is, uti en liten med vatten fylld

och under recipienten uphångd glas-kula.

§. 23. i2:te Rönet, Om lika mycket iSther

flas uti tvä lika ftora thee-koppar, hvaraf den
ena fåttes under luft-pumpen, den andra i fri

luft, fä finnes den förra i Vacuo dunfta längt

förr bort och förfvinna, ån den fednare? lika-

fom varmt vatten dårftådes fnarare mifter vär-

men, än i öpen luft.

§. 24, Såfom nu, vid alla deffa prof, lika-

fom vid de ofvannåmnde förfoken, altid en
myckenhet fynbara ångor utbrifta omkring den
uti förtunnad luft hängande thermometer « ku-
lan, tyckes åfven vara ögonfenligt : at deffa

ångor hårröra af deffa fucktade ytor , men at

tillika värmen derigenom bortröfvas ifrån de

kroppar, ifrän hvilkas ytor famma ångor ftiga
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up ; och at fäledes denna varmens bort- och 6f-

vergäng ifrån kropps-mafforna til den fortun-

nade luften, bor anfes fåfom egenteligafte och
nårmafte orfaken til dcffa ångors rcfning och
utbriftande. Hvad foreftällning man Ster, i an-

ledning håraf 5 bör göra lig om fjelfva varm.en,

och mechaniken af defla varmens under luft-

pumpen fynbara verkningar, torde af följande

Rön än tydeligare kunna inhämtas.

§. 25. Rönet, En rund polerad måffings-

fkifva , af inemot famma diameter fom glas-

klockan, lades horizonteit, på en fmxal upftäen-

de glas-pelare, til klockans halfva hcgd, un-
der denfamma^ klockan fylles genom pumpning
med ängor, hvarvid ljufet och ögat ftållas i

låmma plan med fldfvan, för at fe,hvadöfver
och pä defs ytor föregår. Man blir dä varfe:

i) Om Jkifvan är varm; at ångorna uti kloc-

kan altid lemna och behälla några liniers af-

flånd ifrän metallen, hvilken af en aldeles klar

och genomfl^inUg rymd är omgifven, pä hvil-

ken åfven de öfra ångorna likafom ftadna, fal-

la ned och förfvinna, utan at komma åt me-
tallens yta. Hvilken ock efteråt linnes och
förbUfver hka fä torr och ren, fom den var

förut. Om deremot 2) Mctall-Jkifvayi ar kallare

an klockan^ märkes, vid förnyad pumpning och
ångornas upbloiTande, aldeles inga fpår til fö-

renämnde atmofpherj tvärtom fes tydeligen,at

ångorna begifva lig ifrån alla fidor til den kalla

metallen, hvars hela yta deraf, fåibm med fina

dagg- och duggregns -droppar, linnes betäckt

och öfverdragen.

26. i^idc Rmt. Ora klockan , efter fiar-

kalle
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kalle evacuation, ofveralt vifar fig klar och
ren, och man dä på någon vifs flack eller fida,

utanpå, applicerar en fnö-bSil eller annan ky-

la, öfverdrages fnart famma ftålle inuti med
ymnoga dunfter. Upvårmes åter detta ftålle

med en varm ferviette, och kylan appliceras pä
en annan fläck af glafet, forfvinna alla dunflier,

och glafet klarnar pä det förra MUet, men be-

gifva fig ftrax til det fednare. Flvarföre ock,
om klockan aftundas lika klar ofveralt, defs yta

bor ofveralt lika upvårmas, for at derifräu ned-

drifva alla dunfccr til den kallare luft- pumps-
tallriken.

§. 27. Med defia Ron kommer ock det of-

verens, fom äfven H;r Nollet anmärkt: At
ångorna inom cyUndrifka glas -klockor ofta

lemna et klart afftänd omkring glafets fidor^

dar ingen ånga blir fynlig , ehuru hela klockan
dermed är upfyld. Likafom ångornas hvälf-

ning under klockan merendels förhäller fig pä
det fåttet, at den famma midt uti klockan går

nedåt, men upät, rundt omkring, inom den
omtalte klara atmofpheren. Detta händer hälft

uti varma klockor, men ej dä klockan är kali

och fjelf ofveralt flår lig med vidlådande dunfter.

§. 28. Hvad annan idée och foreftållning kan
man nu gora fig om alla deffa, med eieélrifka

verkningar få mycken likhet egande phenome-
ner, än den: At härvid forhilkr fig fa lika fält
med varans och kold^ Jom^ vid elecirijka for(oken

^

med elecivifka materien; och at famma theorie och

förklarings fom iiflyfer de fednare^ äfven faffär
fig och bor kunna lämpas pa de förra. 1 följe

hvaraf jag fäledes^ .om varm.en och defs verk-

L 3 nin-
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ningar vid forr omtalte ångornas upiligande och
nederbörd uti förtunnad luft, fattar det begrep; at

1) Värmen ar et ganjka fint och ffanftigt

amne^ hvars delar inbördes repellera och bortdr i
f-

va hvarandra.

2) Samma ämne ater^ har en /lark dragning til

de måfta kroppars materia. H\"artore det ej al-

lenaft genomtränger och upfyller deras porer

och omgifver ytorna deraf, famt genom defs

myckenhet och fpånftighet utvidgar dem; utan

jåmvål uplyfter, fkingrar och under namn af

utdunftning bortför kropparnas minfta delar,

famt formerar deraf {'panjliga iiplofningar ^ hvil-

kas art pä fjelfva kropps -åmnet eller kärnan,

fpånftigheten åter på myckenheten af repehe-

rande värme, ankommer och beror.

3) Jmedlertid drager värmen olika fiarkt af
olika materier^ hvilka ock, vid full m.åttning

,

famt relativ jämnvigt fms imellan, antaga och
innehålla olika, efter hvart och et åmnes art

lämpad
, fpecifik myckenhet deraf. Således dra-

gés värmen, uti våra förfök, ftarkafi af luften^

mindre af vatten^ ån mindre af glafet^ och minlt

af qvickfilfret uti thermom.etern g),

4) Samma art af kropp eller materia antager

jämväl och innehåller^ efter def olika tilftand ^ olika

mycket värme. Detta rönes tydeligalt, då antin-

gen fjelfva materien genom varmens mycken-
het förbytes til fpånftiga uplöfiiingar, eller def-

fe genom utvärtes krafter blifva lammantryck-
te, och delarne fäledes, i förra händeJfen, p§
cn gäng omgifvas af fä mycken värme, fom

for-

l) Se näflforegiende Qvarcals Handling, pag. 49.
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fordras, at fkilja partiklarne ifrån hvarandra,
eller at öfvervinna deras inbördes dragning, i

den fednare åter, icke kunna omkring fig be-

hålla och antaga all den värme, fom deras drag^

ning i ftorre frihet kråfver. Således blir en ftarkt

comprimerad luft het, och gifver fäfom en
fvamp den utkramade värmen ifrän fig F). Men
återtager famma värme, når den, fäfom i vara

förfök, äter friare fär utbreda fig. Likafä ut-

vidgar den fpånftiga värmen fig ät den fidan,

dar måfta briil och minfta motltänd möter.

§. 29. Sä fnart fordenfkuU luftens mycken-
het under glas-klockan, jåmte defs tryckning,

genom pumpning forminfl^as, rubbas varmens
förra jåmnvigt: de under klockan qvarblefne

luft -partiklarne erhålla friare utrymme, at an-

taga, och fom atmofpher omkring fig qvarhål-

la, mera värme ån förut. Denna värme häm-
tas utur omgifvande kroppar, hälft dem, hvil-

ka antingen redan förut deraf hade ofverfiöd,

eller fvagaft draga och qvarhSlIa detta ämne:
hvarvid denna värmen tillika af egen fpånftig-

het gifver fig ut emot den fidan, där förra

mottryckningen och jåmnvigten minfkas; famt

tillika, om kroppens art fådant tillåter, med fig

förer kroppens ytterfta finafte delar ^ hvilka äter,

för egen del, vid denna afföndring, draga til

fig och omgifvas af mera värme, fom kroppen
förlorar, och fåleds genom denna utdunftning

mårkeligen afkyles. Ju ftarkare nu deffa up-
iöfte och evaporerande partiklar för fig fjelfve

draga värmen , defto mera värme mäfte ock
den kroppen förlora, ifrän hvilkens yta de fti-

L 4 ga

i&) Boerhaave Elem. Chem. R II. pag. 480.
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ga up. Hvarföre ock de genom eld tilverkade

åmnen, fäfom Vin-fpiritus och /?!ther, hvilka

redan hålla fä mycken värme, at deras delar

knapt inom flutne kåril kunna hållas qvar och
tilhopa, vid utdunftning, draga måfta värmen
med fig och ftarkafl afkyla kropparne. Således

mäfte qvickiilfret uti thermometern falla, når,

omkring defs tucktade kula, luften röfvar til

fig värmen utur fucktigheten, fucktigheten utur

glafet, glafet utur qvickiilfret, lom. fvagaft qvar-

häller värmen, och genom defs milming min-
fkas i rymd och volum, famt dermed antyder

fä kallad kold.

§. 30. Mota deffa, genom värme updrefne,

och med atmofpherer deraf omgifne partiklar,

någon annan, med famma eJler ftörre grad af

värme omgifven kropp, hällas de af den repel-

lerande värmen til baka på vifft afftänd. Tarf-

var åter någon afkyld kropp mera värme, ån
defs nårmaftc luft meddelar, begifva ångorna

fig til denfamma, at med fit öfverflod fylla defs

brift; hvarvid den i famma led uttömde och
behöfvande luften tjcnar til ledare. Ångorna
äter, hvilka derflädes förlora deras värme och
atmofpher, ftadna pä fjelfva kropps-ytan, och
famlas til jftörre droppar, men åter genom of-

verflödig värme updrifvas derifrSn , i form af

ångor, emot kallare fidor.

§. 37. Samma orfak fäller de genom vär-

me updrefne ångorna ned utur den förtunna-

de luften. Ty, fom denna luft uti friare til-

ftänd kräfver llorre abfolut myckenhet af vär-

me In förut, och ftarkare än vatnet drager

detta åmne, undcrhjclpes derigcnom, ej allcnalt

ångor-
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ångornas upftigande ifrin deras maffor, genom
dragning, utan de upftegne partiklarne beröf-

vas jåmvål deras ^ värme, komma nårmare til-

hopa, famlas til ftorre droppar, hvilka af egen

tyngd falla ned i form af moln och duggregn,

och i fynnerhet då bryta ljufet til fårgor m.m.
Drager åter det til ångor uplöile ämnet var-

men likaiä ftarkt eller ftarkare ån fjelfva luf-

ten, få behålla jåmvål partiklarne deras en gång
erhällne repellerande atmofpherer, och formera

en art af fpånfiig luft, fom blandas och qvar-

ftadnar i den förra, famt okar defs mångd och
tryckning. Hvilket ogonflKcnligaft hinder med
Ä^.ther, då endaft litet deraf blandas och eva-

porerar uti ordinair luft, och en verkeligea

itändelig luft deraf tilverkas.

§. 30. Säfom nu af denna theorie om var-

niens fpånftighet och olika dragning til kropps-
materierne, tydeligen begripes, på hvad fått

kropps -partiklarne, efter Newtons talefätt,

komma utur kroppens och hvarandras attra»

öions-fpherer, til en verkelig repulfion, fä ^kun-

na ej allenafl alla ofvannåmda phenom.ener un«
der luft-pumpen, utan jåmvål oräkneliga flera,

af eld och värme härrörande verkningar i na-
turen, deraf hårledas och förklaras. Hålft, dä
fnan med H:r ScneELE i)^ uti fjelfva värmen,
likafom vid Eleélriciteten , får erkänna och an-

taga flera enklare ämnen, genom hvilkas affön-

dring och förening mängfalt flera, med de om-
talte analoga verkningar flå at förmoda. Hvar-
före jag ock tror mig fä mycket mindre fela,

dä jag anfer de ofvanbeflkrefne förföken, fåfom
L 5 tydc-

i) Abhandl. von der Luft und dem Feiier.
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tydeliga bevis af varmens fpånftighct och oli-

ka fördelning; denna äter för fanna orfaken til

ångornas upftigande och ofriga forhällande un-
der luft-pumpen. Hvaraf , i tillåmpning pä vår
luft-krets och deruti förekomimande Meteorer,
flera uplyfande flutfatfer tyckas med fåkerhet

kunna dragas.

1) Eld och värme forblifva, genom fpanftig-

het och olika fördelning, enda och råtta orfa-

ken til alla uti vår luft upltigande ångor och
utdunflningar, famt deraf hårrörande Meteorer.

2) Ångornas forlla utbrott ifrån deras maf-

for beror pä varmens famling til atmofpherer

omkring partiRlarne: deras vidare upftigande

äter derpä, ac deffa fpånftiga atmiofpherer, uri

den med värme likaledes måttade luften, dels

friare utvidga fig och finna mindre motlländ,

dels ftarkare dragas af en, upåt glefare, mindre
famimantryckt, famt relativt mera värme kråf-*-

vande luft.

3) För famma orfak afkylas jåmvål ångor-

na och andra kroppar alt mer och mer, ju hö-
gre de komma up uti atmofpheren, hvaräft de-

ras medförda värme lättare fprides, fjelfva luf-

ten röfvar mera deraf til lig, och fäledes altid

träffas en relativt ftörre köld, än ned vid jorden.

4) Luftens förminfnade tryckning oc^i tät-

het, fom rönes genom Baromctrens fallande,

föranläter fåledes, icke endaft genom blott fäll-

ning, af egen tyngd, ångornas famlande til regn;

utan fart mera, deras förlta upbiolTande ned-

ifrån, förmedelft utbrilhnde värme, hvilken,

fedan den förenat lig med luften, flåpper de up-

lyfte ångorna ifrån lig, at famlas til nedfalian-
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de regn» En omftåndighet, fom tydeligen rö-

nes, dS, vid Barometrens fall, en klar och ren

luft forft mulnar häftigt öfveralt, och ledan

flåpper regnet ifrän fig: hvilket ock, förmedelft

lamma operations fortfåttande, kan råcka flera

dagar å rad. Barometrens gång och rörelfer

ftä åfven fordeni"kull i nårm.are famband med
varmens, fäfom egenteliga orfakens tilftänd, och
förändringar uti luftkretfen, än med vattu-än-

gorna, fäfom et medföljande, men ej fom egen-

telig orfak verkande, phenomén. Mera torde en
framtid, dä varmens natur och mechanik blir

närmare kand, härvid uptåcka och förklara.

Grundmårglan, Cancer PuleXf

befkrifven af

SAMUEL ÖDMAN.

Tjet torde hända flera än mig, at, vid denna
lilla kräftas jåmnförande med H:r Archiat.

LiNNes Ölands-refa, pag. 42. oth. Gothlands-
refan p. 260 , liadna uti någon tvekan , antin-

gen den bör kallas Pulex eller Locufta. DelTa

2 fpecies mäfte hafva fä många tecken gemen-
famma, at man knapt kan undgä deras famman-
blandande, fä framt man ej blifver förviffad,

at Locufta har 7 par fötter, de 2 fmä par föt-

ter oberäknade, fom titta ytterft under ftjertene

H:r RoESEL har afritat bägge.

Jag antager imedlertid, at denne är Can-
cer Pulex.

Faun.



i64 1781* -^pr, Wlaj. ^un.

Faun. Sv. N:o 2041. S. N. N:o 81.

H:r Ströms Sond-Mör -i, p. 188. Marftue.

Hammers Faun. Norv^ N:o 735.

Jag bifogar följande beflrrifning, at den, fom
cgerLocuftajmä kunna upgifva råtta ildljemårket.

Cancer macrourus, manibus adactylis, thora-

ce nuUo.
Antennge IV5 fetaces, articulis 3 primis longio-

ribus. Oculi nigri lunulati.

Segmenta corporis XIII, capite excepto. 5 pri-

mis fquama lateraii munitis 3 g? 9, lo, pundo
fangvineo notatis (in vivo).

Pedes primarii
, 4 parium

,
quorum 2 par. antica

chelifera, cum pollicis immobilis rudimento,

inter fquamas laterales latent.

Pedes medii 3 par. longiores, ad fegmentum 6
incipiunt.

Pedes poftici 2 par. minimi, bidigitati, fub ipfa

cauda^ reflrices.

Styli 3 par. fetacei, mutici fub abdomine (hi funt

pedes fpurii Linn/Ei Locufti^. S. N. N:o 82).

Cauda bifida, chela duplici pollice furfum polito.

Corpus vivifufcum^mortui rufefcit,pellucidum.

Magnitudo maris f poll. Fcem. dimidio minor.

Wermdoenfibus Gnmdninygla.

Denna lilla kräfta ftiger til firSnderna här i

Wermdö Skargård uti December, fä fnart for-

fta holl-ifen vifar fig. Den kommer dä icke

tufendetals, utan i myriader, fa at man fer dem
krålla tätare än myror uti fm ilack, och det,

Ibm befynncrligt år, hälft på ler- botten, och
grund t \ attcn, där dock Cancer Pulex uti Skå-

ne fl^all bebo fandcn, upfokas af den med lit

näf plöjande Avocctta , och kallas Sdjidharc.
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Defs parnings -tid ar i Janiiar. Febr. och Mars.

Dä fer man, huru de ftorre eller hannarna be-

ftåndigt jaga efter de fmä, fatta dem öfver nac-

ken med de fråmfte fötterna, hälla dem fafta

och klåmda emellan de 5 fjäll, fom litta pä ii-

dan af de främfte leder, famt tillika fortfara uti

fimm.andet med de 3 långa paren eller mellan-

fotterna. Vid detta tilfålle föker hannen at

fatta med de klor, hvaraf hans fvans beftär,

uti honans fvans, och emedan honan år kor-

tare och åfven rullar fig tilkopa, fä nödga :^

ftundom hannen antaga en fådan Hållning 5 at

honan hel och hållen år omgifvcn af hannen.
Detta alt (ker under beftändig dans, hvartii bå-

da könen bidraga, och (ker intet hinder deraf,

at de äHkande nu ligga pä rygg, nu tumla pä
lidan, ty detta flägtet limmer pä alla fått, men
knapt baklänges, hvilket dock borde fnaraft vän-
tas af en kräfta. Deffa oroliga bröllops -hcg-
tideligheter förbjuda at närmare beikäda fjelfva

hufvudfaken. Man (kulle väl giffa, at de g par

långe ftyli, fom {Mt2i under buken, och hvil-

kas nytta annars år obekant, kunde hafva nå-

gon förrättning vid parningen, men detta för-

faller, dä man finner dem hos båda könen.
De tjena ej heller til fäfte för äggen^ fäfom hos
andra kräftor.

Honans ägg-bo år imellan de förr omnämn-
de fjäll, fä at hon med fma främfia fötter eger

tilfålle at fl-^ydda dem. Åggen åro fvarta, Itö-

ta något på blått, ej runda, utan något hop-
tryckta , i haft liknande finare krut-korn. Jag
har räknat fran 12 til 20, uti Mars manad. Sjeh-

va rummet fynes ej heller kunna berga flera*

Jag nödgades åfven med nål öpna en hinna,

innaa
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innan äggen träffades. Brifl pä dugligt Micro-
fcop hindrar mig at närmare befkritva detta, af

den vifa Naturen fä ovanligt anlagda gomftålle.

Det är icke någon nyhet, at denna kräfta

ftadar fifkeredfkap^ dock lärer den ej tros va-

ra en fä gruflig förödare, fom jag at egen för-

farenhet fär förfäkra. Andra kreatur infkrän-

ka merendels fin bukforg, under den tiden, dä
deras drift är fyffelfatt med fiägtets fortplant-

ning. Räfven går då ej i fax, Gäddan flukar

intet, Abboren forfmär Löjan, o. f. v. men
denna Pulex är matgirigall under fin parning.

Om man utkaftar et fegelgarn, är det inom 15

minuter betäckt til en tums tjocklek med kräf-

tor, och inom \ tima pä flera fläilen afgnaget.

Man har förfäkrat mig, at tjärade ryffjor ej

fl^onas under ifen. Vid ThomasmåiTo-tiden haf-

va de fortärt mina nya nåt uti en ftrom, fom
dä gick öpen, och uti April har jag fedt på en
natt 10 nya nåt fä upåtne, at blotta tälnarne,

utan ringafte hknelfe til garn, återftodo, och
det blott af orfak, at egaren lagt dem ibland

vaffen och ofärgade. Men vi hafve ockfå få-

ker bot emot denna olågenhet, i det vi fårge

våra nåt, eller, fom man hår fager, låtte dem.
Dertil brukas ftark lut, med hvilken m^an ko-

kar et llarkt decodl af al-bark, famt rönn- och
eke-bark, utan någon fynnerhg proportions i

akt tagande. Dertil lägges et H^edblad tjåra til

vid pafs 4 kannor lut. Nåten doppas häri, tor-

kas fort och utläggas famma dag. Ronden har

härvid en regel, få lydande: \ngQi\ låtte nåt i

Nedanet. Denna färg, ehuru den ärligen mä-

fte fornyas, eger dock förmån, framtör den,

fom fl^er med tilfats at Vidriol, ehuru fpar-

famt
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famt deraf tages; nåten forvaras emot rota,

fom i tråfken hår föröder dubbelt emot i falt-

fjoiij och^ det fom mårkeligt är, Pulex vågar

ej på fä färgade nät, få framt låtten ej år af-

nött, eller näten dammige.

Efter midfommaren minfkas Grundmårglan och
förfvinner få fmäningom, til defs man ifrån Ju-
lio ej fer någon , förrån höft-ifen lackar den til

land. Men den fom åftundar veta hvar hon
då viftas, må lägga nåt ofårgade pä 18 ä 20
famnars djup och ler-botten, fä vifar hon lit

lynne. Vid Olsmäffo - tiden har jag fedt nåt

fkadade, och fifkar, i fynnerhet Torfl?, upåtne

af denna kräfta pä förenämnde djup. Dock rö-

rer den ej leévande fifk pä nåt.

Vi fä dock icke tvifla, at ju denna Kräfta

uti Naturens vifa hushållning har fm fyfla och
åfven nyttiga ändamål at upfylla. Om den ej

gjorde annat gagn, ån blott renfade ftranderna

ifrån as, den tid ifen hindrar andra djur frän

en fådan förrättning, vore dock nyttan bety-

delig, åä vi ej behöfve, at vid ifens bortgång

frukta för rötaktiga updunftningar, fom vid en
annalkande vår- värme fl^ulle komma rätt illa

til pafs. Jag är tillika af den tankan, at fam-

ma vifa Förfyn, fom upfyllt Lappmarkerna med
mygg, Sträckfoglarna tiltjenft vid deras ungars
upfödande, äfven befalt deffa kräftor at million-

tals betäcka våra Itränder och grund, famma
foglar til underhäll, under den tid de hår drö-

ja , för at undfå, vidare befked , huruvida Norr--

bottens ifar afgätt eller icke. Det år märke-
ligt, at fä fnart foglen bortreft, går Pulex på
djupet. Jag tviflar ej, at ju delTe utgöra en för



i68 1781. ^pr^ Maj. ^uu.

fjöfoglar fmakelig föda. Mårtens fann fmä
kräftor (Canc. Maja) nåftan i alla foglar fom
han opnade vid Spitsbergen. Jag har åfven

mårkt, at hemtamaa Ankor, vid de ftrånder,

dar denna Pulex viftas , fä begärligt flukat den-

na fpis, at man ej med nägon läckemat kunnat
förmå dem, at godvilligt gä i hus. Deras ågg
hafva under denna tiden blifvit fä fete, gulan

fä röd och alcalefcent, at man knapt kunnat
fördraga dem uti matlagning. Jag torde ej fe-

la, om jag tilfkrifver niyckenheten af denna
föda den omftåndigheten , at knapt hvart tre-

dje Ank-agg hinner blifva förfedt med fkal,

hvilket jag i flera år erfarit. Nu i Vär har jag

funnit, at denna kräfta åfven tjenar til fcda för

finkar, i fynnerl:iet för Gjers (Perca cernua),

fom deraf flukar magen full: och torde denna

föda förnåmligaft bidraga til denna lilla fifl\ens

fetma.

Sluteligen far jag tiilågga, at fomlige bruka

uti fårg-iätten en liten tilfats at grankäda och
iller, för at än mer förfåkra fma nåt emot den-

na riende^ men garnet ftelnar deraf5 och flikar

mindre.

BESKRIFNING
Pa tvunne n/ja Infc&er;

af

CARL PETER THUNBERG.

Tiaufus Sr et flagte ibland Infe(flerne , fom al-

draförit är 1775, i en Dilputation, af Arch.
cch
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och Riddaren v. LiNNe, blef namngifvet, och
hvaraf dä et enda fpecies betl^refs. Detta rara

Infed var hitOdckadt af Dofter Fothergill,
Prafticus i London. Efter den tiden, hafva

inga flera fpecies tilkommit och blifvit beflaef-

ne , och iårer trohgen detta flågte biifva et

ibland de rarare uti Im clai:^. Redan är 1772,

på min forfla refa, fom jag gjorde in åt Afri-

ca, var jag fa lycklig, at håraf finna et fpecies:

federmera et annat, ibland de flere hundrade
nya fpecies af Infefter, fom jag, inom tre års

förlopp, uti liimjiia land famlade. Deffe hafva

befl^refne alt fedan legat i mina gömmor, tils

jag nu, vid upftållaingen af mina infefter i la-

dor, åter fatt, efter lycklig hemkomft til et

kart Fädernesland, fägna mina ögon med et

til fm fl^apnad fä ovanligt, fom vackert Infeft.

Det år icke allenaft antennerne, fom för-

nämligaft fkilja detta flägte ifrän de förut be-

kanta genera, utan åiven hufvudet och broftet,

fom på detta Infeft ega fm egen ikapnad, olik

den, hvilken fes på alla defs grannar och flåg-

tingar,

Antennerne, med fm befynnerhga clava fo-

lida, fkilja detta llågte fä val och fä redigt ifrån

alla de öfriga genera, hvilkas individua åfven

hafva antennas clava folida, fåfom Linnjei och
Fabricii Hifter, Baftrichus, Anthrenus, Klo-

.phorus, Nitidula och Coccinella, at m.an hår

hvarken blir villrådig eller kan taga mifte, då

vid andra genera ofta fiere fvårigheter yppa fig,

at föra et Infeél til fit råtta genus, i anfeen-

de dertil, at antennas och de öfrige not^e af

caput och thorax ofta äro otydelige, eller med
andra kom.ma alt för nåra öfverens,

M De
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De tvånne fpecies, fom iap" af detta genus
updagat 5 bör jag ej längre fordolja for nyfik-

ne naturens forfkare, utan tror derföre min
fkyldighet vara, de famme til Kongl. Vet. Acad.,
bågge befkrefne, och en afritad, infånda.

Bagge fpecies finnas vid Goda Hopps udden.

Character generis beftär i

1. Antennas biarticulat£e: articulo ultimo clava-

to; clava folida, uncinata.

2. Thorax attenuatus, ingequalis.

3. Elytra abbreviata, truncata.

Chararter fpecierum blir pä alle följande:

1. P. microccphalus : totus niger.

2. P.riiber: totus rufefcens.

3. P.lineatus: rufefcens linea elytrorum fufca.

Befkrifning.

/. Pau/uf rtiher. Corpiis magnitudine Notoxi rlii-

nocerotis, oblongum, depreffum, obfcure ru-

fefcens, laeve, giabrum.

Capnt antice margine elevato, in medio depref-

fum & anguilatum, polfice transverfim ele-

vatum & dilatatum in fpinam lateralem utrin-

que exftantem. Supra antice . in medio eft

ruga elevata, bifida inter oculos.

Antcnna antheriformes , biarticuiatx : articulus

infimus minor, cyhndricus, extimus latus,

complanatus bafi cordato, apice erofo-fui-

cato, antheram bifidam referente.

Tbovax antice crofus.

SciiTcllum nigrum.
F/j/tra magis rufefcentia margine exteriore de-

fiexo, abdomine breviora, truncata.
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//. Paiifus lineatm, Tab. III. Fig. 4.

Corpiis magnitudlne Carabi 4-puftulati5 oblon-

gum, depreflum, totuni, exceptis lineis ely-

trorum & oculis, rufefcens, glabrum.

Caput fuborbiculato - angulatum, punélis de-

preffis insqiiaiej marginatum, collo cylin-

drico a thorace feparatum.

Åntsnim biarticulatie: articulus infimus feffilis,

fubulatus^ fupremus duplo craffior, compref-
fus^ obtiifus, baii truncatus angulo exterio-

re in fpinam exeunte.

'Pal^i breves.

Thorax inoequalis , lateribus iitrinque unifpi-

nofus, antice elevatus, poftice rotundatus,

foveis in medio tribus impreffus.

Elytra linearia, truncata, abdomine breviora,
Jinea in imgulo media, lata, fufca.

Fedes ungviculati.

Hafre-Mafken;

Belkrifven af

CLAS BJERKANDER.

Zi t mafken til Phalsena Secalis år den , fom i

^ Rägen fororfakar hvit-ax, har ak fedau

år 1752 varit bekant j men hvilken Maft det är,

fom pä Hafran afbiter ftjelkarna, bar, mig vet-

terligen, icke varit kunnigt forr ån uti Junio
år 1780, dä jag förft fann honom.

Majken är gulaktig, nägot ofvcr i linia lång
och fpitfig åt hufvudet. Har inga fötter. .

Puppan år brun och afläng.

M 2 Den
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Den 14 Julii framkom Flugan.

Miifca aven<x. Hela Flugan år fvart och d^i-

nande. Ögonen brunaktige. Antennerne en

knyl, derifrän nSgra här utgä. Magen har 5

ringar. Vingarne racka utfor kroppen, ligga i

oval och lyfa af röda och gröna tårgor. Läng
niäfi; i linia.

Denna Fluga liknar något Mufca frit och
Mufca hordei, men det tyckes ej vara troligt,

at et och famma fl^iade-djur kan hafva få män-
ga onda goromäl, och det pä olika tider.

Da Hafren får ftjelk, begynner denne Mafk
at alTldra den, forft vid nederila leden, och
fedan vid de öfrige. Den lifta Ikada, fom ma-
fl^arna göra, blir for Landtmån endalt mårke-
1ig, emedan blom-ruQiorne (panicul^e), fom gått

ur holken, förviffna och bliiva hvita.

Om en och famma Mall' fiytter fig från den

ena leden til den andra, fom Hvit-ax- maiken
gor, eller agg låggas flere gånger, fom utkläc-

kas, år icke ånnu nog utrönt.

r~y^ r>J.-» rvj^ .>y^ r-^-> ry^ ry-»

BERÄTTELSE
Om Mafkar uti Grädda^

af

CLAS BJERKAXDER.

X r J779 fattc jag om Höllen Grädda uti et

glas, at utröna, om några hifcder deruti

fökte lug^a lina agg. Man bief fnart varfc, at

mån-
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många Fiuge-maiT^ar rörde fig i gräddan. For
at få dem til förvandling, forfågos de i 32 da-

gar med tilråckelig mat. Mafkarne begynte

omkring d. 8 Novemb. at förvandlas til Pup-

por, Litur hviika d. 10 Dec. Flugor framtkommo«

Majkarne voro hvite, 3 linier långe, Ipitfi-

ge åt hufvudet.

Puppm-na afianga, bruna. Flugan var Mufca
vomitoria (Faun. Sv. 1831)5 antennis pluma-
tis pilofa, thorace nigro, abdomine c^ruleo

nitente.

Det fynes troligt, at Fluge-mafliar, fom
genom purger- medlens kraft frän månnifkor
blifvit utdriine, genom agg, lagde i mjölken
eller annan mat, kommit i magen och där til-

vuxit.

Om mjölken Sommar-tiden bevarades för

Flugor, få torde genom fådan anitalt, de plå-

gor i magen undvikas, fom af fådane galler

underftundom förorfakas.

FÖR-
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.|Ten ena ifrån 1617 til 1625, pä två ark, af en
'"^y^vÅ författare^ den andra ifrån 1627 til 1659,

^jrunedelmåttig foliant, afJacob Bose Rudbeck,
varande Reclie^r vid Kongl. Trivial -Skolen

Mrjtädes a), Ibla^nd hvarjehanda åmnen, lom
ifeM Annaler innehålla, fäfom HiflorifKa, Fo-

iitiffiä^ Chronologifl^a m. m. hvilka jag förbi-

går,^ finnas ,ockfä några ftrödde i^hmårkninga^;
t)m Ä'r?tiderna och Våderlekeny hvilka fynt^es

mårkvlfdiga, ehuru gjorde få "til ' fägande, /^2£^

GriL^ och icke for hvar dag fårlläldt, iälom 'TJff^

vära tiders Dag-bocker. Men foin berörde An-
märkningar forrnodeligen åro de åldlle , loni

hos ofs finnas antecknade, och foljakteligen for

l-.n ålderdom rara, har jag af dem gjort följan-

de utdraij^.

Är 1617, fager den okfmde Journaliflen

,

rågnade i Januarius och Februarius., lika fom
cm

a) Denne Rudbeck var ock Profciror vid det Ade-
iiga Collegium, Ibm har dä en tid fanns irjr.Utadc,

men fom är IÖ29, deis for den gralTerande Peften,

dels för andra omft.\ndigheters ikuU blef föriking-

radt. Hans kamrater vcro Johax Mathi.^: och
N, SiMONiuS; hviike tiilika med honom forefacte

fig at ärUgen forlatca Annaler, och uti dem infe ra

alt märkvärdigt. Til den andan författade ock Rud-
BECK i CoUcgii namn et ProjeCL til fadana Anna-
ler for är 1628, fom til Konungen och Rädet ikul-

le Inlemnas, for at vinna deras bifall; afven et Pro-

jecl: til CircLilar-Bref, fom Ikallc affändas til alla

Landshofdingar octi Coniiltorier i Kunungcns namn,
för at förmå dem lamla och öfvcrfanda ifrän hvar-

je Landsort, livad märkvärdigt, 1cm fig d:.r årligen

kunnat tildraga; men hela denna tilft:\llning blef til

intet, dä Collegium, fom iagt år, ikingrades. Ic-

ke defs mindre forrfor Rudb1':ci\. at för lig fjelf

lulla ofvannämudc Dag -bok, och uti den antekna

det förn.imfta.



1781. if^^^ ^^S' ^77

om Midfommars-tidenj och var detta år in*

gen vinter*

i6r8, var en ftor flod i Upfala, fom gjor-

de mycken (l^ada, och pä himmelen fyntes en

ftor Comet) fom vande rifet foder-ut

1622, var Ster en fä ftor flod i Upfala^ at

ifen gick midt pä Torget genom Svartbäcken

och gjorde mycken fl^ada.

1624, d. 8 Junii^ flog Ljungelden ned i Sal-

peter -Bruket vid Upfaiaj och fororfakade ftor

förluft.

1625, d. I Maji gjorde vatnet fädan fl<ada vid

Säter 5 at man den icke kunde utfäga*

Uti RuDBECKs Annaler ftär följandet

1627 5 d. I eller 2 Jan. fyntes uti fl^ymnin-

gen, på ätlkiUiga orter i Sverige, och åfven

pä famma tid, en Flyg-eld, hvilken til glans

och Iken var ganlka vacker. (^iörmodäigen

Norrjken,')

16285 var Vintren ganflca hvafs; Våren oblid

och uti defs början foU mycken fno, fom va-

rade långe och forderfvade fåden pä de ftållen,

dar jorden var lofare; Sommaren var få rågn-

aktig, at vatnet gick öfver åkrar och ångar i

fomliga Landsorter, famt fororfakade (kåda bå-

de pä hö och fäd; Höften äter var deremot
ganika blid och vacker j m-en årsväxten uti Go-
tha Rike och Nerike ganfla fvag» Den fena

fnön och myckna fommar-rägnet hade fi<åmt

fåden pä deffa liftnåmnde orter, famt gjort dyr
tid; ty pä de öfriga var icke heller årsväxten

mer ån medelmåttig.

16293 d. 6 Mart. ifrän kl. 2 til 5 efter midda-
N 2 gen
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gen
3
fyntes erx vader -fol vid Såter i Dalarna,

och en dylik fyntes åfven ofver Stockholm 1635
d. 20 Apr. ifrån kl 7 f. m. til kl. 9, h\ ilken tin-

nes aftagen pä en Tafla, i Storkyrkan.

1633, var Vintren jåmn, hvarken fl;arp eller

blid, dock emot flutet fnögig; Vären obehaglig

af ftark kold, ånda in på Sommaren. Denne
åter var rågnaktlg^ men deremot Höften vac-
ker, ehuru nog korrt, i anfeende tii en alt for

fnart påkommande kold. Grodan och alt vä-

xande mognade fent, för Vårens obehaglighets

fkull och Sommiar-rågnet Många växter kom-
mo ock icke til mogiiad j och af Körsbår, Plom-
mon och Oxelbår blef ganfna litet. I Helfmg-
land,Ängerm.anland och de öfriga Norra Lands-
orterna blef den omogna fåden af den halugc

påkommande Hoft- kölden aldeles borrtbrånd,

fä at invånarena där nngo en bedroflig fkord^

i de Södra var ock grödan medelmåttig; men
af 1)6 blef pä de flafta fiållen en Uor myckenhet.

D. I Jan. var en ftark ftorm, hvilken tiltog

emot middagen, ii at fju fmä Tom afblSlie p3
•Storkyrkan i Stockholm, koppar-taket afrefs pä
Sakerilian, och fi\orlLenar hår och dar kull ka*

ilades j de Kongl.flceppen vid Q\'iftholmen blef-

vo drifne utur hamp.en, och några andra fl^epp,

fom voro faftgjorde vid en ftor ften, drogo
famma Ilen med Tig i fjon.

D. 1$ Aug. middags-tiden upkom vid Skin-

nartorp i Tjalm.o Socken och Öilcrgöthland en

Orcan ifrån V., fom afref taken pä 2:ne Stu-

gor, och lemnade väggarna bara^ borrtförde ute-

hängande kläder til fixogs ; kaflade en Lada af

knut-ltenarna; och kringfpridde en bråd- hög
pä gården i luften famt fonderllog bräderna;
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förde åfven fpilror til Sjön I/Vm, föm ligger

en haif mii ifrän Byn,

D. 26 Aug. vid kl 3. e. m. rafade åfven en
dylik Orcan i Öftergothland. Middags -tiden

upkom et fvart moln, hvaraf hördes åfta, h vil-

ken tiltog til kk 3. e. m. Ifrån detta moln föll

et Aarkt rågn blandad t med hagel ^ flora fom
HaiTel-nötter, Strax derpä upfteg Orcancn iiied

et hifkeligt brak ifrån S. icke olik en Hunimel-
drum, h vilken kringfördes eller kringvältades

och framföre flögo fpihor likfoni fy^^ta foglar,

I Rapflads Kyrkoherde -gård bortblaftes et tak;

men federmera gick Oixanen til Kåreftads Stor-

gård, och kullflog på vågen en Ek, fåmt af-^

ref tvånne tak med iådant brak, at ingen vå-
gade hg ut för at fe derefter. Nar folket fe-^

dan utgick , var luften full af en ftinkande rök.

Uti en Ek -lund 5 bredvid fiftnåmnde By, fka-

dades 60 Ekar pä ätikilligt fått? några voro meci

rötterna uprycktej. några midt afbrutne; några

klufne likfom af viggar; nSgra af fteiiar flotte.

Vågen fom Orcanen gjorde var vid marken
120 alnar bred, men i högden icke öfver tre

famnar. Ifrån Ek-]unden tog han kofan til Eg-
by i Våfterlöfa Socken, gående igenom Linka-

löfa Löt i Björkebergs Socken, federmera til

åifven vid Brickfra gärd^ derifrän til Bjårga i

Klockerike Socken^ vidare til Brunneby Soc-
ken imeilan gårdarna Sörby och Norrby, ahe-

jilådes i vågen fkadande Hus, BofKaps- hjordar
och Gårdesgårdar, åfven fom det föregående
haglet nedflog den fpåda fåden. Framföre löp-

te ock en eld likfom et rödt, 3 famnar långt

fvård, vändande fpetfen fram.åt. Sedermera ru-*

fade Orcanen i fjön vid Kongs-Norrby, hvar-
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åft ifrån V. en annan dylik upkom, och bäg-

ge ftötte med fadan fart pä hvarannan, at vat-

net upfvaliade ifrån bottnen och ftora fvalg

fyntes i fjön. Efter ftriden upftego bågge 11 1-

ur fjön och begafvo fig, i form af en ofantlig

Colonme, til Stora Sjön famt i vå^en nedböjde

tråden til marken j men hvart de federmera to-

go kofan år obekant.

D. 7 Januar. kl. 7 fyntes en ftor och ftark

eld på Slotts-taket i Stockholm, hvilken brann
|:s timme, få at hela taket troddes förloradtj

men icke det minfta tecken fyntes dock til llada,

1634. Vintren detta är var fä ofiadig , at en
och famme väderlek varade knapt 3 dagar. Förft

i Mars blef ftadig väderlek hela 3 veckorna,
då om nåtterna var froJft och om dagarna klart.

I April framlupo pä famma fått hela 23 dygnen
ganil:a torra, med köld om nåtterna och klar

himmel om dagarna j men d. 23 rägnade något.

Sommaren var torr och varm.

1635. Detta års vinter var ganfka ftadig och
(lark, fä at defs like icke varit i mannaminne.
Fä Älands haf var fä tjock is, at de fom relte

deröfver, med möda kunde hugga häl för at

vattna fina häftar. Uti mänga i trömm ar och
fjöar var botten -frufit, fa at filliarne dogo.

Sommaren höll fig tåmmeligen torr, dock var

året ymnigt på fåd, men hö litet. Uti Aug.
och Sept. var mågta ilark florm, fä at mycken
fkog fälldes och mänga örliga ^l^cpp förglngos.

Fä lamma fått jlormace fa en natt vid Allhel-

gons-tiden, i Öftergotliland och Smaland, at

nSgra Kyrko-torn afbhules, fäfom Skara, Munk-
torp, Linnesås med flef<^*

D. 26
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D. 26 Jan. och 1 Aug. fyntes vackra Väder-
folar vid Henemora, heia 6 til antalet

Uti Ångermanland
5
Medelpad

^
Helfmgland,

Dalarna och några andra Landsorter iyutes

ovanliga Djur, af Råttors ftorlek, gul fårg fä-

fom Gås-ungars, lolt kött utan ben, och hvaf-

fa tänder. Deffa djur upåto alt grönt, öktes
oåndeligen och upfylite alla (kogarna^ men do-

go af minfta flag. Gemene man kallade dem I

allmänhet Lemlar b) och trodde at de nedkom-
mit frän himmelen. Vid flutet af året förfvun-

no de allefammans, förmodeligen ihjäifrufne af

kölden. De kommo ifrån NV genom berg, fjöar,

Itrömmar och ovågade trakter, famt gingo SO
eller O. Intet motftänd kunde drifva dem til-

baka eller andra deras kofa, utan forr låto de

döda fig. Alla foglar och fyrfotade djur voro
deras fiender. Svin, Hundar, Kattor, Hermeliner,

Råfvar förföljde och upäto dem, fammaledes
Skator, Korpar, Kråkor, Höns, ja Falkar och
Ugglor, eller rättare Fjållryper ^r), hviike äro

hvite i Norr bekante foglar, nåilan like Ugglor,

hvarföre de ock af gemene man hållas för fädaaa.

1636 var Vintren i förftone något hård och
til en tid ftadlgj fiog fedan up; men kom åter

emot Thomas -mäffa; dock ftod öfver Helgen
ganfl^a foghg, utan tö, is eller mycket kalit,

men måft lugnt. Ifrån Ny-äret til d. 25 Febr,

var han ftadig och tåmmeligen kall 3 alienafl li-

tet tö d. 14, 15 och 16 Jaauarii,

N 4 va^

/;) Utan tvifvei de famme Lemlar eller Fj:ill~m6n>,

fom finnas belkrifne af Arch. v. LiNNe, uti Kongi,
Acad. Handi. för år 1740, fid, 326»

c) Tetrao Lagopus.
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Våren gand^a tidig och torr, fä at intet rågn

föll i hela Maji och foga for d. 13 Junii. Der-
af blef jorden bittida bar och grön, fldes-an-

den tidig, och bofl^apen flåpptes vall vid Paik-

tiden eller midt i April.

Sommaren var måftadelen het och torr; Hö-
ften fkönj års -växten af fåd., ho och annan
frukt ymnig. Men Vintren derpä kom bittida,

nämhgen i Oclober d. 15, 16, 17, ig, 19 , då mån-
ga fjöar lades; federm.era iiphörde^han några

dagar; men kom äter igen få ftark, fom han
Tiå';iOnfin kunde vara.

1638. Vintren räknad ifrån d. i Januarii, var

i början ftadig och medelmiittigt hvafs, leder-

mera måltadelen bhd och lagom fnogig. Vå-
ren, räknad ifrån dagjåmningen eller d. ic Mars,
var i början kall med häftig blårt, niåll täta

Nordanväder,blandade med vat fno; dock emot
flutet varm och torr. Sommaren, ifrån Sol-

lländet börjad, vari forftone torr och hetiig;

emot flutet nägot rägnaktig. Höften ifrån dag-

jåmningen eller d. 12 Sept. var af blandad vä-

derlek, dock mer lutande til rägn och blåft.

Vintren ifrån Solftändet eller d. 11 Deccmb. ril

iirets flut, mäftadelen blid. At den förra Vin-

tren åter varit flvon och behaglig, kan ilutas

deraf, i) at blix fyntcs d. 4 Mars, och nägre

lade lig äfven hafva hört afh-dunder; 2) at fl^cpp

kommo ilrån Danzig d. 21 Mars, och at vid

April månads början Stockbolmiua lleppen lyf-

te ankare. I IDeccmlKr kom ock et Ihepp Jul-

tiden hrän Roftock til Stockholm.

Ymnigheten af frukter och fäd var näflan

öfver hela Sverige incddmåt:ig, utom i Små-
land,
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land, livaråfl den ftarka Sommar -= hettan måfl:

bortbränt all grödan. I de Norra Landsorter-

na påkom ock en hafcig kcMd d. 3, 4 och 5

Aug. med mycken fno ^ hvilken betog invåna-

rena alt hopp om fl^ord^ famt hotade med dyr

tid. Men omkring Stockholm och måftadelen

ar de öfriga Rikets Stader kollade en tunna
fåd icke oiver 6 Dah k:mt, och ofta mindre.

1639. i^etta års Vinter, ifrån Januarii miä=

nåds början räknad, var måftadelen blid och
lått; allenait i början nägot hvafs en 8 dagar;

vid flutet ganflia oliadigjOch underftundom blå-

fte häftiga vindar, åkioret fä knapt, at man
ganfi^a litet kunde bruka flädar, och hade m.au

derföre fvärighet at förrätta korflor. Våren
ifrån d. i Mart, torr, vacRer och något kalU
midt uti och vid flutet af en lagom och be-

hagligt blandad väderlek. Somm:aren, uti Ju-
nius het och torr 5 federmera i de öfriga må-
naderna mer modererad. Höften ifrån Lars-

måls-tiden räknad, rägnig i början; men i Sep-

tember til ftorre delen vacker. Senare Vintrea
ifrån d. 1 Decemb. oftadig och mJftadeien blid 5

ibland frös väl några dagar, m.en rägn och eu
varmare luft uplente jftrax alt frufet,

D. 30 Mars fyntes en tydlig dubbel rägn-

båge. Omkring d, g och 9 Febr. ftark ftorm.

Årsväxten miedelmättig.

Detta år, hvad fom blifvit obferveradt af

RuDBECK. rör aren 1619, 20, 21, 23, 26, 30,
31, 32, 36 och 37 finnes intet angående Väder-
leken uti förenämnde Annaler antecknadt.

Utur andra Papper i Riks-Archivo har jag

hämtat följande:

N 5 1580
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15.30 d. 23 Febr. fyntes uti Vadftena et Luft-
fl^en, likfom tvånne ivanfar i korfs iagde. D. 12

Mars et dylikt uti Linköping, likfom en ftjer-

na med tvånne utbojde liorn.

1650 var uti Mälaren en nåftan fä ftark flod

eller fä högt vatten , fom torleclet är 173c. Nå-
gra hus nedrefvos då i Norr-ftrom och Telge-
grafven var pä vågen at öpnas dj.

1679 d. 23 Junii föll uti Skyllerfta Socken i

Nerike et hagel, fom forderfvade all grodan,
gjorde ftora gropar i marken, ftrimor i väggar-

na och flog ned qviftar af tråden. Hagel-kor-
nen hafva varit ftora fom hons -agg, til for-

men olika, runda, fyrkantiga, vigg-formiga,
aflånga och mäng-kantiga e).

1707 d. 18 Febr. imellan kl. 9 och 10 om afto-

nen fyntes et ovanligt ftarkt Nordfnen i Gefie fj.

HENR. NICANDER.

Jlnkdningar til utrönande afBejlånds-delar-
na uti Sten- ock Trä- kol;

af

PETER JACOB HJELM,
Vice Mynt- Guardie.

T^il forföken hafva de vanliga kol-arter, nåm-
ligen: Björk- Tall- och Gran -kol, blitvit

nyt-

Taget Litur et Ivads-Protocoli hAllk d. 9 IMaji 1650.

f ) BerätrellV dcroin ar ci;jord til Körningen af dä va-

rande Pafror i Skyilerira Ynnekstadius.

f) Ber.itt. derom är gjord af Isr. Anthelius ,
Con-

rea. i Getle. ovh IVnid til R.R. Grcf Cakl Piper
uti llref af J. Srhk ff fr.
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tjade fadane, fom de i allmänhet förekomma.
Men pä Ektrå och rå Stenkol åro fårflvilda fmä
kolningar anilålkle, hvarom följande korta be-

fkrifningar torde få anföras, fåfom i ftort, åt-

minilone hos ofs, mindre brukliga och bekanta.

EngdfiKa Stenkol^ af båfta och renalle flag,

inlades uti 1 iittel, fom forluterades med an-

ftofs af Franflst ler, brand nti Krukmakare-ugn.
Denna tillliäihiing utfattes for fmäningom till-

tagande hetta, ända til full glodgning. Uti
Recipientcn, fom löft förelades, endail med
omflag af vått gråpapper ifogningen, ofvergick

genaft luftfyra , fom grumlade det iflagne

kalk-vatnet, hvarutur riktig kalk nedföll Se-

dan åmfades recipient, med litet rent vatten uti,

och innan kort fyIdes den famma med hvit,

antåndelig rok , hviiken lade fig fom brun ol-

ja på det til utfeendet klara och oförändrade

vattnet. Når denne rök aldeles uphörde at

gä öfver famt hade lagt fig, flutades kolnin-

gen och Tuttelen togs ifrån elden.

Den öfvergångna oljan blef ftrax af Herr
AffeiToren och Riddaren Rinman förfökt til

Etsgrund pä Jårn. Och ehuru den famma
hårtil icke artade fig pä båila fått > fä torde

dock
,
genom preparation eller blandning med

andra ämnen, god ferniffa deraf kunna erhål-

las, I England (Kal Stenkols-oljan vara bruk-
lig fåfom tiilfatts uti Boktryckare-fvärtan.

Det klara vattnet uti Recipienten, filadt ifrån

oljan 5 hade följande egenfkaper : gaf någon
rökig lukt af Stenkols-oljan: fällde metallilka

folutioner : grumlades Itarkt af kalk -vatten:
ocii når papper, fuktadt uti fkedvatten, hölls

6f\er blandningen, blef en grä rök fynlig,
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foni gaf tilkånna, at Alkali volatile var uti vat-

net : den hvita fällningen, fom kalk- vatnet

ålladkom, uploftes hel och hållen, famt med
fråsning, af fkedvatten. Således var det huf-

vudfakligen Alkali volatile , fem i förening

med luftfyra, innehölls uti detta vatten.

Uti Tuttelen fanns en drufig, los och fl^or

famt til fårgen nog blyertsiik lemning, h vil-

ken likfom fmålt och formerat lig uti et ftyc-

ke efter Tuttelens iidor. Detta var nu kolade

Stenkol, fom pä Engelfta kallas Sindcvs eller

Coaks famt brukas vid Smält- och Mas-ugnar,
Stälgjuterier och fina fmiden. Utaf ico mar-

ker rä Stenkol erhollos 73 f marker Coaks ,

få at Stenkolen gifva tre gångor fä mycket
kol, iom af ved kan frambringas, efter vigt

at räkna. Deffa kolade Stenkol blefvo fedan

uti öppen digel hällne vid ilark glodgning

,

til defs allenall fvartbrunt pulver eller aika var

igen, fomi til någon del drogs af Magneten
,

famt utgjorde 13 | proCent af de tagne Coaks.

Rå Stenkol hälla fäiedes omkring 10 f pro-

Cenc aO^a.

Uti annan Tuttel anfiälkles pä fam.m.a fatt

kolning uppS torr fl-vcd. I början gick åf-

ven hår någon luftfyra öfver. Den omlade
recipienten fylldes fedan af brunaktig rök

,

fom efter fulländad kolning, och utan tilifia-

get vatten, var famlad til brun fyrlig våtn\a
,

hvaruti fvart tjära höll hg klimptals vid bottnen.

Det bruna vattnet hade genomträngan-
de och qväfvande lukt, fifom r.f Kolmilor:

fällde Jårn-folutioner med fvart färg: gjorde

Lacmus -papper rodt: och pä nyfsnämnde fart

gaf det tydcliga, men fvaga, fpar af Alcali vo-
latile,
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latiie, dä Kalkvatten eUer Aikali, i fynnerhet

Caufliciiinj dröps der uti. Det innehöll fåle-

des, jämte en hop Phlogifton, litet Alkali vo«
latile^ nägot aditringenSj famt en fyra, fom
förmodeligen år af famma natur, med den van-
liga Trå~åttikan. I öfrigt var härvid icke nå-

got at anmärka^

Pä detta fatt voro fem flags Kol i bered-

fl^ap at undergå forlok pä fina beitäridsdelar.

Til närmare underråttelfe om deras befl^affen-

het, torde likväl vara nödigt at forit intaga

deras egenteliga tyngder
5
jämförde emot vat-

ten 5 hvarvid Blyertien "^'), fäfom åfven få våi

et mineraliil;t Kol, fom Stenkolen, far tillika

nämnas, for flågtlkap och jämforelfe fkull med
de andra Kol-flagen :

Grav. Spec. Vigtcn af i cuhic-fot,

Ek"kol * » o 3 332 - - 654 lod,

^Björk-kol - 0,542 - - 1068 -

Tall-kol - o, 280 - - 554 "

Gran-kol - o, 441 - - 870 -

Rä Sten-kol 1,265 - - 2494 «

^ Kolade dito - o, 744 - - 1467 »

Blyerts « 2,267 " " 4470 -

Det förfta forfok , fom med
. deffa Kol«

arter anflålldes, gick ut på at fmna, om dår

vore någon fliillnad på dem i anfeende til

myckenheten af phlogifton , famt huru fior den
i det fallet (Imlle vara. Båfta utvägen, at kom-

ma

^'•) Plumbago, hvilken Herr Scheele iiiiderfokt, fe

K» V. A, a 1779' i- ^3^ - 'M3^
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ma äl någon kunG%'ap håruti, troddes blifva^

at detonera dem med Saltpetter, fom då bor-

de fnarare alkalefceras af et kol, fomhyfbemer
phiogifton , äa af et fattigare pä detta fina

ånine. Til den andan upgiodgades en rymlig,

HeffilTs digel helt vål uti Prober-åfkjan och
aktades noga , formedelli öfveriagdt lock

,

ifrån infallande ftybbe och oreniighet. Sedan
inlades dåruti afvågd miyckenhet renad Sält-

petter , til 2 eller Rere Centner. Sä fnart Salt-

pettren kommit i full glödgning, öftes fmå
portioner i fånder af det pulveriferade och väg-

de ftybbet dåruti. Nytt tillflag gjordes icke

forr , ån all rorelfe med det lOregäende var

flutad. Härmed fortfors, la länge någon deto-

nation märktes, och til defs det qvarblifna

Alkali begynte håfva och fkumma fig. Ja
ftörre myckenhet Saltpetter på en gång kan
användas til förföket, ju fåkrare mäile utan

tvifvel utflaget blifva : hvartil ockfa bidra-

ger ät omgora det flere gånger med famma
fiags kol, och dervid hvar gäng nyttja förän-

drade quantiteter Saltpetter, och deremot Tvä-

rande kol-mängd: til det manlla f Centner

emot hvar Centner Saltpetter, pä det fel i väg-

ningen fä miycket bättre må forekommas.

Til fullkomhg Alkalifation år pä detta fått

befunnit at

Delar, Delar.

ICO Saltpetter behufva 55 Ek-kol,

22 Björk-kol,
- - - 29 Tall-kol,

- - - - 33 Gran-kol,
- - - och 19 Coaks.

DeiTe



Deffa numror, fom åro et medeltal af flere

förfök
5

giiVa faledes tilkånna myckenheten a£

phlogilion uti det ena Kolet, jårnnforelfe- vis

emot et annat Dock är härutinnan mycken
fkilinad pä famma flags kol, fom följande för-

lok utvifar.

Uti anftålld gemenfam kolning gaf Ek-trå-

det härdt och laft kol, fom dock icke tålt

flarkare kolningshetta. Björken var ganlta

val kolad. Tallen hade redan börjat fvålla och
Granen var nog härdt brånd. Nytt bevis at

det icke duger kola flere flags ved i famma mi-
la, ätmJnftone utan at ftålla hvardera pa fitt

råtta llålle, Deffe kol användes nu, pa fam-

ma fått fom förut , til detonation med Salt-

petter, hvaraf

Delai\ Delar.

ICO åtgingo til 30 Ek-kol,
-* ~ - - 22 Björk-kol,

20 Tall-kol,

25 Gran-köL

Det gifves filedes icke någon beftåndig nu-
mer för hvart koiflag^ men de halva "altid fam-
ma jårnnforelfe fms imellan , då de åro lika

handterade. Tall-kolen fynas endaft göra nå-

got undantag. Det kommer til en del af fåm-
re fort deraf, fom i förra förföket nyttjades.

Sjelfva förföknings-fåttet har för öfrigt en
ofullkomlighet med (ig, fom icke öfvervinnes
utan genom uprepade förfök.

Vid deffa detonationer upftiger hvit rök

,

fom år den fa kallade Skedvattens-luften, eller

Saltpetter-fyra, förenad med Phlogifton, hv li-

ket hon tagit utur kolen. Hår framblänker åf-

ven



190 178 ^- SejJt.

ven hvit låga, eller verkelig eld^ upkomrnen
af den del Saltpetter-fyra, fom til måttning
undfått phlogiilon. Defs flien är ofta få ftarkt

^

at det befvårar ögonen 5 hvilket den rena luf-

ten åftadkommer, fom under alt detta llåndigt

frambringas. Kolade Stenkolen gifva denna eld

fenare^ men jämnare och klarare, ån de an-

dra kolen, fom fprida mer och mindre dunkel,

röd flamma: alt år bevis pä ftilnad i förråd af

phlogifton. Några phosphorifka, blågrona gni-

fl:or iynas ock pä Saltpettrens yta vid alla-des-

fa tillfallen.

Vidare ftälldes förfoken dårhån, at famla

och underföka den vid detonaticnerna upkom-
na fpänftiga luften. Dårtil hafva följande 3:ne

utvägar blifvit nyttjade: Vid den förfta lades

blandningen af Itybbc och faltpetter uti run-

da digiar, hvaröfver den omtalte anlloffen var

noga faftfmetad. Fogningen torkades läng-

famt och upkomne fprickor tiltäptes. Deref-

ter fattes digelen imellan upglödgade kol. Ef-

ter någon rtund , bands en lufttom blafa för

andra öpningen af anftolTen. Sä fnart deto na-

tionen gått öfver, tiliknöts blåfan med redan
anlagd rännfnara.

Den f:Ucdes famlade luften' flyttades fedan

uti rymlig flall:a, fylld med ljumt eller köld-

flaget vatten, hvilket fkulle upfupa SBltpctter-

fyran, fom i luft-form kunde vara tillllådes ,

men låta luft-fyran, fom väntades, fritt pas-

lern. Rymden af den crliållne luftén anmärk-
tes nu. Flafkan iljelptcs uti kallt vatten och
korken uttogs under yran. A^ittnet fågs, vid

lika grad af varnie, rtiga up uti flaflun efter

hand. Men at få mycket nogare fä bort all

iutt-
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luf^fyra, (käkädes Flatoil nägrä gSrlgéf^ badd

förut och fedan olläckt kalk blifvit införd.

Dä vattnet ej mer viile upftiga och kaik-gru--

fet utrunniÉj korkades flafkan val igen och Upp-

togs. Sä mycket vatten 5 fom nu vat mer uti

flaikäri, ån vid förra mårkningen , fvarar

emot iuftfyrans inyckenhetä Den äterfliende

luften underloktes fedan , hui'uvida den flåckte

eiler underhöll elden 5 famt om röda Sng^r up»
kommo, dä ordinär luft fick inftrömmas Det
fenare marktes icke hända 5 men någöH aa-
tändelig luft fanns fom oftaft ibland den Ikäm-
daj fom utgjorde det öfrigas

Med flörre quantiteter än 2 - 3 als %bbe
étnot 15 - 9.0 afs fhltpetter, hafvä kärlen on^-^'",-

jeligen velat hälla tilfamman. Ek-koleri ty-ck^

tes" vara väldfammaftj därnäfi Grärl- och fä

Tall -kölerio Björk -kölen detonerade ofta
^

utan at fprånga anftallten; och de kolade Stea-
koien gjorde det altid^ men deras .detoriatlon

gick långt vXj innan den började. Det af
utan tviivel för denna orfak^järnte flera 3 fom
Sten-^kolen ej duga til Kruts beredning, 'Ék»^
Gran- och Tall -kol ega troligen för ftörväld-
famhet dertH 5 den inga handterli^a gevår med
beRänd fynas kunna uthårda, Bjork-kölen^
fäibm midt imellan deffa ytterligheter

^ ärö
derföre tjenligall for Krut- til[verkninf>% i"oni

åfven blir min-tt farlig , emedan deras å^fl^å tvc-^

kes hålla riogalle delen af Kifel-åiiing emöf
de" andra trå- kolen.

Ibland flere foriok, fom, pä detta fatt ari-

ftålldcs med iamma flags kol, föhi i det forrä
äf detonations-förföken i öppen luff blif^-

Vit brukade j var knappt et för hvar föri^

O fö'ni
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fom fä lyckades, at all den upkomna luften

kunde fångas. Det blef derfore nödigt at fre-

fta en annan method, fedan hvarken länga och
vida gias-rör, eller ftora glas-kulor kunde häl-=

ia , når all luft fkulle famlas.

Til den åndan nyttjades en rund HefTifk

digel, hvarofver et ror af jårn- bleck pä det

forgfålligafle faftkittades. Röret var en aln

längt och af en tums diameter i öfra mynnin-
gen. Diglen hängdes uti en järn-ring ibland

upeldade kol, med tillräcklig tyngd af tack-

jårns-hållar, fom tråddes öfver bleck-röret, för

at hälla det falt vid Diglen. Så fnart den
famma kommit i full glödgning, lades bland-

ningen af kol 3 afs, (tagne af famma flag

,

fom til fenare detonations förfcket i öppna
karl användes) väl fammanrifne m.ed 15 afs

Saltpetter, uti lika flora omflag af Poftpapper,

fom inftuckos uti cn utilruken , fucktad blafa.

Når den väl var tillbunden vid röret, lät jag

pappers-ftruten falla ned til digel-bottnen. De-
tonationen följde ftrax derpä: bläfan utfpän-

des och tilknöts otvan for röret. Den fånga-

de luften gick fedan genom fommar-varm t vat-

ten i cn Bouteiile, för at mätas: fördes deref-

ter flrax i bläfan igen och flyttades fedan uti

en fla(l<a, hvilken defsutom ännu innehöll me-
ra kaikvatten , än den väntade luftfyran kunde
behöfva , at fullkomligen blifva abforberad.

Skillnaden im^ellan den q\ arbiifna luftrymden

och den, fom i förra Routeillen anmärktes ,

fkulle då vi fa myckenheten af luft-fyra.

P5 detta fått gick det både fort och vigt

at detonera. Ingen våldlam verkan förfpordes,

och anflallten tycktes förblifva orubbad. Det

fas
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fåg dS^ ut, fom fåkra Utflag icke ftulle fela.

Men då uträkning var gjord 5 befanns foga tell-

nad iniellan kol-arterna 3 fom dock i det förra

forföket vifade fig. Defsutom voro Utflagen

mycket ftridiga , fä at de bagge for denna gäng
med fkål utelemnas. Det fordras annars myc-
ken fkiljagtighet, om den pä fä fmä quantite-

ter, uti vanliga och låttfängna karl, fkal blif-

va mårkelig, och det mini ta fel, fom vid mat-
ningen begås , fördubblas mänga refor ^ dä det

uträknas på ftorre mängd*

Med denna tilftållning forfoktes icke defs

mindre ä nyo at vinna åndamälet Til deto»

nation af forenåmde kolmängd togos nu endafl

12 afs Saltpetten * Ty mer ån fyra eller högft

fem gånger defs vigt emot trå-kol , behofvas

ej til full forftoring, fäfom af det föregående

inhämtas: och faft än tio gånger mer Säitpet*

ter tages , finner man åndå en del ftybbe ode»

componeradt efter detonationen och kringfpridt

i kärlet j hvilket hårrorer af expiofionens häf-

tighet, och at alle partiklarne icke nog nära

röra hvarandra» Men forfoket lyckades åndä
icke bättre. Luftmängden blef nog mindre ån
förut, men mlft lika för alla fyra kolen. Lu-
teringen fanns äfven otät

,
hvarigenom tuff-fy-

ran, likfom vid de förra forfoken , fått till*

fålie at echappera, Deraf kom^ at kaik -vattnet

få obetydeligen grumlades , hvilket jag vid fle-

re förfök fanuit, och trodt härröra af defs

egenfkap, at ilundom omöjeligen vilja blanda

fig rned vatten, fäfom Herr Profeff. och Ridd»,

' Beugman förut anmärkt i Ima fkrifter.

Jag har fedan förfökt at detonera i s alnar

länga och | tum vida Glas-rör ^ fom i ena ån*

O 2 dan
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dan igenbläftes 5 och med den famma nedfat»

tes i en digel, fylld med ler-många. Sedan den

fatt torka 5 inlades blandningen^ diglen glöd-

gades och blåfan banns före andra öpningen af

röret, inemot detonationen fkulle gå for lig.

Detta lyckades braf nog. Jag fick en luft-fy-

ra, fom ftarkt grumlade kalk-vatnet: Reken
var fkåmd luft. Den hvita Saltpetter -luften

hann icke högre, ån i halfva röret. Brill pä
fådana Glas-rör har ånnu icke tillåtit någon
jäm.nföjrelfe imelian kolen.

Faftån pä detta fått myckenheten af upkorn-

ne luften icke kunnat med vifshet utrönas; iå

år ändå beih:affenheten deraf ftyrkt, enligt med
hvåd af andra förfök år funnet. Ty på hvad
fått kol detoneras, fäs Saltpetter 'luft, Luft-

fyrä, öch Skåmd luft. Nar kårlen tilhka med
blandningen upglodgades, erhölls åfven antån*

delig luft: men annars marktes den icke. Un-
derftundom har den efter operationerna qvar*

bllfna luften förhållit lig fom den Atmolphce-»

riikaj men oftaft fom fi^åmd. Sjelfva detona*

tions-fåttet , i redan upglödgade kärl , eller fom
federmerä bUfvit det,, har tyckts bidraga til

denna olikhet. Saltpetter- lyran iårer göra

ellér lida åtfkiiiig förändring i detta mal
^

efter kortare eller längre tid, fom hon hålles

i värmen^ innan detonationen (Iver. I förra

fallet har ordinär, och i fenare fkåmd luit nå-

ftan altid framkommit. Detta ger anledning

til mänga forfök , och nytt fkål til ilågtihap

imelian alla deffa luft-arter. Glas - eller Ler-kårl

nyttjade, torde ock göra något til olika Utllag.

I famma ögnablick, fom luften blir lös,

intager hon ftörlla rummet, hvilket tyckts va-

ra
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ra öfver dubbelt ftörre, ån det, hvartil hon
,

utan föregången tvättning, genaft faller ihop.

Når fåledes loo afs kelade Sten-koi pä be-

fkrifna fått, och fedan de gätt igenom vat-

ten
,

gifvit 267 geometrifl^a cubic-tum luft

,

hvaraf omtrent 60 förhållit fig fbm luft -fyra

och de öfriga fåfoin atmofi:)hGeriik eller fldmd
luft, efter omltåndigheterna; fä blir man' nå-

gorlunda i Iland at döma om lufternas fpån-

ftighet efter trå-kolen, fom hos det fvagafce

år tre, om icke fyra gånger ftorrej ån hos
ften-^kolen.

All den luft, fom pä detta fått upkom^
mer, får dock icke enfam.t tillllirifvas kolen

^

ty Saltpetter- fyran har åfven deruti mårkelig

del. Når hon år mattad med phlogifton,

blir hon verkelig eld och förftores : med min-
dre del af phlogillon förenad

,
utgör hon hvit,

fynlig rök, om hvilka bägge föråndringar re-=

dan år nåmndt. Har hon ån mindre phlo-

gifton hos fig, blir hon ofynlig fom luft, rnen

behåller fma öfriga egenfkaper fom fyra, I

detta fifta tilliändet år hon förmodeligen ai-

drafpåniiigait.

Öm nu et Kol hyfer fä litet phlogiHon^ at

ftörre delen af Saltpetter -fyran förvandlas til

fådan luft-art, fom den lift:nämnde, fä fker, ef-

ter denna hypothes, häftigafte explofionen.

Tvårtom blir den fvagaft, når Saltpetter-fyran

har tilgäng på nog phlogiffon för at blifva

eld. Hårutinnan ligger form.odeiigen någon del

tftf orfaken til Ek -kolens häftiga och koiade

Sten-kolens lindriga förpuffning; hvilket ock-
^ä inftåmmer med deras fundna förråd pä phlo-

gifton , fäfom ytterligheter , hvarimellan de an-

dra kolen lig befinna,

O 3 Det
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Det är fåledes phlogifton uti kolen, fom
förorfakar deffa verkningar på Saltpetter-fyran,

och detta phlogifton år det, hvarmed luft-fy-

ran uti dem år förenad. I detta atfeende kun-
na de anfes for en fort Blyerts (Plunnbago),
fom hårftammar ifrån våxt- riket, når frågan

år om trå-kolen j men fäfom (len-kol, hörer den
til mineral -riket.

At kol uti fina lonhål hyfa en hop luft,

bevifes lått, om de låggas i en Bouteiile, fom
fylles med vatten och korkas. Innan korrt min-
fkas vattnet, fom drager fig in i kolen och ut-

drifver luften, hvilken varit i deras porer in-

nefluten och forhäller fig fom ordinär luft.

Det är utan tvifvel denna, jåmte fuktigheten,

fom väller fprakningen, dä kol komma i var-

men. Solbaddet utvidgar ockfä den inneflutne

luften, hvadan fmattrande höres uti ftora kol-

högar under varma fommardagar. Gran-kolen
hyia mäfta luften , de fpraka ockfä måft , och
utom defs torde deras fkifriga byggnad bidraga

dertil. Sä fnart kolen miftat all luft, fjunka

de uti vatten, ocli det Iker defto längfamma-
re, ju tätare de åro.

Til bevis, at denna tilfälliga luftmängd icke

hufvudfakeligen bidrager til häftigare detona-

tion, upglödgades kolen gäng i digel med löil

lock öfver, och användes feclan genall: til de-

tonatiouj men ingen flulnad i effeclen kunde
dervid märkas.

Luft-fyran eger utan tvifvel mycken fpän-

fiighet, fom man flaille tro anfenligen bidraga

til våldfamhet vid detonationerna. Men ^^ä an-

dra fidan göres Irrax den frägan: hvartorc Sr

icke verkan lika häftig efter Sten-kols och Bly-

ertfcns
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ertfens förbränning med Sakpetter , dar likväl

mer luft-fyra framkommer, ån vid något af de

andra omnämnde tilfållen ? En gang har händt
at en omftjelptBouteille, hvaruti artiiicielt Pyr^

monter - vatten var inneflutet, fprang i llycken

med ftark fmåll, dä fölen kom at fkina pä hen-
ne en liten ftund. Uti denna blandning var
jårn åfven närvarande, hvarigenom någon an-
tåndelig luft upkommit, och fäledes lårer luft-

fyran icke enfam kunna anfes för orfak til

denna verkan , hvilken hon dock fäfom et fpän-

ftigt åmne ofelbart utöfvar, dä värmen får ver-

ka pä henne? ehuru derpå icke något enkom
förfök år gjordt. God luft har ftått hela fom-
maren i folflkenet, utan at fpränga den korka-

de flaftan, fom var itjelpt i vatten. Hvad for

en ilark explofion upkommer,dä blandning af

ren och inflammabel luft antändes, år nu all-

mänt bekant. Kan hända, at något dylikt eger

rum vid detonationer af Kol och Krut. Hvitt

Krut, fom tilredes utan kol, förlorar ju icke

något af fin ftyrka, men mifter förmågan at

ålladkomma fmällar?

Huru Kol~ftybbe förhåller fig i flutna kärl,

har Herr Scheele utrönt och upgifvit uti Af-
handlingen om Luft och Eld : Vid förfta eld-

graden, innan glas-retorten glödgade, famlades

ilkämd luft, jämte någon luft-fyra. När retor-

ten äter glödgade , erhölls brinnande luft, men
allenaft til vifs mängd. Denna liitnämde luft-

art är icke redan färdig uti kolen närvarande,

utan tilkommer under fjelfva glödgningen :

Hettan förenar fig med de inneflutna. kolens

phlogifton, och deras Alkali och kalk-iord

med den fäledes losblifna luft-fyran. Sä fnart

O 4 der-
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derfore Alkali och Kalken åro måttade med
}uft-fyra, fås ingen antåndelig luft mer utur
koitn , forr ån de blifvit upglödgade i fria luf-

ten, Bindes en blåfa, fuli med frift ordinär

luft, före Retorten, fedan kolen en gäng varit-

Upgiödgade, få drager fig luften in uti dem,
och da den äter utdrifves, finnes den vara

ftåmd luft, o. f. \%

At pä detta fått åfven unc^erföka hvar och
en kol-art (fom, för at flippa omsning af glod^

gring i retorten och i fria luften, kunde blan-.

das med caufticf Alkali eller oflåckt Kalk) vo-
re utan tvifvel gaufta uplyfande,- Men dertil

har ånnu icke varit tilfålle. Detta medel tor-,

de blifva det fåkrafte at få ratta iörhällandct af

phlogifton och luft-^fyra i flere flags kol utrönt,

At glödgade kol lukta Arfcnlc,lom Herr Prof.

och Rkld, Bergman berättat ibland hånda
,

tQrde vara en tilfällighet. Någre påftä äfven,

kol innehålla Guld : Når fådant hånder , är

det icke underligare, ån då Jårn finnes uti

^f[{an efter kol. Bagge följa med våxt-faften up
i trådetj men ingendera lönar mödan at utta-

ga, Pa detta fått lT<aU ock Guld vara funnet

1 Vindrufvor, och jorden dar Rankorna våxt,

gaf vid undcrfökning litet fpår .af denna Me-
tall, Knappt år någon Metall alhnånnare, m.en

tillika fparfamm.are utdeld, ån Guldet, järnet

dcremot finnes öfver alt, och derjåmte ymnigt,

Men alla delTa Suincn åro tiltälliga uti kolen.

Det c^iterllär ännu at finna, huru mycken
^fl^a århiilles efter kol och ved, hålit fom den

pckfå jtyckes vara en nödvändig beflands-del.

Lika ftora ilyckcn af torr Kk, Björk, Tall och

Q\m:^ Qrr\ j cubic-tums innehåll hvardera,

blefvo
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fclefvo derföre famfållt kolade uti digel Vid
denna kolning blef diglen nägot hafligt up-

vårnid, hvarlore ock famma olägenhet hår vi^

fir. fig, föm nårmilor Jla eller hifta af fig ftyh^

hci. Orfaken dertii tyckes vara den, at hettan.

fcT häftigt ökas, och på eu gäng utdrifver de

fpänitiga ångor och luit-^rter, tillika med den
tunga tjar-roken. Denne fepare hindrar dQ
förra at komma få fort fvam ^ fom de böra

^

hvilka derror-e famla lig, Qch, når de forma öf-^

vervinna motltäadet, utbrifta i våldfamma Imål^

lar. Här torde ock defsutom vara nägon brinns

nande Iqft , fom antändes, Jåmte myckenhe-
ten af afka, fom af deffa kol århölls genom
bränning i öpna diglar, utfåttas ock vigternaj

tbm förenämnde Ti'å4tycken hade

fore och ^fter Kolningefi:

Eken *) ^89 afs - 80 1 afs - | afs Afta.
Bjorkea 294 - 63 I " ^ 1 1 afs

Tallen 215 - 49 » - |-
-

Ctanen 206 - ^ 47 «^ - || ^. ^

Således gifver en cubic-fot af denne
kd lod afs

Ek, fom okolad våger 837^ 2 - 47 affea.

Björk ^ - ' 852, 3 70I -

Tall - ^ ^ 623 5 2 - 147 -

Gran «. - 596 , 2 ^ 197 -

För riktig jamnförelfes iluili, hade famma trä^

forter bort brännas til afka, utan at förut var^
kolade. Men fom de nu mera icke med fåker^^

het kunde erhålla?, fä afbarkades
3
fönderfpån--

O 5 tades

I forfta Qiiart, 1-80 f, 32 r, to flcT öo |;, men
bor vara 62 |,
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tades och brändes andra ved-forter uti flora

,

llåta diglar, til 30 lod af hvardera. Afkan ef-

ter Eken vågde da 2r afs , efter Björken 18, ef-

ter Tallen 26, och efter Granen 25 afs, fom
pä en cubic-fot, då okolade

lod lod afs

Eken våger 1055 > gor 2 - 186 afka.

Björken - - 1158 , - 2 - 142 -

Tallen - - 1016, - 3 - 43 «

Granen - - 895> - 2 - 226 -

Häraf fynes följa, hvad fom ockfå i all-

mänhet päfläs, at ju mognare, tyngre och tor-

rare veden år, ju mer afe ger han, dä alt an-

nat år lika. Eken är väl aitid tyngre ån Björ-

ken, dä bägge äro i lika fullkomligt tillftånd;

men vid detta tilfälle har icke någon bättre fort

Ek kunnat öfverkommas. Den tros äfven va-

ra ätminflone lika afl^-rik fom Björken, hvil-

ken eljeft år känd för fin hällt och godhet i

detta ämne. Denne fort Björk måtte icke hel-

ler hafva varit få torr, fom vederbort. At
Tallen gifvit få mycken afka i detta förfök

,

SrvålemotHushällares erfarenhet, fom gifva Gra-

nen företräde, hvarutinnan ockfä det forila för-

föket inftåmmer. Imedlertid år häraf klart, hu-

ru mycket famma trädflag kan vara fig olikt

åfven i denna delen, famt at det tordras gran-

lagenhet i val af ämnen , fom aldeles äro i fam-

ma omltändighetcr, när jämförelfe <l^all göras.

Vidare brändes viiTa portioner af de til un-
derföking företagne kol -arter til afka. Lika

fom vid de förra bränningarna, liöUos diglar-

ne åfvcn nu uti längfam och llark glodning

emot flutet, jämte onu'6rning af blnnk j:irn-tcn,

pä det alt mätte väl blifva utkoladt. Af
Ek-
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Ek -kol 322, erhöHos då 2 | afka.

Björk -kol 254, - - - -

TaiUkol 1965 - - - 2 ~

Gran -kol 188, - - - 2 -

Jåmföres detta utflag med afl^an , fom år-

hölls efter de kolade trållycken, få år det långt

under hvad fom bort bekommas, hvartii ko-
lens olika tyngder och tilvårknings-fätt åro

orfaken. Når det åter befinnes, at en cubic-

fot af delTe

lod lod afs

Ek -kol våger 654, och ger 5 - 232 afka.

Bjork-kol - 10685 - 10 - 78 -

Tali-koi - 554, * 6 - 100 -

Gran-kol - 870, - 10 - 35 - >

fä lårer denna fifta upgiften nog nåra inftåm-

ma med utflaget efter det andra afkbrånnings-

förföket, dår veden direfte nedbrändes. Ty
dä veden under kolningen til hälften förmin-

fkar fm volume, år klart, at 2 cubic-fot hade

åtgått at frambringa fä mycken afka, fom en
cubic-fot af delTa kol gifvit. Föijakteligen

har en cubic-fot ved alienaft lemnat halfpar-

ten af den fundna myckenheten af afiia. Hvad
fom deröfver erhållits, är en vinft, fom bör
tilfkrifvas tilverknings-fättet. Håraf kan nå-

gorlunda dömas , hvilket trä-flag gifver måfta
a(l;an, om hvars godhet, eller mängd pä Alka-
li, fedan blir en annan fråga. Imedlertid år

både af deffa förfök troligt och eijeft allmänt

erfaret, at, under häftig nedbränning, mycket
Alkali förftingras, hvilket til någon del igen-

fäs uti Sotet, farnt at merafl^a bör fäs af fam-

ma trä, dä det nedbrånnes få flutet, fom mö-
jeligt
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jeligt år, eller i början nåftan kolas, än når

det med ftarkt drag tåres.

Fluru mycken afta ften-kolen lemna, ar

redan i början nJrnndt. Närmare underfck-

nin^, få väl deraf fom af de öfriga trå-afKor-

na, tyckes förtjena lårfluld utarbetning , men
defsförinnan bor Trä-forternas inbördes for-

hällande i denna vågen nogare afgöras, Herr

Prof. och Ridd. Bergman har redan funnit

afkor i allmänhet hålla Alkali, Tung-jord, Kalk,

Hvit Magnefia, Lera, Kifel, Jårn- och Brun*
ften , utom flera flags falter, fom åro mer och
mindre tilfålliga. Uti hvar fort afka äro deifa

Ingredientier i olika proportion tilftådes och
variera ofta uti afkor af famma trä-flag. Hvad
fom hår angående afkornas mångd blifvit an-

fördt, år ånnu ganlka ofullkomligt, och har

cndaft tilfåiligtvis kommit at nämnas, fä vida

de til underfökning företagne kol -arters be-

ftänds-delar deraf kunnat närmare kånnas.

Sattet at torka Krut mcdVattu-bmM.forfhkt

vid detKonglJ(rut-Briiket utiE^iglaud,

DAVID LUDVIG MEIjER Gerhardson.

nder den Krut-torkning, fom förråttas uti^ rum eller kamrar, hvilka hallas varma
med eld, hade, vid det Kongl. Engelfl\a Krut-

Hrukcc, icke allcnaft Tork-hus blifvit förlora-

de , utan åfven folk omkommit. En prisvår-

dig omforg för detta Krut-Bruk cch dårvaran-

af

de
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öe ärbetäre^ föraniåt derföre Engelfl^a Regerin-

gen, at år 1775 låta iorföka et af mig upfunnet

iatt at torka krut, hvarvid ingen farä kan yp-^

pas. Jag åtnjöt den äran, at fjelf fa ftyra he«

la anläggningen 5 och är det nya torknings-fåt-

tet af folljande befkaffenhet:^

Första Stycket,

Om ByggnadeHé

T. En Sump (Täb. IV. Fig» t och g.)foni

är 7 fot iang, 3 fot och 2 tuni bred famt :!

fot djup 3 hålles full med vatten. Herr LoRiots
Cement, foin för några är fedah kungjordes pä
Konungens af Frankrike befallning, brukadeg

i ifållet för murbruk uti denna fump ; mert

emotftod icke vattneta Den bekiäddcs deriö-*

re med bly '^).

§. 2. Litet ofvanfcre Sumpens botten ar

et Bly -rör (Fig. 3.) fammanfogadt med eii

imm-panna och möter et koppar-rör D, hvars

öfre ande år failiödd vid pannan och här liti

den andra ändan en klot -tapp E, Detta kop-
par-rör kan fönderfkrufvas rnidt pa*

Hr. LöRioTS Cement gores af tegel-mjol i del,

llinci 2 delat- och kol-ftybbö | del. Sedan defla

ämnen blifvit val fummanrofdé , inblaildas Ilåckt

kalk öcli litet mera vatten ^ än jom nyttjas uti van-
ligt murbrak. Under fielfva ninriiiiigen, tilGttes fä

ilcr del oflackt kalk, fem del af tegel-nijoiec och
landen. Den oilackte kaiken abfbrberar vattnet,

ccii fcrekommer derigenom fadaiia f]ag"or, foni et

ofverrlöaigt Vatten flciille annars under torknlm^eu
fororfaka. Detta ceme:it lades 4 tum djupt iniel-

melian teglen uti de inre iidorna och bottnen af
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§. 5. Klot -tappen beftår af en ihålig och
på en fyrkantig koppar-arm fåftad kopparblecks-

kula, hvilken är 5 tum uti diametren, flyter

pä vattnet och öpnar tappen, når vatten be-

hofves uti pannan , famt flutar den famma
,

når hon år lagom fylld. Hålet uti denna tapp

är I tum uti diametren. Klot -tappar äro få

allmänt kände, at en vidare befkrifning pä den-

na lårer vara onödig. Jag bör allenalt nämna,
at når fådane tappar brukas uti imm-pannor,
böra de ofta rengöras och fmörjas med olja :

ty om de fkulle fyllas med fediment, fä yppa
lig flere ölägenheter.

§. 4. Im.m-pannan CCC (Fig. i, 2 & 3.) år

af koppar och 5 fot i diametren famt 2 fot

och 8 tum från hals til botten. Uti defs öfra

del är et rundt hål (Fig. 2.) hvars diamiCter

år 8 tLim. Det har et lock , fom kan atlyltas

och päiåttas. Genom detta hål kan koknin-

gen betraktas och klot-tappen ändras famt rät-

tas,

ftimpen , utom at de ofverdrogos dermed. Urlla-

get fvarade ingalunda emot befväret. Cementec
mjnknade och forlkint^rades af vattnet. Om det

ikulle kimna brakas med förmån » erfordras d.ir-

tii en längre torknings-tid, än nägra f^dygn, fom
k\inde befparas under härvarande byggnaden.

*) Nngre hafva päftatc, at cn tackjärns - panna varit

nnudre koirfam och mera varaktig"; men jag före-

ftaller mig, at en fadan tjocklel;, fom tackjärns-

pannor vanH<2;en hafva, hade ofelbart blifvit et hin-

der under upkoknip.geii och bibehållit värman for

länge, när cn häftig afk}-lning fordrats. Jämväl

lärer det knappaft kunna emotfägas, at icke en

koppar -panna är fi varaktig, fom en af tackjärn,

om fedimcntet, fom vuccnct lemnar, udkrapas di

och di.
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I. 4-
I. 4-

tas, når få fordras. Uti den vidafle delen

af imm^pannan år en fiphon införd , hvars ene

del ligger uti vattnet med en långd af i fot

och 9 tum. Defs andre del utftiger genom
muren, fom omgifver henne och hänger öfver

en vattu-afledning. Uti defs utehångande än-

da år en tapp. Defs rör år icke fylleft i tum
uti diametren ock kan defs böjning inhämtas

af Fig. 5.

§. 5. Imellan roft-gallret (Fig. 2 & 3.)

och bottnen af imm-pannan år en högd
af - - ^ - - r
Roft-gallrets bredd

Roft-llångerna (Fig. 6.) åro gutne af

tack-jårn och 6 til antalet, utom 2:ne,

hvilka ligga pä hvardera fidan utiRoit-

muren. Deras långd år lika med Roft-

gallrets, eller - - - -

Bredden af deras ofra fida, pä hvilken

tten-kolen ligga

Den undra lidans bredd
Imellan deffa iidor

Delarne ÄAA hålla Roft-ftängerna frSn

hvarandra och når deffa delar famman-
föras, år ofverfta vidden af galler -.öp-

ningarna - - - - -

men den undra ftorre, pä det ftenkols-atoa
icke (kal faitna och hindra draget.

§. 6. Lägen och röken upftiga fran Roftea
genom en liggande fliorltens-pipa HHHH^ (Fig.

j, 2 & 3.) hvilken kröker fig omkring imm-pan-
nan och flatas uti 2:ne fä kallade näsborar

JJ (Fig. r.) under den upråttlläende fkorfte-

nen. Högden af den liggande (l^orftens lod-

råtta fidor år i fot, bredden af defs undra fida

9 tum och af defs öfra 5.

§•7.

2.

I.

2^



2o6 ^'^^ Äiig, SepL

§. 7. En hals KK^ (Fig. 2 & 3.) ungefär 5
fot och 7 tum läng med en diameter uti den
fmaia åndän af inemot 11 tum, och uti den an-

dra 185 är taflikrufvad vid imrn-pannan. Hår-
til nyttjades ällenaft 10 ftycken jårn- ll^rufvan

Defs fmala anda år införd uti en canal I (Fig. 2.)

af II tums breda fidorj hvilken famim.anbinder

pann^ och tork-hufen* Halfen år icke på an-

nat fått fåftad uti canalen, ån med en rundt

omkring den fam^ma inrioppad matta och en
trå-ram (Fig. 7.) , af famma form fom en håft*

-fko. Denna år 4 tum tjock och infnjutes uti

canal-gluggen M (Fig. 2.), for at betåcka mat^

tan. Canalen år inuti öfverdragen med et fä

kalladt afke-murbruk (ashcs -moytarJ hvilket pä-

ftäs vara mera långvarigt ån Trafs, uti ladana

murar, fom åro ibland våta och ibland torra.

Det år gjordt af Stenkols - afka eller råttare

fagt, Stenkolens urbrånda lera i del, och kalk

2 delar.

§. 8. Denne canal ändas uti Tork-hulet
under en tork-plåt / (Fig. 2 , 4.) och uti en
imm-reiervoir 00000 (Fig. r, 2, 4.). Tork-pla-

ten bcllar af 7 ftycken vaifiide och famman-
lödde köppar-bieck, hvilka åro få tjocka, at

hvar qvadrat-fot af dem våger 3 pund*). Def^
fängd är 21 fot, 5 ^ tum, och defs bredd 5 fot

6 tum. Defs fuperficies år fålcdes iiS quadr.

tot och 3 fädaae tum. For at vinna en pålit-

lig lödning (Fig. 8.), vikas kantcrne at blec-

ken

*) Klccken torde beilnnos rilr.ickligcn ftarka och pä-

Jitlit.';a. om qundf. foten ikulle alle nnft våga 2 {

piiTid, och knntni de fuan-irc antingen iipvärmas eller

afkyla», lur de åro något tuimare.



ken öfver hvarandra, och år ftållet, fom fjelfva

lödningen uptager, utmärkt vid A, De ham-
ras derpåtilfamman, fä at de komma uti en plan.

9. Til tork-plåten tyckes ingen metall

vara tjenligare än koppar ^ emedan den icke lått

kan förolämpas. Corroderas likväl något litet

af krut. Tenn äter, torde, likafom bly, icke

hafva en tilräcklig ftyrka, at emotilä arbets-

fåttet under torkningen. Nog af: Om koppar
brukas, bora de af denna metall förfärdigade

bleck vara nSgorlunda tjocka och jämväl pla-

nerade, for at borttaga den filaktiga yta, fom
de antagit under valsningen och fom nöter

krutet.

§. 10. Imm-refervoirens murar PPPPPP
(Fig. r, 2, 4.) beftä af vanliga och mycket brän-

da tegel, och defs botten £.Ö^£^(F^g2) 4») af

golf-tegel Med det förut befl^refne afke-mur-

bruket lades botnen och updrogos murarne, fä väl

fom den inuti imm-refervoiren varande mur
(Fig. I, 4*)^ hvilken underftödjer tork -plåten.

Defsutom öfverdrogos bäde murar och botten

pa detta ftälie med en rappning, fom beftod

af famma flags murbruk och här. Imm-refer-

voiren år förfedd med en öpning SS (Fig. i, 2.)

af II tums breda fidor, och har en dörr, foni

kan updragas och nedflcjutas inifrån tcrk-hu-
fet. Uti den motftäende våggen är en annan
öpning T (Fig. i.) , i fot och 6 tum hög famt
I fot 3 tum bred, hvilken har en dörr, fom
dä den vrides pa fm axel, medelft en invid
tork-plåten varande krycka, kan efter torkarens
behag öpnas och flutas mer eller mindre, lmm«
refervoiren år för öfrigt af famma bredd och
långd fom tork-piäten , famt år högden frän

P defs
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defs botten til nämnde plät invid ca- fot tum

nålen L (Fig. 2.) - - - j2 5^
invid den motftaende våggen - -

! 2 7 |
och invid vrid-dörren vid T - - 29 ^-

fä at bottnen fluttar fmäningom frän canalen

til vrid -dörren.

§. IT. Sammanfogningen af tork-pläten och
imm-refervoiren år den måft granlaga omftån-

digheten uti denna byggnad, ty om tork-plä-

ten icke har tilråckligt ftråcknings-rum medan
den år het, antager denfamme biigter och
brott, famt öpnar lödningen pä flera ftållen.

'At alla metaller ftråcka fig uti värme och fam-

mandraga fig uti köld, år nogfamt bekant.

Jåmvål gifver denna' plåt under defs upvårm-

ning de tydUgalte prof deraf , medelft ljud och
andra marken» För at derföre erna ilräcknings-

rum., gores en trå-ram A (Fig. o.), hvilken

iågges pä muren at imm-refervoiren. Delar-

ne, fom utgöra denna, åro af famma långd fom
imm-refervoirens hdor, och 8 tum höga famt

5 breda. Uti en 3 tums djup öpning infö-

res tork-pläten C, pä fädant fått, at den icke

möter trå- ramen med defs kant. Et koppar-

bleck DDDD. fom uti quadr. foten icke våger

mer än et pund, fammanlödes med tork-plå-

ten vid E och vikes derpä öfver ramen. Man
låter icke detta bleck hvila p3 nämnde ram

itrax ofvanföre tork-plåten vid och betåc-

kes den yttra andan deraf med en trä -ram G,

Vid H faillödcs et annat koppar-bleck och ned-

vikes uti en lod-rått öpning^ /, h\ ilken fylles

med to och fönlUn-kitt. Det liflnåmnde blec-

ket bidrager fä väl til immens innehiiilande
,

fom krut -korns utellångandc, hvilka fenarc

^^ulIe
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fkuUe annars nedtränga fig imellan rarnarna A
och G. Medelll: denna fammanfättning, vinnes

jfträcknings-rum för tork-plåten vid B och
utan at gifva immeu tilfålle at leta fig ut til

tork - rumrnet.

§. 12. Pä det tork-plåten må hafva pålit-

ligare underftod, ån den nedra delen af öpnin-
gen 5, få åro 15 ftafvar K (Fig. 9.), af 3 tums
fyrkant, lagde under den famma. De åro in-

fällde uti ramen ^, ftråcka fig tvärs öfver imm-
refervoiren och hvila på muren RR (Fig. i, 4.)

famt våndas på kant. Deras belägenhet kan när-

mare inhämtas af i/t/i/; (Fig. 2, 4.).

§, 13. Tork-plåten har tre afiednings - ftål-

len af koppar-bleck FFT (Fig. 2y 4.). Det tor-

de befinnas föfdelaktigalt 5 at låta dem fiupa

framåt (Fig. 10.). De åro ir tum breda invid

pläten
5 5 .

tum breda uti deras ändar och i fot

6 tum länga. Det pä tvären faftlödde blecket

AA införes imellan bägge trä-ramarna, och fam.-

manlodas ' aflednings - Mllena vid tork - plåten.

Krutet afFöres til dem med ftörre och mindre
kratfar (Fig. 11.) fam.t damm-borflar.

§. 14. ;Hufen , fom omgifva imm -pannan
och tork-plåten, kunna byggas pä flera fått.

Hår nytqades en gammal.byggnad fåfom fkick-

iig för
,

experimenter. Om en fådan flaille

enkom uphyggas för ,denna torkning , torde

det vara nocligt, at göra mJnga och ftora fön«
fter uti denfamma^ at hafva flera dörrar, ge-

nom hvilka krut-fjerdingarne kunna beqvåm-
ligsn ut och inrullas 5 at inrätta uti taket fS-

dana vådervåxlings-håi5fom åro hår WIV (¥ig2,)y

tiviikas luckor kunna öpnas och flutäs med
fnören, fom häftas uti dem och nedgå' til tork-

P 2 rum-
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rummet j at opna några tak -tegel XI (Fig. 2.)

vid kroppäfen^ at bruka fpikar, läs ochifyn-
nerhet gångjärn uti fonfteroch dörrar af kop-
par j at hänga lyktor med forlllfrade mäffings-

fpeglar utantore fonftren, för at uplyfa tork-

rumm.et öfver nätterna och at betacka golfvet

med oijefårgade mattor, om det är lagt med
ften eller tegel.

§. 15. Stenkolen, fom brukas til eldningen,

förvaras pä tegel-golf under bar himmel, fä at

de blifva våta när det rågnar. Härigenom klib-

ba fig de fmä fandlika kornen tilfamjman och
falla icke genom roft-gallret innan de brinna.

A X D Pv. A Stycket,

Om Immen och den l^arme^ fom Tork-

plåten antager.

L .6. När det befkrifna tork-hufet fl-:al

brukas och vattnet uti imm.-pannan CCC (Fig.

1,2,3.) börjar koka, få leder halfen KK den
under kokningen upftigande im.men til im.m-

refervoiren 00000 (Fig, 1,2,4.), ^vareft den
flyter omkring muren RR (Fig. i, 4.) och ut-

går fluthgen genom vrid-dörren vid T (Fig. t.),

fam.t meddelar under defs omgående fin värme
til tork*plåten AW (Fig. 2, 4.). S:^lunda vär-

mes tork-plåten och om krut lägges pä den
famma, medan den år varm eller het , fä tor-

kas det.

§. 17. Under det at tork-plikten pä detta fått

värmdes, gjorde jag fölljande anmärkningar:

I.) Om vattnet hålles 12 tum högt uti

imm-pannan eller har defs Itörlh fuperKcies
,

fä giiver det den mäih immen, ocli när det

ko-
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kokas häftigt, forbytas då til imme n /g% gal-

lons vatten uti timmen. Defsutom kan tork-

plåten, når vattnet hålles 12 tum högt, lättare

erna en ftorre värme, än når deC iHr öfver

nämnde högd uti imm-pannan och har en min-
dre fuperficies. Med fä ord: En ilor vattu-

yta gifver, i proportion til defs ftorlek, mera
imme, ån en liten, fom bekant år, och den
mycket ratefierade immen, fom tvingas från

et lägt ftäende vatten med den Härkalle kok-
ning, fom kan äftadkommas , är varmaft

2.) Immen utflyter genom pann-halfen, icke

aldeles fä fvåfvande fom en rok, och värmer
tork-platen uti famma män, fom den hinner

flyta til vrid-dörren vid T QVig, t.), h vilket

fker häftigt, allenaft denna vrid-dorr år inemot
tiifkjuten och de öfriga opningarna uti imm-
refervoir och panna åro flutna. Ungefår en tim-

me efter, fedan elden är uptänd under imm-pan-
P 3 nan,

Viimt II «l I I i r I III « I I I »» I II I Ml I
- I. I « I

1 0 I

*) 19 kannor och 6 f:s quarter, efter Svenfic mätt.

En fadan Engelfiv Gallon, fom brukas vid vattu-

måtning, år juft lika med 14 Svenfl^a qvarter.

**) Som en ftor vattu-yta och lågt vatten bidraga tii

mera och varmare imrne, ån en mindre yta och
högt ftående vatten., fa inbiilar jag mig, afc en fyr-

kantig imm-piimaa af 5 fots långd,,>4 fots bredd
och I fots djup, fkalle bellnnas fördelaktigare fm
den vid det Kongl. Krut-Bruket varande imm-pan-
Jian; emedan vattnet uti en f-idan vinner en fuper-

ficies af 20 qaadr. fot,, och bor fäledes gifva ine-

mot f mera imme ån den andra, hvars vatten ai-

ienall; har uti defs ftörfla fuperiicies imellan i5och
16 quadr. fot. Defsutom har vattnet uti en fyr-

kantig imm-panna en lika Hor fuperficies, om det
fånkes eller hojes, fonr-^et icke har uti den rmi
da. Tvånne fj-rkantign q>€h låga imm pannor for-

foktes vid et annat tiltj^.lle, och befuraios fårtrH'-

feligr^
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nan., finnes tork-pläten ånnu kall. En half tim-

me dereftcr, kännes den varm ofvanföre pann-
halfen eller canalen, men etter 2 timmars tid,

eller når vattnet vunnit den håftigafte kokning,

fom det kan erna, år tork-plåten llrax och
nåftan på en gång ofver alt få varm, at Fah-
KENPiEiTS Therniometer iliger, når defs kula

ar uti contacl med denna plåt, til i6o grader,

och cm hon höljes med krut, til 185. öm en
droppe vatten drypes på den fäiunda upvårmde
tork-plåten och utdrages något htet med fin-

gret , fä bortdunftar han ofortofvat under fjelf-

va utdragningen , och år jåmvål plåten då fä

het, at det är omöjehgt hålla handen pä
honom.

3.) Den varmafte, måft rarefierade och folj-

akteligen låttafte immen, flyter uti imm-refer-

voiren ofvanpå den kallare, hvilken fenare få-

ledes icke kan kyla tork-plåten , och utrinner

den uti famma refervoir condenferade del af

immen, frän den fluttande imm-refervoir-bott-

nen genom vrid -dörren.

4. ) Om, elden under imm-pannan utdrages,

ftiger immen likafullt pä nSgra timars tid. »Af-

ven iemnar kopparen uti tork-plåten icke lått

värmen, fom den hämtat, i fynnerhct om im-

tnen år innefluten uti imm-refervoiren. Der-
igenom händer, af tork-plåten håller fig 24 ti-

mar uti cn fmaningom aftagande värme, innan

den blifver aldeles kali. Likväl kan denna an-

fe n 1 i ga och 1 å ngvariga varmen f6 rn 1 in fka s från 1 6

o

til 90 grarler af I-ahrexheits I hermometer
inom

) P:i Fahr i:\HF.TTS Th^rmomcrer iVara 32 cxwoi

Érv^s-poinften cWqv o p& Svenlka Thermometrcii ,
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mom T timmes tid , om dörren updrages uti

5pningen S'S (Fig. 1,2.) 5 om vrid-dörren vid T
;Fig. I.) öpnas aldeles j om locket, fom betåc-

ker hälet F (Fig. 2.) aflyftes^ om roft-dörrca

iemnas öpen och tappen uti fiphon upvrides,

fä at det kokheta vattnet utrinner och gifver

rum för kalt vatten uti pannan.

5. ) Immen m.eddelar fin värme pä en an-
fenlig, och, torde äfven hånda, oförmodad långd^

emedan den, under en omgång af 42 fot 11

tum, värmer tork-pläten med en lika värme pä
alla ftållen.

6. ) Når tork -plåten brukades dagligen,

befanns den , med tilhjelp af tbermomietren
,

hafva en förmjnfl<ad värme. Det troddes forft,

at den liggande fl^orften HHHH (Fig. i, 2, 3.)-,

var oren och utan drag, livarigenom koknin-
gen hade blifvit förfvagad och im.men mJndre
varm; men det lårer icke forhäila fig fä. Det
fynes , fom denne förminfkade värme torde le-

da fit urfpriing från en annan orfak, om jag

icke bedrager mig. Tork-plåten år, antingen

igenom atmofpheren eller livad fom hålft tor-

kas, altid kallare ån imm,en, fom värmer ho-
r.om. . Deraf följer, at den mycket rarefierade

immen , fom är varmare ån tork-pläten , con-
denferas och faAnar uti droppar pä defs undra
fida, h vilka inom 3 til 4 dagar blifva få fiora, at

de hindra den varmalle imnien, at omedelbart
meddela hn varm.e til denna piSt, fom härigenom
fljtligen befinnes några grader kallare

P 4 § ^8.

och 212 emot kok-punften eller igo. Således åro

160 och 90 på den férra fvarande emot vid pafs

. 71 och 32 I grader pä den fenare.

**) En något åt den ena åndan ftupaiide tork-plåt tor
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§. Ig. Det g?.m]a torknings -fåttet vid det

Kongl. Eng. Krut-Bruket var fädant. Bottnen
af en tackjårns-panna, hvilken har ungefår 4 til

5 fot uti diametren, år med defs convexa lida

upvånd likfom framfidan af en kakelugn, uti

den ena våggen af et fyrkantigt rum. Det fe-

nare är ungetår n fot högt, 19 eller 20 fot

långt och 16 fot bredt, famt har 2:ne med hjc-

kor betåckte luft-hål uti taket. Omkring de

framfore pann-bottnen varande våggar, åro of-

vanfore hvarandra ftållde aflånga iårft-lafvar
,

hvilka åro få Hora, at hvar och en af dem kan
bara ungefår 25 pund Krut Pann- bottnen
Tjphettas frän en roft utanför tork -rummet.
Den göres fmäningom och med förfigtighet, på
27 til 30 timmar, fa het, med 10 til iiBushells "^^^

ftcnkol, at jag fannFAHREXHEiTS Thermometer,
då den var midt uti tork-rummet och alla defs

iidor omgifna af tork -rummets värme, ftiga

den forfta tim.men af torknings-tiden til 72 gra-

der, 7 timmar derefter tilicr, 18 timmar derefter

til 122 och på de filta två timmarna af tork-

ningen til 175 ä 180 grader, en värme fom troj

vara nödig, innan krutet kan behörigen tor-

kas. Det år nåftan förfkråckeligt at berätta,

at denne värmen icke kan ernås , förrån pann-

bottnen vifar (ig uti en mörkröd hetta, pi

icke mera ån 11 fots afiiånd från 2800 pund
krut. Sä fnart lom denna grad af varm.e er-

hålle>

de kunna bidraga til delTa droppars afriiinaude, och

bibehålla värmen uti defs hoglta grad.

*) Vanligen torkas pä 114 af deila lafvar 2S00 pird

krut.

**) Ungefar 2 -J:? Svenfka tunnor. 4 Bushels urco-

ra nägot mera an en Svcnflv tunna.



hålles pä ungefär fagde tid, nphores med eld-

ningen. Krutet lämnas derpa uti afkylning 17

elleV 18 timar^ och ibland 2 gånger fä iånge.

Tkedje Stycket*

Om fåtUt at uptåckaj huruvida Krut år våt

eller illa torkadt^ och hvad dervid bår

i akt tagas,

19. De kännemärken 5 fom arbetare , hvilke

torka krut, ^ tillägga en fullkomlig torkning
5

ega en vifs fanning. Når krut kännes hardt

fom fand, dä det gnuggas uti handen, gifver

et lått och flygtigt ftoft dä det håfves, och år

af en blek fårg, fä fåga de, at det år torrt. Med
deffa märken kan likväl icke et päliteligt for-

hållande imellan krut af olika torknings - fått

och grad utfinnas,

§. 20. Når det efterfokes, om krut år vål

eller illa torkadt, m.älte man taga tvånne grund-
fatfer til hjelp. Den ena år ovederfågelig och
yppar lig, dä man befmnar, at affigten af al!

torkning år , förluflen af vatten uti den kropp,

fom fkai torkas» Om alt vatten är afjkildt un-

der torkningen^ fa Sr den fullkomliga och ju me-

ra vatten ar qvarlenDiadt^ ju ofidlkomUgare ar den

famnia. Den andra grundfatfen år väl icke oe-

motfågelig; men mer ån fannolik* Kvnt^ fom
bejlar affamma fats- och materialer^famt haft ena-

handa tilverkningy och til följe deraf har lika fam-
manhang och hårdhet uti kornen^ hor efter m fulU

komlig torkning gifja mera- fioft , an efter en ofulU

komlig. Lera dammar aldeles intet når hon år

våt och fuktir.^3 men mycket, om hon år torr.

Af lika befkaffenhet år krut, och ju mera ftoft

P 5 det
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de^-befinnes gifva efter torkningen, ju tor-

rare år det fornnodeligen. Säledes lärer våg-
balken kunna något når afgöra , om krut år

val eller illa torkadt, och behofver man alle-

naft våga det fore och efter defs torkning, dä

den under torkningen uti vigten upkom.ne for-

iuft, utmärker huru mycket vatten, fom det

förlorat, och om det väges efter den afdam-
ning, hvilken vänligen förrättas fedan det är

torkadt, fä yppas, huru mycket Aoft torknin-

gen förorfakar.

§. 21. Prof-vägningarna böra icke upfkjutas

for länge, annars drager krutet til lig vatten utur

luften, h vilket förvillar torknings-utflagen. At
det drager vatten häftigt, kunna efterfölljande

2:ne exempel intyga:

1. ) Et hälft pund krut *) drog ofver nat-

ten utur atmospheren 9 gran vatten, fä at vat-

tu-förluflen befanns den följande morgonen
allenalt vara 51 gran, dä den likväl aftonen för-

ut var 60.

2. ) 900 pund krut befunnos en gäng den
påföljande dagen, fedan de blifvit torkade,

hafva öfver natten til fig dragit utur luften 2

pund vatten.

*) Hfir menas egentcligcn avoivdupvifc -\\^ev\, eliuru

jag nödgats faniinanpara (rjoirdiipoife - och /ra>-vig-

terna. Krut vages uti England vanligen med den
förra; men denna har icke en liten fördelning

fom gran. jag har dcrfore fördelat den Aunma uti

/roy-g."an, hvarigencm den g^jordes brukbar bAde

for Ana och Hora förlok. P2t p'ind a-jnirJumife bc-

j>i;r af t6 uns. och ar unfet lika med 4.^7!
gran ; icke med 44S gran famma vigt, fom det H-

ges uti The nnv Royal and Uuizcrfa/ Dicliotiary of
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§. 22. Kfut är tyngre kallt än varmt i bör-

jan af torkningerne eller då det innehåller myc-
ket vatten; emedan vattnet är tyngre kallt än
varmt: men deremot år krut tyngre varmt ån
kallt, når det år val torrt. Råtta tiden for prof-

vågningar, lårer derföre juft vara den, pä hvil-

ken krutet kallnat.

23. Morfare och Eprouvetter åro nyttja-

de til at uptåcka krutets llyrka. De förre åro

de påliteligafte;. men få befvåriige, at de icke

med tormton kunna brukas, i fynnerhet vid det

Kongl. Krut-Bruket , hvareft icke ailenaft hvar
f ferding krut profvas , innan den fåndes til

Magazinerna^utan åfven fatferne förrån de kör«

nas. Eprouvetten år derem.ot mycket beqvåm-
1ig. Uti den Engelfka Eprouvetten år en cy-

linder, fom fåges våga ungefår 28 pund och
hvilkens öfre ände år af bly famt undre af

fvarfvadt järn. Den fenare betåcker mynningea
af en upråttftäende krut-kammare, hvars dia-

meter år inemot i tum, och långd 1 1. Fång-
hålet år uti cylindern och fluter fig uti krut-

kam-

Årts and Sciences och andra böcker. Som en riktig

jåmförelfe iniellan avoirdnpoife - och ^J^qy - vigternä
icke år aUrnånt bekant uti England och ån mindre
på andra orter, vil jag infora hvad Hr Fergusoist
behagade meddela mig hårom:

175 TVoy- pund våga hkam.edi44 Avoirdiipoife-p-xxnå^

175 Troy-uns, hka med 192 Avoiräup.^ uns,
I 7>qy-pund, hka med 5760 gran.

I Avoirdup.- -pund
f
hka med 7000 gran.

I Trqy-uns, lika med 480 gran.
I Avoirdnp. -uns. lika med 437 f gran.

,1 Troy - pund
,
våger lika med 13 uns , 6

drachmer Avoirdupoife -vigt.

1 Avoivdup. - pund , Hka med i pund, 2, uns, 11

/Hvwj-vigt, 16 gran ^roy- vigt.
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kammaren. Uti detta nedftickes en med krut

enkom tillagad bomulls -lunta , hvilken tändes

uti den utom fänghälet varande ändan. När
elden hunnit til krutet , kaftas cyiindren
högre och lågre, uti proportion til krutets

myckenhet och ftyrka. En fyrkantig Jftång
,

fom är fäftad uti cylind rens ötra ända, lyftes

under kaftningen, qvarhälles med en llälfjäder,

når den år fom högft, och utmärker med nå-

gra decimal -tum krutets flyrka.

§. 24. Vid fädana prof, fom göras med Mor-
fare och Eprouvetter, åftadkom.m.er väderleken

ftora förändringar uti krutets ftyrka. Hr. An-
toni berättar uti Examen dc la poudrc^ at kru-

tets ftörfta fpånftighet år, uti torr väderlek, lika

med 1900 gånger atmospherens tryckning 5

•men uti mycket vät, allenaft med 1400. Han
vifar åfven, at initial -häftigheten, fom krutet

gifver en kula uti mycket torr väderlek, är

ungefår |:del ftörre ån uti mycket vät, då fam-

ma gevär och en annan lika kula m. m. nyt-

tjas. Den anfenliga ilällnad, fom väderleken

fynes förorfaka, kan likväl icke tilräckligen

uptäckas, uti vanligt krut, med Mörfare och
Eprouvetter; ej heller, huruvida det uti fådant

krut, efter en ofullkomlig torkning, lemnade
vatten förminH^ar defs ftyrka. Det är en an-

nan omftändighet, fom antingen oker eller

minfkar krutets ftyrka få anfenligen, at den

gor verkningarna af väderlek och torkning

mindie mårkeliga.

§. 25. Det är klart, at krut, fom beftär af lika

goda och jämnr blandade matcrialcr famt af lika

fatts och tillverkning, bor altid hafva en och

fanima ftyrka, om än livar del deraf fkulleprof-

vas.



vas. Hela ftillnaden uti prpfven borde endaft

upkomma håndelfe-vis j det år: genom en vät

väderlek, ofullkomlig torkning m. m. Men krut

förhåller fig icke få i allmänhet, fomkan for-

märkas af efterfölljande forfok. Tvä drach-

mer med vattu-imme torkadt krut, lyfte icke

den cylindri(]?a Eprouvette -vigten ofver i -^^

tum, dä 2:ne andra drachmei: af famma krut

och torkning, famt tagna utur en och famma
dofä fom de förra, hvilken icke var mera åa
unc^efår 3 tum i fyrkant och f tum djup ,

kaåade, uti famma väderlek, famma vigt 3

tum. Hvar och en kan finna, at denna anfen-

liga ftillnad uti krutets llyrka icke upkom frän

väderleken 5 ty bJgge profven gjordes inom
nSgra minuters tid. Ej heller lärer denna fidil-

nad kunna tilifkrifvas torkningen j ty bägge
profven' voro torkade pä lika fått och pä en
gäng. Orfaken torde til nSgon del kunna- up-
letas uti krut-materialernas ofullkomliga bland-

ning.

§. 26. Af ganfka många prof, fom gjordes

med eprouvetten^ pä krut af lika fatts och myc-
kenhet, famt torkadt antingen pä det fordna fåt-

tet eller med vattu-imme, kaftade icke et enda
eprouvette-vigten til famma hogd. Den mJn-
fta högden var i -/^ tum och den Itorfta 4 -/q.

I fynnerhet bevifte några prof med eprouvet-
ten, fom gjordes pä 900 pund krut, hvilka vo-
ro torkade pä en gäng och inom iem timmar
med vattu*imme, at materialernas otilräckliga

blandning förorfakade deras olika ftyrka^ ty

den ena dagen, då detta krut profvades uti torr

väderlek, lyfte det eprouvette-vigten icke un-
der if^ tum och icke öfver i men andra

' dagen
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dagen, dä väderleken var vät och ombytlig,
kaftade det denna vigt icke under 2 tum och
icke öfver 4^5 då likvåi^omen vät väderlek

Ikulle hafva förminfkat krutets ftyrka på et

märkbart fått, hade det bort kalla eprouvette-
vigten til en mindre högd , den andre dagen
ån dagen förut , dä väderleken var torr.

§. 27. Den fvarafte delen af krut-tilverknin-

gen år, at fuUkomligen blanda krLit-materialerna.

Uti det KL Eng. Krut-Bruket blandas de an-

tingen under kalkftens - eller tackjärns -val-

far ^) och äro ftampverk forbudne at brukas.

J^r. ÉAUMe berättar deremot, uti Chjmie cxpe-

rimentah 15 raifonnéc ^ at vaifarne uti Effone

vid Corbeil äro icke mera brukade, utan an-

fes. fåfom ofldckliga til deras behof. Jag fruk-

tar, at valfar allena icke åltadhomma en full-

komlig blandning, utan lårer det Svenfka fät-

tet, at. bruka bådq vals- och ftamp-verk, vara

det bålta; fom ännu är bekant. I Sverige för-

menas, at valfar förrätta den grcfre blandnin-

gen häftigare än ftampar, fä at man kan räkna i

tim-

.*). Kalkllens vaifarne köpas uti Holland. Jag hade
tILfalle at la fe ot afbrtitet Ilycke af en fadan vals,

hvilkct befanns vara t."it m6rk-grå kalkflen med
fina gISnfandc kalkfpat'; - delar. Som den Ar myc-

- . . ket. härd, få låter den polera fig, hvilken egenlkap
. ^. gor denna kalkflen brnkbar vid Krut-^^ruken. Den
,

. ikqlle annars flapa iatfen med fig.. orena knitec ^

;
och ieke lopa obchindrad ofver botten -irenen, fom
fir af famma art. Til icke liten flvada. gifver den
ibland eld, cinirn hvarken med biorta ögonen eller

iVlicrofcop, kunna uti den famma uptackas f.dane

articlar, fom aro urlaken dercil; och ar falcdcs ic-

e mindre farlig Tin tackj.irnet uci de andra val-

larn a.
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timmes blandning under valfar, vara af famma
verkan på en liten fats , fom 8 timmars ftamp.-»

ning, och år det jämväl anmärkt, at dä den
grofre blandningen gores m.ed ftampar, fä åro

de förfta 7 timmarne de vådeligafte. När nu til-

lågges, at ftampar, fedan partiklarne uti fatfen

vunnit nägon finhet, blanda krut-materialerna

båttre än valfar, få tyckes den flutfatfen kun-
na göras , at då krut forit blandas under val-

far och fedan under ftampar, blifver blandnin-

gen icke allena ft häftigare och fullkomligare

gjord, utan faran förminilcas ock, fom fä ofta

yppar fig vid Stampverk.

§. 28. Mörfare och Eprouvetter åro fäle»

des af ganfka liten tjenft, når frågan år, om
krut år väl eller illa torkadt. Krut-materiaier-

nas båttre eller fämre arbetning och blandning^

krutets torkning , väderleken och fiere omftån-
digheter kunna gemenfamt bidraga til de myc-
ket olika utflag Eprouvetten gifver. Med be-

ftrifning pä prof-plätar, och huru vida krutets

torknings » grad kan med dem uptåckas, vill

jag mig ej uppehålla, fäfom ej egenteligen hö-
rande til mitt ämne, utan anmärker allenaft, at

ehuru prof-plätar icke uptåcka torknings -gra-

den, finner man dock under deras bruk, at

krut, fom blifvit torkadt med vattu-imme , år

vanligen renare, än det, fom blifvit torkadt

pä fordna fättet, hälft om tork -plåten renfo-
pas med damm»borftar 2 eller 3 gånger imel-
lan torkningarna, och om tork-rummets tak,

väggar och golf befrias frän damm, fpindel-

våf och annat fådant, fom annars torde infalla

Uti krutet och göra det orent.

FjER-



322 I78I. ^ul -^iig- Sept.

F JER DE Stycket.

§. 29. iVrut antager 2:ne flags gyttringar. Den
ena år fä härd, at den knappaft kan brytas

med fingren, och den andra få lös, at krut-

kornen kunna fkiljas under den minfla rörel-

fe. Den hårda gyttringen äftadkommes af en
ftörre myckenhet vatten, fom antingen hån-

delfevis eller pä något annat fått inmängt lig

uti krutet, gör det, medan det år vätt, fä

mjukt fom en otorkad oljefärg, och uplofer

den deruti varande Saltpettren. När denna (lags

gyttring blifver torr, finnes faltpettren famman-
binda krut-kornen, likfom murbruket teglen

uti en mur, och åro fvaflet famt kolen lem-

nade" allena. Sä befkaffadt krut har förlorat he-

la lin ftyrka, och om ån vattnet icke kunnat
flytta faltpettren aldeles utur krut-kornen, kä-

ftar dock icke detta krut den cylindrillsa eprou-

vette- vigten högre Sn af en tum. Det fl^ul-

le fäledes vara onyttigt, om man icke kunde
llullja faltpettren frän det famma. Den löfa gyt-

tringen förorfakas af vatten, hvilket år uti fä

liten myckenhet, at det hvarken kan uplöfa

faltpetren eller intränga lig uti krut-kornen ;

men fuktar allenait de fmå faltpeter -partiklar-

na, fom fitta uti krut-kornens ytor, hvarige-

nom de fenarc förenas. Som incien unlösnin^

ocli förändrint^ uti krut-kornens famm.anfätt-

ning härvid upkommer, fä förlorar ock icke

krutet något af lin Ityrka, allenait krut -kor-

nen åtlliljas och torkas.



§. 30. Sä fnart krutet år lagdt pä tork-plå«

len at torkas 5 vifer lig vanligen den iofa gyt-

tringen. En liten värme uti denna plåt ut-

tvingar dä, medan krutet år vitalt, en ftor

del vatten, hvilket famlar fig under afdunftnin-

gen likfom uti en kropp och fuktar fanit

förenar krjut-komens ytor. Når Fahrenheits
thermometer inom i timme alleilaft fteg frän &6
til 115 grader, förlorades på I pund krut iq

gran vatten, eller pä 100 pund 8 uns och 300
gran. Det år icke underligt, at krutet under

torkningar gyttrar nägot Htet. Det lärer fä-

iedes vara rådligaft, at innan det måfta vat-

ten hunnit afPiäljas, hålla tork-plåten uti en

mindre grad af varme^ hvarigenom det icke

får famla fig, och den lofa gyttringen til ftor-

re delen forekom.mes. Det år förft tid at

öka värmen få mycket mojehgt år, när kru«

tet börjar antaga et torrare lynne. Om den

,

fom torkar, icke har nägon thermometer ^ 13-

ter han tork-plåten ^ medan krutet kännes fuk-

rigt imellan fingren, icke blifva varmare, än

at en pa den famma utdragen droppe vatten

bortdunftar iängfaint

3r. Mulen och ragnig väderlek förorfli-

kar j.umvåi denna krutets löfa fammangyttring;

afven. medan det ligger pä fjeifva tork -plåten

at torkas, ja, krut går, i fädan väderlek, icke

genom iikten' utan ivårighet, och låter icke

arbeta iig lika val under v alfarna, fom uti en
torr.

.

Dcraf följer 5 at fönfter och dörrar uti

;

tork-hufet^Iivareft torkningen forråttas med vat-
' tu-iinme, bura, når väderleken är vät, vara fliitne,

och äro vädervåxlings-håien WW (Fig, 2.) dä til-

råckllga at afleda det frän krutet bortdunftadc

vatten. (^^ §.32
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§. 32. I famma mån fom våt väderlek bi-

drager til krutets gyttring och år hinderlig, når

det torkas, förorfakar torr väderlek en häftig

torkning och förekommer til en ftor del gyt-

tringen. Vattu-partiklarne afföras lått uti den
famma och faftna icke imellan krut-kornen.

En torr atmospher och i fynnerhct folfKen haf-

va mycken verkan pä vätt krut. | pund krut,

fom redan var torkadt mied vattu-imme och
efteråt enkom lemnadt at draga vatten til lig,

fattes kl. TO5 pä en vacker förmiddag af Augu-
Iti månad

j pä et flålle, hvaråfr fölen kunde
utofva all fin förmåga. |- pund af famma fiags

krut torkades på tork-plåten. Olågenheten af

den förra torkningen yppades fnart uti et hä-

ftigt påkommande rågn. Frofven jåmfördes
,

och befanns det uti folfkenet torkade krutet

hafva förlorat 12 gran vatten på 3 timmar, och
det fom torkades med vattu-imme 13 gran pä
2 timmar. Som folfl\en och torr väderlek åro

af den verkan uti Augufli månad , hv ilken nal-

kas in til den, fom vinnes med tork -plåten
,

få tyckes det vara billigt, at ionfier och dör-

rar bora hällas öpna uti tork-hufet, när vä-

derleken det tilläten

§. 33. Ehuru den lofa gyttringen icke for-

niinO^ar krutets Ryrna, är den dock vid andra

tilfällen hinderlig, och ber dcrföre öpnas un-
der fjelfva tnrknin.een, fom kan bält j"ke, om
krutet upröres nåp;ra gånger med en harr.

Vattnet vinner derigenom tri a^dun ilning och
gyttringen brytcs. ränderna uti en fådan harf

böra litta 2 } tum irän hvarandra, annars fly-

ter icke krutet jmcllan dem, om det ligger uti

någon tjocklek pa tork-plåten.
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§. 34. Hn Antoni talar om en annan flags

gyttring uti Examen de la poudre. Han fåger^ a£

när krutet inöfes uti fjerdingarna, fä varmt
fom det kommer frSn torkningen ^ famman-
gyttras det midt uti dem. Han menar^ at var*

men ^ fom det bibehållit efter torkningen^ fmål*

ter fvafletj hvilket forenar krut -kornen lika

fom et lim. Detta kan icke bevifas. Den an-

fenliga värme ^ fom tork-piäten antager^ fmål»

ter icke en gång fvafvel; än mindre lårer en
fädan fmålt-hetta kunna förmodas uti krutj

fedan det blifvit flyttadt til fjerdingarna^ uti

hvad torkning fom hålft. Jag for min del

tror 5 at det vatten^ fom icke blifvit uti tork-

ningen affordtj torde ännu 5 medan krutet år

varmt ^ vara lolTadt och ftingradt uti fjerdin*

garna , och fom det icke finner nägon utgSngj

få condenferas det af atmospherens kyla och
fororfakar derunder gyttringen* Om krut är

-tilråckligen torkadt, behofver man icke info-

ra det kalt uti fjerdingarna^ for at undvika den-

na lofa gyttring) och aldraminit lårer en fådan

forfigtighet vara nödiga dä vattu^imme blifvit

behörigen brukad til defs torkning»

Det ofri^a af denna Afhandting befpares til nlfl^

QmttaU

Ur la Grtjlle^ Grifsla > heflrifvm
af

SAMUEL ÖDMANN.

Tjea fom med uptnårkfam.het jåmfor de fog-

iar^ hvilka i Syft. Nat. under Lom-flågtet
anföras 5 llrsr utan fvtrigket medgifva^ at detta

Q^s Genus
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Genus eger nog vidlyftiga grånfor. I fali

det år naturens, men icke konftens goromåi,

at utftaka Genera, fä fynes man kunna, utan

at rubba Vetenfkapens grundfatfer, följa Herr
Brisson, fom förer Colymbos til 3 fiågter.

At förft nämna de Lommar, hvilkas limm.-

hinna år delad i liera flikar (lobata), i? faller

ftrax i ogat, at de, ej allenall med detta be-

fynnerliga mårke åro fldlde från Colymbis
,

utan åfven från alla de öfriga Anferes. Herr

Brisson har tro dt fig bo ra föra dem til l:n

egen Ordo; hvilket åfven deras korrta nåbb
,

kropps-ltållning, hushållning, m.. m. fynes be-

fåfta.

De råtte Lom^mar eller Bris sons Mcrgi ,

fäfom Ardticus, Septentrionalis
,
Immer,m.fi.

fynas böra behålla det uråldriga namnet Co-
iymbus, til undvikande af borrtblandning^ men
tillika noga (Idlljas frän de 1cm -artade toglar,

hvilka blott åro förfedde med 3 tår, och der-

före af Herrar Brisson famt Brunniche fö-

ras til et nytt Genus: Uyla.

Denna fldllnad fynes fä mycket billigare, dä
man anftåller folljande jåmf örelie:

Colvmlnif liar rakt nåf, cylindriil:t och mindre
Ipitfigt.^ Uria har et på fidorna hoptryckt
nåf. Öfre kåkens fnits n^lgot nedbögd ;

undre kåken något korrtare, med en liten

urh'^lkning på fpicfcn.

Coly7nbiif har 4 tår. U-ria allenaft 3.

Colymbi vårpa pS grå^'tiu\ or. Uri.t pä Iharpa

klippor, utan minlb båddning.
Coljmbi lefva p:n--ta!:^. Uyix let va i Aörre ocli

mindre famhålien.

Colymhi kunna aldeles icke gä. Vria gå \ål
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illa, men fpaffera dock fram och tilbaka pä
klipporna 5 dä Colymbi mäfte ioka ima bo-

ftåiien få nåra vattnet, at de kunna vältra

(ig ur boet i fjön.

Colyjnhi hafva fvärt at bringa fig i flygt. Uri.^

' upfiyga qv lekt,

Colymbi hålla lig vid klåcknings ^ tiden mycket
i fott vatten. Uri<^ altid i hafvet. o, f. v.

Man fynes fåkinda kunna åfta Uri^ utbryt-

ning frän Colym.bis,

Caraél. Gen. Roftrum reélum, lateribus com'^

prefium, acutum, mandibula fuperior apice

parum adunca. Digiti tres. Fedes poftpoliti.

Den år upgifven af Hr. Bkisson, och något

närmare utftakad af Hr. Brunniche, fä at AUa
Alle afgar til Alkorna.

Om man fl^al antaga alla de förändringar af

ålder, fom upgifvas för fpecies under detta fiåg-

te, få blir det rikt och vidilräckt. Det fynes

dock, fom fKulle Uria Troile och Grylle va-

ra itammar för^ de ofriga, Säfom den förra

icke finnes i Öfter-fjon, kan jag ej yttra mig,

huruvida Uria Lomvia Brunn, 108. Svartbag,

n. ITO. Ringvia n. iii. Alga n. 112. utgöra
fårfkillda fpecies. De Norrfke A^uftorer äro

i^elfve härom af olika tånkefått. Detta Genus
förändrar lig fä mycket med äldren, at det ej

fynes omöjeligt förena dem alla under et nam.n^

hvilket Herr Arch, och Ridd. LiNNe gjort.

Hr. Brunniche fjelf fynes ovifs ; doch förtje-

nar den noggranne Hr. Olafsens tankar, i

defs Islands refa, fä väl fom Hr. Biil^op Gun-
NERi yttrande uti Ad. Nidr. Tom, I. at råd-

fre' gas til uplyfning. Deremot kan med viff-
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]^et forfåkras 5 at Hr, Brunxichks Uria Gryl-

loides, n, 114, Balthica, n. 115, och Hr. Bris-

$ONs Uria Striata n:o 4, ej åro annat ån Un-
gar af Uria Gryiie,

Uria Grylk.

S, N. Colymbus Grylle. N;o t. Fn. Sv. n. 148^

Norveg. Teilli Grönland. Serbak. d. ä. Strom-
fogel; Fennon. Sårki Kuc.^o; Island. Peturs

Kofa; Lapp. Ziåikes^ Öland, Grylle, Vermdo*
enfibus Grifsla.

Til de i S. N, anförde Auclorer kunna
låggas.

PoNTOPpiDANS Norriges Nat, Hift, P. 2. p.163.

Rami dito p. 250.

SiBBALDi Scot. liluilr. P. 2. L. 3. p, 20.

Crantz Grönlands Hillcria i. D. p. nr,

Hammers Fauna Norveg, n. 153.

Olafseks Islands Reyfe - - pä flere Aällen,

Leems Finnmarkens Beflirivelfe med GunnE'
RX noter. p. 281,

Debes om Ferrö, p, 127.

Halle Naturgefch. der Thiere. T, 2. n. 740.

Goda tekningar bidraga at cröra Vetenfka-

pen lått. Vid dem jag fedt, tillätes mig an-

märka.

Mårtens. Tab. L. f. b. år grof och ej fynner*

ligt träffad.

Ac^. Nidr. T, 1. 1 4. Sr liten, dock tjenligare.

Albin, Tom. 2, t 80, föreftåller vål Foglens
rätta fårg, men Hr. Brissoi* har rätteligen

anmärkt, at näbben är för korrtj Han hade
äfvcn kunnat tilljgj^a, at den år för trubbig,

Edwards Figur, t. 50. Sr gjord efter en Un-
ge, ochlaknar rätta fårgen, för öfrigt

ganlT^a god.

Ak-
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Anderssons Nachrichte von Island, Danfl^a

Uplagan har ingen figur.

Pennants Figur. Tab. HH. 4. i Regal Folio,

har jag ej haft tilfälle at fe. Den år dock
utan tviivel nojagtig.

'

Man kan anfe för forlufl;, at Hr. Rrissqn blott

ben<rifvit och ej afritat denna Fogel.

Grisflan blir ej fullvåxt, forrån pi 5:te aret.

Dä har hon (in rätta fårg. Hon ar dä öfver

alt fvart, med en fl^on fkiftande glänts, fem
fVöter på grönt. Fyra hvarf hvita täck-fjådrar

utgöra pä hvardera vingen en flack. Ving-
fjädrarna (remiges) äro 30; fvarta, men hälf-

ten af deras inre kant hvit Vingarnas undre
tack-fjädrar hvite. Fötternas färg år Cinnober-
röd, men kloerne fvarte, fpithge, bögde och
urhålkade, Fjådren år ganfka fin och mjuk

,

fåfom lilke eller dun , men dock rik och tät,

för at befl^ydda Foglen emot kold i det kalla

Climat, fom Naturen för honom utftakat

At Auftorerne, til och med Hr. von LiNNe,
tilfkrifva foglen et hlodrodt nåf , då det dock
i alla åldrar år fvart, lärer vara et mifstag

^

fom härleder fig ai den cinnober-roda fårg
5

hvilken trålYas i Foglens fvalg.

Könen ätfluljas aldeles icke til fårgen. De
honor, fom man fedt med hvit buk, fä ej tje-

na til regel för könets fldlnadj Hr, Ström, i

defs Sönd-Mör, beO^rifver en fådan, fom fy-

nes varit pä 3:dje året. Halle, fom följer tor

ofrigt Klein, tager förfta arets ungar för ho-

nor, med tiliåggning, at honan ej har hvit

ving-flåckj men ingen ting kan vara mindre
grundadt.

Q. 4 Foglen?



Fobiens fårgflafte år ungefär följande. De
nyfs kläckte ungar betackas af et mörkt dun.

Smrt framfticka gråaktiga fjädrar på hals och
brofl:^ fv^arte pä rygg- och ving -fjädrar, famt
Jivite under buken. Hvar och en af de täck- •

fjädrar, fom utgöra ving- P.äcken , är förledd

med en fvart fpets, få at fläcken år brokot^ i

detta tilftånd förblifva de förfta året. Andra
äret tiltagcr det fvarta pä bröft och hals , och
Jemnar blott några hvita prickar. Pä 3:cije året

är hela kroppen fvart, utom buken, fom ännu
e'^er någon hvithet. Nu bUfver förft ving-

fäcken ren, 1 fjerde året tiltagtr fjåorens glän-

fande täckhet, och enligt Hr. Olafsen, blif-

ver foglen i det femte aldeles fullvåxt. Kärtil

bör läggas, at fötterne förfla året äro ble^e,

men deras röda färg höjes m.cd åren, få at cle

i 5:te aret åro tåfiande med Cinnober.

En af fnart alla Ornithologer antagen me-
ning år, at .Grisflan om vintren ömfar färg.

Herr A. och R. v. Linnc har ej kunnat und-

gå, at i S. N. följa en upgift, fom iå allmänt,

af de kunnigafie Auclorer beflyrkes. Herr
Ström (Sönd-Mör I, p. 258.) fager: om vin-

tren blir den grå pä hufvud, hals och et fly c-

ke af ryggen m. m. Herr Crantz 1. c at den
vid Grönland blir grå öfver alt. Hr. Glxne-
Rus fynes af famma tanke i fina noter til Leem
1. c. ,)ag har väl länge varit förfäkrad, at

Grisflan icke undergår fådan förändring i Ölier-

fjön, häHl jag fcdt den fkuten i Januario, nied

lin vanliga färg. Men fcdan jag lälf Hr. Ou\r-
SENS Isländlka Rcfa, är jag förfäkrad, at den
ej lieller grånar i Nordfjön. Det är en ge-

menfam omlländighet^ både här och där, at

Giifs-
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Grifslorna, tvårt emot de flåfte fjc>foglars art,

föda lina ungar inne, til AngulH ilut^ un-
ge» ar vid denna tid gå alla de gamla til hafsj

och ungarne biiiva qvar^ til dels de borrtträn-

gas ax ilen irån ilrånderna. Man har då trodt

Griislornas fårg vara förändrad. Detta ofver-

-ensitåmmer åfven få vida med Hr. B. Pontop-
piDANS, upglft, fom han fager, at fårg-iliiitet

fker i en haft. Men hvar och en finner, at

denna förändring, forn fl^al vara en verkan af

Cliiiiatets hardliet, hvarken kan ike på en gäng,

ej heller begynna fa tidigt, och uphora d. 22

Febr. dä Grifslan p3 Island landftiger i lin van-
liga drågt, ehuru köldens ftrånghet fortfar.

Grifslan år en Nordiil^ Fogel , och träffas

ymnigaft vid fpicsbårgen, Is - och Grönland.
Den fes dock i födra delen af Öfterfjönj famt

pä Skottfi^a och Engdilca kulterna. Man bör
tro, at Södra Polen har fina egna Poiar-foglar.

-Herr Cooks fåihlap träffade dock en och an-

nan fogel, känd i Norden, Bland andra fago

deäLven,i774 d. 13 Febr. på 50 gr. 14m. Sydl.

Lat. en Fogel, fom i anfeende til defs jåmfö-
relfe med en Korp, defs mörkbruna fårg och
hvita ving-fläckar, icke mycket afgårfrän var
Grifsla. cfr. Voy, de Cooic. Tom. 3. p. 58.

Grifslan leiver hos ofs i famhålle. 12 til

20 par bo i en bårgs-il:refva. Jag har aldrig

funnit flera ån 2 agg i deras bon 5 dem de låg-

ga utan bådd pä bara klippan, dock hållt i nå-

gon fpricka, fom gifver Ikygd. Äggen åro flo-

ra* fom höns-agg, modren år mycket mindre
än en höna. De åro til fårgen ijusgrä med
ftora fvarta fiåckar, liknande utflaget blåck.

Deffe flackar blifva emot äggets fiörre ända

Q. 5 ism-



232 I78T. ^ul Ang. Sept

fammanflytande 5 och fårga blott defs yttre fi-

da. Jag har aldrig mårkt dem varpa i fand
,

fom Hr. PoNTOPPiDAN fåger fke i Norrige, med
den tillåggning, at hannen och honan ligga til

fkiftes. En Grifsla fångades i år i Julii början.

Hon fördes ofkadd med äggen på et annat
ftälle nåra hufen, hvarefl: man varfamt bandt
et fegelgarn om hannes fot, och lemnade han-
ne for ofrigt fri ntmed fina ågg. Hon tyck-
tes val ålfka fina ägg i fin fångenfl-:ap, men
ville dock ej ligga med lladga. Man gaf hen-

ne dagligen iin Itromming, och hon bief nå-

gorlunda tam, men nedgrof omfider fina ägg i

landen och moffan, utan at fullborda liggnin-

gen, Kanlke hon legat ftadigare pä en blott

klippa.

Grifslan gär om Våren i land, fä fnart ifen ej

hindrar; men fkyndar ej med varpning. I är

d. 13 Junii voro flera Grifslors ägg aldeles fri-

fkai, och jag har fett ägg, tagne d. 22 Junii, pä
hvilka modren knapt legat 6 dygn j och då

man på en tid träffar flera lika kullar^ år fvårt

at tro, det juft alla mödrar blifvit plundrade.

Grifslans fötter fitta ej fä långt tillbaka
,

fom de öfriga Lommars. Hon gär och kl..t-

trar fig up för kUpporna, faft med någon fvä-

righet. Deremot flyger hon ganfka fnållt,

dock fållan 4 fot öfver vattubrynet. Utivig".

het at dyka öfverträffar hon aliSjö-fogel. Det
ögnablick, fom framil^ymtar imellan krutets

antändning och fmällcn, ärhänne tillräcKligt

at undgå fl<ottet. Man nyttjar dertöre en lili,

i det Skytten ropar , dä l"kotret aftryckes. Detta

rop föranlåter Grifslan at flyga, i det flållct, at

blixten af krut förmår hrmne at dyks.



Grifslans föda år Fifk, hålft Strömming
och Snäckor, åiven Skötfpigg (GaRerofleus
AculeatLis). Mårtens fick i Grifslors mage
fmå Kråitor, formodeligen Cancer Majaj och
fmåflen. Grifslan tager åfven flrömming af

ilsOtar, och i\{k af nät, på 20 famnars djup,
men faftnar ilundom fjelt.

Jag har ej hort dem gifva något läte» Mår-
tens fäger, at de pipa lom Duf-ungar, och
deririre lått (let allmänna nam.net, Grönlåndfl<a

Dutvor, (om fali alle gamle Audorer antagit.

Formodeligen har detta namn annat urfprung.

Grifslan räknas af Ornithologerna til Aves
pelagicas. Detta bor dock ej forllås fä llrångt

om hanne, fom de ofriga, af h vilka en del

näftan aldrig, och en del blott pä några mil

nalkas flrånderna. Den fom fett deras hus-

hållning , ftaJl knappt med Hr, Brisson fäga,

at de fållan befoka kullerna.

Om Grifslans kott och defs fmak åro fä

rnånga, fom olika omdömen, Pä Ferro anfes

hon for en ganfl^a god ftek. Debes. Åfveu
fä i Norrige. PoNTorp, Ungarne anfes for

fete och möre pä Island. Olafsen, I en Aca-
demifl^ Afhandling, anför Hr. Prof, m,m. Gadd,
at Finflie Bonden upföker ungarna, innan de
fjelfve begynna föka ftrömming, dä de blifv^

tranige och oangenäme. Hår fager Skärkarlen,

at foglen år torr och feg. I fjelfva verket

fmakar han mindre tran än de mälte Sjö -fog'
lar, ty man träffar ganfka foga fpäck imellaa

hull och ftinn. De mätte fåledes vara fetare

pä islands där fettet famlas och fmältesj famt

berättas vara finare än Gås-fett. Foglens föda
af fiil{ fäger dock, at defs kött, utan förväll-

ning
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ning och fårlkild tillredning, ej kan fmaka v ål.

Åcgens gula år iiögröd och ganfka mågtig. Fö-

da ar djur-riket torde certil bidraga.

Slutligen bor jag nåmna om defs purpur-

röda tråck^ fom iXorrigeår 13 allmånn. Inga

fpår trålfas hos ofs , fom ftyrka detta. Herr
Olafsex tillägger, at den röda tråcken, faller

efter en gammal Teift. Jag tror dock, at ej

ålder, utan en foda, fom dar fas, men icke

hår, gifver tracken fårg. Ramus i fin Norrfka

Hiftoria faller med lin gifsning på en Snåcka.

Men efter det ankommer pä gifsning, ^a fab-

ler mig troligare, at Grifslan Hukar den lilla

kräftan, fom vid Sill-fifkerierna är få bekant

under namn af Rcd-aat, hvilken Hr. Ström
befl^riivit, och Hr. Olafsex för honom fun-

nit pä Island.

Si Ilkni pa?i.

Uria Striata. Ezi ss.

Uria Grylloides & Ealthica Brunxich. Danis

Sildeperris.

Edw. Tab. 50. Lappon. Borgek.

År en ung Grifsla af förfta och högft andra

året. Blir fynbar om höften, fedan de gamla

gått til hafs. Blandar lig ej heller med dem.

Kan för fin dykning nåftan aldrig ikjuras, men
fäller hg ftundcm pä nät. De töljas ej heller

at i fkockar, utan blott i eller högft 2 träfias

pä et ftälle. Flyger ej, dä den jagas, utan flyr

undan med dykande. Jag bifogar beftrifningen

pä en fådan, j^i d d. 5 Nov. förledet är, hvar-

af man kan dömma om Grifsel- ungens färg

förfta höften.

Rojr-: nigrum. Nares lineares ad bafin roftri,

li^argine iu^eriore piLniinuIo, plumulis teclo.
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Lingva acuminata, apice vix fiffa,. lateribus in-

tegris.

Rcmigcf 10 anter. 20 poft. atri, margine inte»

riori diniiciio albi.

Tcctriccs alb^s, apice nigro, unde macuia aia-

rum albo nigroque varia.

Rcclrices atrce, teéiricibus fubtus albis.

Color Capitis^ albo fufcoque varius j temporum
albidus, juguli cinerafcens ; Cervicis albo

nigroq. varius ; Axillg^^ peäus abdomen al-

ba. Interfcapulium & dorfum nigra, Uro-
pygium ex albo nigricat, Alös fubtus albig.

Femo ra fufca.

Pcdes paiiide rull Ungviculi nigri, incurvi 5

acuti.

Magniiudo Anatis Crecife.

^^r--C^r -^^^r- -^r^r -i'*'/- -^"^^r «"*V^fi^'^i^ ^^^is/^^

Ru 1)1

Jt med Fitriol-Syra . förvara vatten pa

Sjön frän fbrruttnelfe.

of

ARVID FAXE.
M, D, Kongl. Amiralitets Medicus.

Vattens confervation til ijös^ har i'alla tider

varit et brydiamt amne för Sjöfarande,

och de f<jr(i3g5 fom hartil blifvit upgifne, fie-

re an man vore i itänd upråkna.

Ännu har icke funnits nSgot fördelaktigt

fått. a t afhalla vatten pä fjön från rota, ehu-

ru detta vore ibland de lyckligafte uptåckter
3

fom
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fom til Sjo-folkets ovårderliga förman kunde
upfinnas; ty ånn\önt man framlagt fannolika

rön, hvarigenom fåltan kunde dragas urur
hafs- vattnet, famt förfkåmt vatten äter blir va

frifkt, har antingen fä litet kunnat erhållas,

at det til en Skepps-befattning varit otilråck-

ligt, eller omvägen fa vidlyftig, at den om
Skepps -bord nåitaa omöjeiigen kunnat \ erk-

ftållas.

Ibland de omftändigheter jag til Sjö-Folkets

nytta och confervation , under Sjö -Expeditio-

nen är 1779, fökte utröna, var åfven, at med
VitrioUSyra förvara vatten från röta.

Anledningen til detta förfök har varit, at

Grefve de Bolo^ för fiere är fedan, ut^ifvit

och förilldt en Tinctur, den han förfakrar

ikuile törvara vatten fran röta, och då denne
biifvit underfökt, har funnits inneh.älla Vitriol-

lyra jåmte något vegetabile , fom torde hafva

varit af röda Rofor och ofelbart tillagdt, at tor

EFterforfkare borrtgömma det, fom egenteligen

f[^»ul!e bidraga til vattnets confervation. Han
har dock hvarken varit den förlie , eller kan
det riKnas nu för någon ny uptåckt, at med
Acido Vitrioli förvara vatten trån törruttnelfe,

ehuru jag icke har mig bekant, at fädant för-

fök til Sjös biifvit verkftaidt. Huru det, un-
d^r ofvannamnde Sjö- Expedition afiupit, famt

Vidare til utrönande uti fiere Clinir^ter fort-

fatt, får jag hafva åran för Kongl. Vetenfkaps

Academien upgifva.

Tre veckor för Expeditionens början, lat jag

fylla et ankare med khlle-vntten frän Lyckeby,
hvilket för lin renhet har å Orten är det bi-

Ila j hvariii llogs j uns Acidum Vitrioli tenue:

meÄ
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men vid ankomften på Helfingors Redd, den

18 J^nii, dS vattnet var 5 veckor gammalt

,

fanns det redan unket.

Dock at vidare förviffas om forhållandet

,

blefvo 4 Vatten-Fat fyllde med Heiiingborgs
Kålle-vatten. fom för iin renhet år allmänt
kåndt, hvarefter pä i:fta Fatet tilflogs 4 och |
uns Acidurn Vitrioli tenue

, pä det andra 1

1

uns Acicium Vitrioli Concentratum, på det
tredje 2 uns af filbiåmnde flarka fyra, men det

fjerde Fatet med Kalle -vatten blef liggande

oblandadt, at dermed jämföra de 3:ne förra.

Uppä 60 Canon-Skeppet Wafa och Fregat-

ten Prins Guftaf, anflåiltes famma forfök, af

då varande Förfte Chirurgi, Stads-Phyiicus Hr.

Do *or Apfelbaum och Hr. Cand. Anderson.

Den 30 Julii underföktes åfvannåmde Fat

med vattnet, dä det oblandade eller N:o 4,
fanns rutet, fådant fom det allmänt var i Skep-

pet j Fatet N:o i, hade åfven något rutnät,

N:o 2 kändes likfom unket, men N:o 3 var
utan minfta forrKamning.

Den 13 Augurti, pröfvades Vattnet ä nyo,
dä N:o r varfkåmdtoch ftinkande, N:o 2 nå-

got mera unket ån furra gången och N;o 3 li-

ka godt.

Den I Sept, opnades äter igen deffa Fat

,

famt voro ar lika förhållande med förra gän-

gen, nåmllgen at vattnet i de öiriga Faten,

kändes til lukt och fmak nog uuKet : men
N:o 3 var utan någon förändring , ända til re-

fans flut. Fä Skeppet Wafa hade forhållan^

det med vattnet varit lika med Fatet N:o 3.

Men
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Men pä Fregatten Pr. GuftaE, fom. viftades i

fiere Climäter, var et haift Fat, den 22 Junii,

fylldt med Helfmgbocgs Kålle-vatten , hvartil

hade blifvit flagec i uns Acid. Vitr. Con-
centr.

Den 30 Auguft. blef detta vatten under-

fokt ocli
,

enligt Hr. Anderssons til mig 1cm-

•

nade beråttelfe, dä Efcadren låg til ankars pä
Rifvefjord 5 befanns til färg, imak och lukt,

vara lika godt, fomdä det ifylldes.

Den 16 Decemb. under Fregattens viftande

vid Schirnes i England 5 den 9 Martii 1780,
uti Spanflia Sjön pä utgåendet til Livorno; den

26 Junii uti Mailaga, och den 6 iiftl. Ocfober

dä Fregatten hemkom , hade vattnet uti Om-
cérarnes närvaro biiivit prof\adt och funnits

renfmakande: men til färgen något gulak-

tigt, ofelbart af fyrans verkan pä Ek -kärlet.

Ehuru alt annat vatten i Skeppet, den 9 Mart.

var rutet, bibehcMl lig dock detta vatten gan-

fka väk

Oftanämde Vatten-F.it, fom under t6 måna-
ders Sjö-reia, uti fiere ars-tider och luftllrck

,

hällit lig utan törrutnelle, är nu inlagdt uti

Amiralit. Sjukhuiet, at tilfe om vattnet nägon
förvandling näftkommande Sommar .undergår.

Af dcffa fäledes med Acido Vitr. Concentr.
til vattens conlervation anftällde förfök, har
iiuinits, at vifs portion fyra iordras til vatten-

partiklarnas uphlandande och at 2 uns Acidum
Concentr. bibehåller 72 kannor vatten, hvaraf
hvarje Fat beftod, frän forruttnelfe, och Ibm
uti Acido \'itr. tenue, är 8 gånger mer vat-

ten än uti den ibrkare fyran 5 la har efter de
anftalJ': ron, varit

uii



uti Fatet N:o i, af Acido Vitr. Concentr. | uns5

och fäledes pä hvarje kanna
kålie-vatten ungefår 4 droppar.

- - N:o 2, var i och | uns fyra^pähvar
kanna 12 droppar.

- - N:o 35 fom i forhållande var lika med
förföken pä Skepp. Wafa och
Fregatten Pr. Guftaf, 2 uns fy-

' ra lamt pä hvar kanna vatten^

16 droppar.

Efter det pä Apotheket hårftädes tilredde

Acidum, håller i uns Acidum Vitr. Concen-
trat. 594 å 600 droppar, och rent vatten här-

emot 344 dropp, pä I uns.

Når nu hvarje kanna vatten räknas til 80
uns, fä kunna ungefär 16 droppar af denna
ftarkare fyran fä blandas med 27520 droppar

vatten och dem med fådan kraft hopbinda, at

de af luften icke kunna upiofas och ruttna.

Emedan denna fyra år et det båfta Antifepti-

cum
,
ty kan knappaft något medel forefläs ,

fom år mera verkande emot de fjukdomars or-

fak, hvilka pä fjön förefalla, ån detta, och
når hårtil kommer, at det år et fördelagtigt

prieferverande medel emot flere fjukdomar til

fjös, famt meddelar Sjöfarande den ofkattbara

nyttan , at ftåndigt hafva fårfkt vatten, fä fynes

detta Ron for framtiden kunna blifva gagnande.

På Skepp, fom göra längre refor, åfven
fom pä kortare Expeditioner, i fynnerhet uti

varmare Länder och Sommar-tiden , händer
,

at vattnet furnar: men efter någon tids förlopp

blifver af fig fielft godt. Dock kunde tiden hår-

vid ganilia mycket förkortas , om man använde
den m.ödan, at låta fprunden pä Vattu-Faten ila

R opne
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öpne, famt flitigt uti dem omfqvalpa vattnet ,

dä förfarenheten vifar, at det fnarare återtager

fin förra godhet.

Man vil åfven päftä, at fedan vatten 3 gån-

ger furnat och åter biifvit godt, flsali det fe-

dermera icke kunna undergå derna förvand-

ling: men huru fädant inträffar med verkeliga

förhällandet, kan jag icke fur någon vifshcc

utgifva.

Det år likväl visft, at fom en nödvånclig

fjö-refa derigenom ofta uppehålles, at man för

vattu-brift eller tillgång pä fårfl^t vatten, mafte

foka Hamn
,
ty fynes , at om man medförde

et antal Vatten-Fat, upblandade med Vitriol-

fyra, hvilka i nodfall vore at tillgå, fa kunde
en fådan förfigtighet vid förefallande tillfallen

medföra den aldrallörfta förmän.

Bcflmfnirig pa en mj Silkes-Majk ifrån

^apan, NOCTUA SEIUCI kallad.

af

CARL PETER THUNBERG.

l^låder af Silke, åro otvifvelaktigt de vackra-
--^ Ae, fom i fcnare tider kommit ganika myc-
ket i bruk och biifvit hår i Norra Europa, bc-

lynnerligen lios Fruntimren, nållan äfvcn fS

ailmanne, fom i de orter, derifrån lilket håmtas,

nemhgen China, Japan och hidien.

En enda hittils bekant natt -fjäril, Phalaut

Mori ^ har varit den, fom framnlftrat detta dyr-

bara ämne. Nar mr.lken af denna mälk' for-

van-
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vandias tU pupa, fpinner han aldeles in fig fjelf

uti en tjock och tåtvåfnad, fom utviklad, gif-

ver det rä filket, och efter flere praeparätio-

ner, det fidentyg, fom fä mycket bäde pryder

och förnöjer det fåfänga högmodet.

Natt-fjårilar i alhnänhet, dä de undergä fin

metamorphofis ,
fpinna val alle dylika Silkes-

bon^ men^ ehuru eil del deraf åro nog ftora,

blifva de dock onyttige, emedan konften ej ån-

liu påhittat, at redigt utvikla deras trå-

dar och nyttja dem til famma ändamål, fom
lilket. Icke defto mindre, är faken i fig fjelf

icke akieles omojelig^ utan hvad nu fordoldf

är, torde en framtid uptäcka. Imedlertid, fä

långe Silket blott håmtas af en enda Mafk, och
få långe Mulbärs -tråden med möda hos ofs

planteras och bibehållas ^ fom tjena til mafkar-

nes foda; är och blifver det for Svenfke In-

byggare akid en dyr och koflbar vara.

Silke tilvefkas väl något i Södra Europa
,

men ftöfre delen hämtas ifrån Afien och i fyn-

ncrligen ifrån China
,

Bengala och Suratte.

Pä intet af deffa Hållen var jag viftande, un-
der mina refor, för at lära känna fjelfva Sil-

kes-mafken och beredningen af deras Sidenty-

ger. I Japan åter, dår i det folkrikafte landj

liörre hopen af folket klädes med filké

och dår Sidentyger af mångahanda forter til

öfverflöd förfärdigas
^
eger en nyfiken refande

ingen frihet, at ijelf pä alla orter underrätta

: lig , utan rnåfte hämta lina kunllkaper om det-

I

ta landet, utaf Japanfke Medici och Tolkar
^

;
fom ofta fjelfve ega tinga infigt och äfv^en

I

kunna fjelfve vara illa underrättade. Af deffe

Tolkar tiliiålldes mig en fjäril, fom efter dé-

R 5
*

tax
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ras berättelfe, vore den, hvaraf deras fiike rå-

ges. Silkes-tilverkningarna il^e dåriiådes län-

gre in i provincierne, dit hvarken Holländare

eller Tolkar, åtminftone de fenare fållan, kom-
ma, fä at det icke år omöjeligt , at de kunna
vara mindre rått kunnige om fjeifva filkes-

maO^en. Men fom flere af Tolkarne pä Hol-
iåndflQ Fartoriet erkände den famma for dea
riktiga Silkcs-man^en, och den famma år helt

different foecies från den vanli^ra, famt defsu-

tom aldeles ny, har jag trodt mig bora upgifva

defs beflirifning och figur, (Tab. V. Fig. i och 2.)

för Kongl. Vetenfl^aps Academien, hvaraf Re-

fande, fom kunna komma pä de orter, ytter-

ligare fä anledning at efterforfka fakens riktighet.

Önfl\eligt vore, at flere phalener kunde up-

tåckas, fom gäfvo riktigt och godt filke; och
ån önfl^eligare, at i Sverige, et land, fom af

alla mig kända länder, eger de mäfta natt-fjå-

rilar, någon dylik kunde uptinn3s,fom med min-
Ila möda, af inhemJl^a växter, hvike tala Cli-

matet och växa viidt, kunde upfödas til defs

förvandlings-tid. Phal:ienamori hörer til Bom-
byces ; men den Japanfl\a Phaliena ferici hörer
til Noélux och fkiljes defsutom med följande

kännemärken

:

NocIiiJi fsrici: criftata alis deflexis, anticis alhis,

fafciis tribus arcuatis nigris, polticis luteis

fafciis pundisquc duobus nigris. Tab. 5. Fig.

1,2
Magnitudo Rom.bycis Morl.
CapHt album, collari fangvineo.
/Intcmicc liliformi -fetace:c

,
nigrx, capite tho-

raceque longioics.

OcuH brunnei.

Thrax
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Thorax criftatus albus, punäo utrinque minu-
to, nigro.

Pecius album.

AU deflexae: Antica fupra albse, fafciis tribus

nigris, diiabus hamatis tertiaque undulataj

fubtus albiBe, bafi fanguinea^ macula nigrafa-

fciisque obfoletis. Poftica fupra luteae, fub-

tus albidas, utrinque fafcia unica undulata
pundisque tribus nigris.

Ahdomen fupra rubrunij cingulis oéto nigris,

fubtus album.
Anm barbatus, albus.

Pedes albi, pundis pluribus nigris.

Japanfka filket och fidentyget gifver i god-
het icke det minfta andra Länders efter ^ men
orfaken, hvarföre det fållan där uphandlas och
af HoUåndarne utföres , år den, at det våfves

ganfka fmalt, oftaft knapt en half aln bredt,

och år fäledes för Européer mindre brukbart
til deras klådebonader. Japonefens kiådebonad
är fimpel

,
beftäende, för bägge könen, uti län-

ga natträckar, af flera vädar hopfatte. Sil*

ket fpiones dårftådes ganfka fint, och tygen
åro oftaft fä tunna, fom det tunnafte Taft, och
tillika fä täta, at vatten knapt går igenom dem.
Oaktadt denna finheten, år dock tyget ganfka
fegt til flitning och gör kläderna fä lätta, at

hos Fruntimren, hvilkas prakt beftär i myc»
ket kläder, 50 fotfida natträckar, dem de ftun-

dom tillika draga, ej våga mti ån 5 marker.
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B ULBOCER US,
Et nijtt Slågte af Skal - Infe&cr ^

edan Archiatern och Riddaren v. Lixxe
^ lagt förlia grunden til en mera fyftematifk

och redig kännedom af Infeclerna, har Ento-

mologien blifvit en vetenfkap, ej mindre be-

hagelig och nyttig ån någon annan. Denna
uppftållning var i fitt flag den forfta : ej un-
derligt däj om den icke til alla delar kunde bli

fullkomhg. Tilråckliga uptåckter och obfer-

vationer i denna del af Natural Hilforien voro
ånnu icke gjorde, och knapt hälften af nu be-

kanta Infecler hunno komma til vår ftore Re-

formators egen kunfkap. Tiliåggningar, rat-

telfer och ändringar kunna fåledes icke an-

nat ån blifva både nödvändiga och al-

deles oumgångeliga. Störfte kännare af Natu-
ren, var han van, at pä det närmafte följa den,

och det lyckades honom icke fällan, at däri-

genom vinna fitt ändamål och vSr förundran.

Men hvad Infefterna angår, kunde man kan-

fke, utan at neka honom äfven den ftorfla for-

tjenfl i anfeende til dem, med Herr Fabri ci-

us a) famtycka, at han folgt Naturen näihn
för noga. Jag vet dock icke, om ej detta tor-

de vara lika få godt, om icke bättre och fä-

krare , än at med en GEorrROY lätta nälfan mer
än billigt förtroende til konflen

,
derigenom

gora vetenfluapcn otydlig, vacklande, och, \^

Belkrifvit af

ERIK ACHARIUS.

til
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til fägandes , med alt för ftor redighet, mindre

lätt ån befvårlig. Imedlertid blifva altid de

delar, och i iynnerhet Sproten eller Antenn.^ b)

fom vSr Store LiNNé fram for andra antagit

til grund for Slågternas fkilnad iins-imellan
5

bäde de, fom lemna ganfka tydhga, 0kra

,

merendels altid tilråckliga, och med djurens

ofriga conformation, flägtfkap och ordning öf-

verensftåmmande fkilje - och känne-mårken 5

då deremot alla andra, vid hvilka man hålft

ftadnade, jag frugtar fä ftora fvårigheter, i an«

feende til hvar och en af nyfsnåmnde omftän-

digheter , fkulle mota, at de knapt af någon
annan, ån den ofortrutne och af Vetenfkapen

få högt fortjente Fabricius, ftode at ofver-

vinna. Utom fä många andra, torde åfven

det flågte, hvars befkrifning jag nu har den

åran at tii Kongl, Academien öfverlemna, til-

råckligen bevifa, det antennarum fkapnad ofta

allena gör tiifylleft til et Slågtes fäkra känne-

tecken och fldlnad frän alla andra.

Jag har anfedt för en nödvändighet, at fe-

dan Herr Profeffor Fabricius utgifvit fin Phi-

lofophia Entomologica, följa de Termini artis,

han dår upgifvit och antagit. Alle Vetenfc»
pens idkare lära utan betänkande göra det fam-

ma. Ibland de fördelar, fom härigenom vin-

nas, årvifferligen den ganfk a betydlig, at otyd-

lighet och ovifshet om ordens rätta bemår-
keife förekommas. Herr Fabricius ur defsu-

tom verkeligen den förfte och ende, fom fä

val och noga befl^rifvit, famt med egna och
R 4 får-

b) Belynnerligen uti viffa Claffer fäf. Coleopteraj Lepi-

dopter a.
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fårfl^ilta namn utmärkt ätfkilliga förr naiian

aldeles förgätna, men ganfl^a mårkeliga, delar.

I anfeende til detta Slågtes befynnerliga ai>-

tennge, kallar jag det : Bulboceru^^ på SveniTia

Lokfprot^

BULBOCER US.

Caraéler: Antenn^e clavatte: Cl.-iva obconica5ob-
lique truncata , lubfolido - perfoliata

,

bulbofo-lamellata

!

MandibuU exfert^^, falcat.^e, fabtus ramo
prominente, fubdupplicatse.

Vid närmare granfkning, lår man nu lät-

teligen finna, at Biilbocerus utgår et aldeles

nytt och eget S lågte
,

fullkomligen (Idldt

ifrån alla hittils bekanta. Icke deftomindre har

detta Infeél blifvit fördt, Ifundom til Scaraba-

ufj ftundom til UiccjJiur. Kerr Goeze cJ an-,

fer det fom et medium imellan deffe, och
Herr P.ALLas dj tillägger, at det åfven har någon
gemenlkap med Tenebrio e). Defs rum blir

fram-

c) Entom. Beytr. i Th. p. iiö, 117. Under famma af-

delning forer deiine Auccor aiinu et annat Inteer,

af Herr Pallas omtalt, uti defs Reis. 1 Th. Anh.

p. 461» N:o 22. under namn af Scarabaeus Polyceros,

men år den famma, eller honan til Se. Ammon.
Pall. Reife j Th. p. 707 N:o5o. Jag fkiille fnart

tro, at denna Scaraboeus vore et Species Biilbocf-

ri, men uti den bell^ritning Herr Pallas ger

den famma uti fnie Icon. Inlccl. Falr. 1. p. ^, y. Tab.

A. f. 8- a. b. , bJifva icke ens nagre antennce nämn-
de, mycket mindre huru de fe ut, och figurerne

kunna icke heDcr i denna omfr.indighetgifva niigon

vidare uplysning. Det vore at onlka, det den, fom
eger, cJler kan ofverkomma detta infect, ville med-
dela en nogai-e nndcrrattelfe om antennernas fann-

flvyldigc Ikapnad. ^
d) IcoiT* <5v: defcr. Infeft. Fa fe. ^. p. i.

<•) Som dock blott l.;rcr bcftA iici clvrra 5onnata och
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framfor Hiftir^ eller detförfta bland de flågtenj

fom jemte 5 ieder pä alla Tarfi, hafva Anten-
Dce, clava centraliter fifiili.

Skdlhaggdrne (Coleoptera Linn. Eleutera Fabr.)

kunna beqvåmligen bringas under 4 Ordines,
hvilkas kännemärken, efter Herrar Geoiffroys
och De Geers method, tagas af ledernes an-

tal pä Tarfi, Således kunna de kallas

L Pentadact YLA, hvilkas alla tarfi hafva5lederj

IL Amphidac tyla, fom pä fråmfta fot -paren
f hafva 5 och pi det filia 4 leder i tarfus.

IIL Tetrada er YLA , dem 5 fom på alla tarfi haf-

allenaft 4, och
IV. Tridactyla 3 fom pä alla tarfi blott hafva

3 leder.

De fördelar, fom genom denna indelning

vinnas, lära nogfamt fkönjas vid de tilfållen^

man år villrådig om råtta flägtet af et Infeft

,

fom med fiere Hågten kan hafva de fornåmfta

delarne gemenfamt. Det år jufl: då man får

finna, at antalet på lederna i Tarfus ger et nog
fåkert och med naturen ganfka ofverensftåm-

mande utflag. Deffe Ordines bhfva fedan, hvar
och en för hg, vidare underdelte. Hårtil bidra»

ga fornåm.ligaft antennce. Til ex. de Skalbag-

gar, fom höra til den förlta af nyfsnämnde
Ordines, eller Pentadaäj/Ia ^ hafva antingen:

1. Antmria clavata.

2. Antenns nioniliformes ^ articulis fenfim cre-

fcentibus, eller

3. Ammna fdifonner^ articulis fubaequalibus^

intus, produftis (ferratoe.)

R 5 De

deras margines inilexi; men månge Tenebriones
äro ock, fom visft icke hafva denna Ikapnad.
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De ätfkilliga förändringar, fom defie 3;ne

flag af antennas kunna vara underkaflade. gif-

va åfven fä mänga fåkra anledningar, til ån vi-

dare underdelningar. Således lågges, i anfeende

til de forftnåmnde, eller de med antenns cla-

vatce, fjelfva clava til grund. De äro antin-

gen fådane, fom hafva en

oc) Clava longitudinaliterfiffilis, (Scarab.^us,

Melolontha Fabr.) en

.0) Clava lateraliter (latere interiori) peclina-

to fiffilis (Lucanus, Apate, Trox^ Copris
Geoffr. &c.) eller en

7) Clava centraliter fiffilis (perfoiiata) (Bulbo-

cerus, Hifter, Byrrhus, Sph-^ridium, Gy-
rinus, Silpha, Clerus &c.) och fä vidare

med de ofrige.

Ibland delTa fiila finne vi nu igen Bulbo-

cerus, hvilken, genom de nyfs förut upgifne

kännemärken, fkiljer lig ganfta mycket ifrån

alla andra af de flågten, fom til denna fiRa

afdelning hora.

I. B ULB OCER USCephalotes. Tab V. Fig. 3 & 4 ^ - 13.

? Scarabceus radicis Helenii. Valisxer. Oper. I.

p. 79. Tab. 6. Fig. i, 2.

Scarabi^us Cephalotes. Pallas Reifeni.Th.Anh.

p. 461. N:o 23. Ausz. T.Th. Anh.S.9. N.23.

Scarabicus Cephalotes , der Ohrenkäfer. Golze
Entom. Beytråge, i Th. p. 116.

Der Ohrenkäfer. Muller Suppl. B. S. 214.

Lucanus apterus Lax mak. Nov. Com. Petrop.

Tom. XIV. p. 594. Tab. 24. f. i.

Lethrus Scopol. Introd. in Hift. Nat. p. 439.
Lucanus apterus

,
fubhxmisphxricus

,
atcr, opa-

cus, thorace convexo, marginato, elytra brc-

vilFima, coaiita, fubxquante. P. i las Icon. In-

fe:.
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feél. Fafc. i. p. i. Tab. A. Fig. i. a. b. c. (Figura

varietatemhujus infeéti duplo fere minorem,
vivis colaribus , at noa fatis accurate expres»

fam, fiitit.)

För at undvika den myckna oreda, fom om-
bytande af namn, på et och famma djur, icke

annat kan ån medföra, bibehåller jag namnet
Cephalotes , och ej af brift på anledningar , at

upfinna nägot annat. Det år defsutom åfven

det förfta, under hvilket detta Infed; af upfin-

nareii Herr Fallas , är blefvet i^ekant. Ordet
äptcruf ^ fom federmera blifvit riyttjadt for fam-

ma Infeft, dä det gjorde inträde biand Luca-
ni, kunde väl pä et fädant ftålle paffa, fäfom
ftrax gifvande tilkånna någon fkilnad från de

andre af det fJågtet, men blir, om flere fpecies

apteri af Buiboceri flågte framdeles uptåckas,

onyttigt och otydligt - - Buiboceri rätta Fäder-

nesland år oftra delen af Fvyfsland, Tartariet,

landet omkring Volga och Aftracanfka trakten,

men den har åiven blifvit funnen i Öfter-rike.

Den ålikar fådana Hällen, där defs närflägtade

Scarabs-;i viftas, fäfom under torr dynga och
vid rotterne af bufkar och mångårige växter,

på öde och torra ftäilen, fom Herr Pallas ob-

lerverat. De ipecimina jag befkrifvit , åro komne
ifrån Herr FrofefTor Laxman i Petersburg,

DESCRIPTIO,
Hahitus Scarabtei,

Magnitudo variat. Maximus Scaraboeum fler-

corarium vix fuperat.

CoRPus obiongum, totum nigrum, fub-opa-
cum, laeve, apterum.

Caput magnum, fubrhombeum, antice pofti-

ceq, rotundatum, lateribus angulato fub-auri-

culatum.
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culatum, impreflionibus quibusdam irregula-

ribus & uti Thorax punclis minutiffimis ad-

fperfum.

Clypeus emarginato-bilobus5maxilla brevior, in

medio ciliatus.

Laeium integrum, obtufo -rotundatum, palpis

pofticis aequale^ apice palpigerum.

Mandibul^ exfertse, adunco - falcatae, intus

denticulatos, fubtus ramo prominente, incur-

VO5 fubduplicat^e.

MAXiLLiE nudse, liberis, labio duplo longio-

res, cornese, biarticulatae.

Articulo inferiori majore, fubcylindrico , un-
dique hifpido; intus dente incurvo,
valido; extus apice palpigero.

- - - fuperiori, fublinearij intus dentato-

fpinofoj extus lievi, truncato.

Palpi quatuor, fubcyiindrici
,

pilis raris ad-

fperfi, anteriores articulis 4; pofleriores 3.

OcuLi diftantes, pone angulum lateralem capi-

tis, haemifphaerici, obfcure ferruginei.

ANTENNy^E pone balin mandibulae, i2-articulat-x,

Articulis quinq.(2,354,556,) fubcylindricis j infimo
- - - (r,) & fuperioribus 3 (VjS^qO fubglobolis.

- - - ultimis 3 reliquis majoribus, cbco-
nicis, clavam formantibus, truncatis.

Clava obconica, perfoliata, oblique tvuncata

3-articulata^ articulo exteriore interio-

rem omnino includente. Hinc bulbo

tunicato, transverfalitcr diffcclo perfe-

t\t lim i Ii s.

l^HORAx convexus, L^:vis, marginatus, retu-

fus, transvcrfus, lateribus anticc, angiilo pro-

minuUis, abdomine brevior; impreilionibus

duobus, fcmiluuaribus, revcrfis, pone notatus.

ScuTELi.UM nulliiin; fcd fpatir.m triaiiaiilarc,

glabratum, iciiteliiim. inentif^iis. Stek-
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Sternum parum eminens.

Abdomen breviffimum, margine elytris abfcon-

ditum.

Pedes fofforii.

Femora glabra, fubpilofaj inct^ffata.

Tib^^^ enticx dentatse,

- - pofteriores ciliato-fpinofe.

TarJI. omnes articulis 5 ,
biunguiculati.

Elytra connata, gibba, tenuiflime& vix manife-
lte rugofo-punftata

5
glabra, marginata,

Mar^o angulato-iniiexuSj latuSj abdominis
latera involvens.

Sutura fere abolita.

EXPLICATIO FIGURARUM,
Ta B. V. Fig. 3 & 4. Eiilböceriis cephalotes ma-

gnitudine naturali.

a margo elytrorum inflexus.

Fig. 5, Caput fuperne vifum.
a a anguii iaterales truncati.

b futura träns verfalis.

cccc lineae eievatae, femi-IunareSj quarum
dd quafi foveolam pro
ee oculis formant.

/ clypei lobi duo, inter quos
g fafciculus fetarum.

hh mandibute (femince) expanfe, ut
ii denticuli marginis interioris perfpicir

antur.

k k iinea elevata ab apice ad medium man-
dibuiöe deduda.

// antennoe.

Obf. Figuram hane & reliquas omnes ope
microfcopii perfeci.

Fig. 6. a Labium.
b b maxiJJ.oe, cum
ce palpis anterioribus.

d) palpi
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d palpi pofteriores, triarticulati) margine aii-

teriori labii infidentes.

Fig. 7. Maxilla dextra, cujus:

a articulus inferior, undiquc prc-efertim ad

latcra, pilis rigidis adfperfus.

h dens incurviis, validus^ riorfb etjam pi-

lofo. Ad hujus bafin

c denticulus minor, fetofus obfervatun
d apophyfis, pro
e palpo anteriori^ cujus

/ articulus primus fubglobofus;
" - - tertius cxcus piiofus:

e ultimus, oblongus, glaberrimiis.

h articulus fuperior.

/ apcx truncatus.

h iatus f. niargo exteriör, linearis- reftus, Icevis.

A - - - margo iuterius ipiiiolb -crolurn.

/ fpina apicis digitato-palmata. (in fpeciminibus

aiiis, alia etjani obfervatur dentium nispolitio)

Fig. 8. Mandibula finiflra: (maris) cujus

a facies fuperior, b linu, c denticulis raargi-

naiibus, d apice adunco, c imprcflione pro

clypco & / iinea ele\ ata marginali , femi-

circulari, liibflexuola, totam curvaturain

ambiente, notata. ^ ramus , e inedio mandi-
bulx, fubtus quafi parum ad Iatus prodiens;

ipla mandibula multo longior prominens.

(iig. 4. /;.)
^

Fig. g. An tenna Imiflra.

a articulus primus liibglobofus.

l> - — iecundus, re:i(}uis longior, turbina-

tus, fupernc b.:rbatus.

f c 6' iTA r ticu I i ( j u a tuo r i n leq u en tes fubcy 1 i ndric i

^^^Articuli tres, (libgloboli, quorum ultimus

c c fetis duabus rigidis, incurvis, intus notntus.

/ clava; cujus: g Iatus interius, longiu<.



h anguliim acutum format
2 margo fiiperior coarclatus^ truncatus^ den-

ticiilis minutiirimis oculo armato folum de--

tegendis^ armatlis.

Fig. lo. Clavce paginam fuperiorem truncatam,

obllque vifam exhibet. Fagina h^ec villo te-

nuifiiino, ferrugineo veliita^exiaminis dua-

bus concavis & una folida, circiilaribiis,

truncatis, ^ efficitur, quod evidentius

viriere ell Fig. li.

c denticuli in luperficie articuli ultimi & in

margine exteriori laminum obvii.

Figo if. Clavam, digitis vel inllrumento quodam
allo paruin compreliani, (illit. a Aiticulus

ultirniis folidus. b lamina media concava.

c— - exteriör itidem concava, articulos pr^-

cedentes in fe perfeéte excipiens, clavam
formans.

Obf. Larninoe vel tunic^ exteriores duse ad

latiis iriterius d paulo craffiores. Hinc
circuli difci nec concentrales.

Fig. 12. Pes anticus folTorius. ^femur incraffatum,

pilis raris fparfis, b Tibia, c fpina interiori &
d dentibus lateraiibuSjarmata, ciliata. e Tarfus>
cujus 4 primi articuli fere eequales

,
pilofi.

Fig. 13. Pes poflicus dexter. a femur, tibia fere

iongiuSjCompreffum. b Tibia angulata, undi-
que pilis hifpida. c gibber ciliatus. d fpinie

duic^ terminales , interiores. e articuliis tarfi

primus reliquis longior. / Ungues binl.
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Bergmåftare och Direéleur.

jinmårkningar om Brånn-torf.

1 frän uråldriga tider har det varit brukligt

g pä fl^ogiola orter, ztujitid. Torf tii bran-

fle^^. Den finnes och användes i flere

Europeiil^a Länder, men intet land gör ftorre

S con-

Pltnius Hift. Nat, L, 16. C L
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confumtion haraf ån Kolland. Brift på Ved
har af urminnes håfd förmått invånarne at be-

tjäna fig af detta medel. De värma fina rum
medTorf. De nyttja den vid matlagning och
fiere hushälls behof. Dår brånnes Tegel, Kaik,

Porcellin och Tobaks -pipor med Torf. Flere

ICO5OOO månniil^or förtjena dar födan endaft

med Torf-tägt.

Genom fjöfarande frän Holland, har för-

modeligen förfta underråttelfen kommit til Sve-
rige, huru Torf bör tilverkas. I värt Halland
lårer Brånntorfven långlt varit i bruk. I Ko-
nung Carl XI:s tid upmuntrades folket at efter-

fpanaTorf,.fom kunde vara tjenlig til kol och
brånfle. Laholms Stad fick år 1672 Tullfrihet

för den Torf, fom Borgerfkapet på egen grund
tilredde. Skåne är förledt med nåftan oräkne-

liga Torf-moffar, men de handteras i allmiån-

het med en oförlåtlig vårdflåshet. Man afle-

der icke det vatnet, fom dels täres genom fjelf-

va jorden fram i Torf-grafvarna , dels af fnö
och regn ditkommer. Merendels göres hvart

år en ny graf på tilrackligt affiänd fran den
förra. Torf-moiTen iönderilyckas efter behag,

utan at någon ordning vid gräfningen i agt

tages, hvarigenom den fnart förderfvas. Icke

fållan af-flås matjorden på betesmarkerna til

brände, hvilken förderfliga hushållning i fyn-

nerhet öfvas pä de fS kallade Myr-ängar, fom
röja deras jordmon med fit låga gräs och vifTa

växter, t. e. Ång-nfl' Mofa- rot och Ela-Tatel hj
^

fom merendels gifva tilkänna Torf-jord och
Myr- jord.

I. Om

b) Eriophomm pohjlitc/jiofi , Selifium paliijlre och Ar,-a

faiiilca.
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I. Om Torf-moJfars tilkomft^

Alla inneflutne kärr och mofTar kimm an-

fes för uttorkade infjoar. Tråfk, myror och
fjöar vallas ofta igen ifrån en eller flere ftrån«

der. Myror ofverfvåmmas viffa årstider och
blifva trögt af med vatnet: de beftä af upblött
växt-jord och hyfa fådana växter hvilkas

rötter binda fig til en famnianhängande fväl,

fom då gyttjan är derunder biot^ likfom gim-

I

gar. När fuktigheten envift qvarhälles, tager

Rödmoffen d) öfverhand^ växer båddviSj fuper

vatten fom en fvamp, utrotar träd, och gör
omfider få torrt, at Ljung, Hjortron m. fl. kun«
na där växa. Således förändras myror til mof-
far, fom då de hunnit vifs grad af rota och
torka gifva Bränn-torf e)^ hvilken beftår af fle-

re flag, fäfom Stick-torf, Klapp-torf^ o. f. v.

5. Om Torf-mojfars ilefkaffenhet

De variera efter belägenheterna, djupleken

j

och andra omftändigheter. Midt uti Torf-
moflen kan gräfvas ftundom til en famn djupt,

ftundom mera, ftundom' icke djupare än i til 2
alnar. Ofta finnes den uptagne fyllningen ge-

j

nomfatt af träd, rötter och dylikt mera. Pä
: nägra ftälien i Skåne, ^edan man hunnit til et

I

djup af inemot 2 alnar, möter et hvarf muli-

\

blandadt omkring f alns mägtighet,
i fom innehåller en myckenhet fmä infjö-faäc-
kor, och då fjelfva Eleket examineras, finnes

S 2 det

<•) Säfom Eriophora, Schceni , Junci ^ Equifcta ^ Carices

med flere. d) Sphagimm pakjlve ; kallas afWåft-
gothen, Hvitaremås. Pr/BERGMANS Verids-
beikr. ä Del. f. 170» f) Agaricm mimraUs,
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det icke vara annat ån fonderfallne fnackor.

Vid Trelleborg vinnes Torf i fielfva harsbry-

net: når vatnet faller ut, ir>6ter under tången

och ftrand-fanden, en ganfka god, men vid

torkningen i tunna blader fprickande Brånn-
torf. Något El eke vifar lig hår hvari-talsj

men en myckenhet af halfruten Ek, finnes i

denna Torffkyrd. Stundom år denna ek iå

mjuk, at den lika lått med den ofriga Torfven
kan liåras, fcundom äter hårdare, at den upta-

ges i hela ftycken, hvilka icke vifa marken af

yxa, utan mäfte vara komne af ek-ftammar^).

Vid Tunbyholm har jag fedt folket fKara Torf
i en mioffe, pä de ftållen dår deras förfader

metat lin iifk. Pä några Italien finnes Torfven
blandad med fand

, på andra orter med lera.

jag har fedt ikogsmolTar, där man kunnat gråf-

va öfver 2 alnar, utan at man fedt annat ån

frifliaRodmoffen, blandad med några tråd-rötter.

De bålle TorfmofTar finnas micrendels altid

pä flora öppna fält, dår vatnet hunnit båttre ur-

torkas och rötterna förmultna. I Halland an-

fes det för et fåkert tecken til den bålla Torf-

iorden, där Lji^v.g växer pä moffen. I denna
Landsort förfogar Landtmannen hg til Torf-

molfen, når han flutat Var- arbetet. Den fora

kommer förll: tilågnar lig bäiia platfen, och kun-

na flere Byar ega del i en fädan moiie. I Bo-

hus-Län börjas Torf-fiurningen vid Midfom-
mars-tiden; vid hela fjökanten dår upgråtves

Torfven fä väl pä berg, fom imellan bergshög-

derna, och anfes den lorfvcn båll, fom up-

tau;cs ur djupare och fankare itållen. I Wåfter-

i) Phyfiogr. Sfililk, Handl. 2 St. f. 73. g. 4.
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götMand finnas Torfmoffar, ån beftäende af dy,

ån af rötter med någon dy blandade, ån ater af

RödmofTe. Denne fenare år under torra Som-
rar eldi:ångd och brinner häftigt. Vådeldar iip-

komma icke fållan i fädana Torfmoffar^ och
merendels altid är Tobaks rökande nåftan en-

da orfaken til deras brand h): hvarföre genom
Lag borde utfåttas Vite för den, fom underfcår

fig at röka Tobak pä Torfmoffar. Båfta hjelp-

medlet at bäde förekomma och frålfa deffa

moffar för brand , år at där gråfva djupa diken.

3. Om BTann - torfvms kännetecken

Torf-jorden i allmänhet kan anfes for en

fvartmylla, eller förrutnade vegetabilier. Jor-

den hvaraf Torfven tages, har jag funnit dels

rödaktig, dels brun, dels beck-fVart: denna fe-

nare kunde i anfeende til defs fårg och egen-

Ikaper få namn af Beck-jord > bår hvarken gräs

eller fåd, och kan icke utan omgång och mö-
da göras fruktbärande, Skänfl^a kärren hafva

nog förråd håraf^ år mjuk och fvampaktig, fä

långe den år våt, men når den blifvit torkad,

hänger den tilhopa i fpruckna glånfande ftycken.

I Landsorterna göres fliillnad imellan Kkp-

fcr-torf, fom år gjord af dy, utan rötter, brin-

ner långfammare, men gifver ilarkafte vårman;
RSttcr-torf^ fom beftår af rötter, blandad med
någon dy och brinner xiåi Mo/fe-torf h^Mr af

Rödmoffe, djupt tagen, tyckes i brottet beilå

af likfom här, brinner häftigt och gifver min-
fta vårman i), Ler-torf^ fom är en med brän-

S 3 bart

h) Inr.Tidn,T765. N:o 63, i) Linn» Vartg.Ref. f.104.
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bart åmne indrucken lera, hvilken tcrrkad brin-

ner både långe och med flark hetta, utan far-

dcles förminfkning j finnes -vid våitra udden af

Skåne pä fjeifva hafs-itranden , under några al-

nars djup iand, hvaråft åfven finnes et annat

flag, fom fär namn af 1ang-hlandad torfK)^ och
år båttre ån den nyfs omförmålte.

Mo-torf, år en mylla med rötter få beblan-

dad, at den kännes och fynes trådig och hop-
hångande, finnes aldrig annorilåcles ån i fjeif-

va jord-ytan j men dy och kårr-jord finnes ej

rnycket i brynet af jorden, utan pä nägra, llun-

dom til i6 och 17 fots djuplek.

At med behörig noggranhet kunna dömm.a
om en Brånn-toris befkaffenhet, bor man ob-
fervera defs tyngd, falthet, täthet , brånnbar-

het, renlighet, lukt, och varaktighet vid eld-

ningen 1),

I Halland och Gotheborgs Skåren, anfe al-

tid Bönderne den Torfven vara god , fom år

ren från fand, fom icke år blandad med lera,

och fom år fri ifrån Itubbar och grofva röt-

ter. Den Torfven, fom tages på flere alnars

djup, år altid båttre ån den fom tages 2 ä 3
fpad-tag djupt.

4. 0771

k) Med Tång menas li^ir Zojleva marinn, en fi6-våxt,

fom ur hafvets djup i myckenliet iipkafcas til ftran-

derna.

]) At iipt.'tcka de fa kallade Torf-minor i jorden, kan
brukas jord-bHrr. 1 brill derat nyttjiis afven

trä-kappar, hvilka ftotas i jorden, och om delfe

vid uptagandct, åro beråckte med en fvarc åfja el-

ler gyttja , fom kännes mjuk , anfes det för et

godt tecken.
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4. Om Brånn-torfvens uphåmtning
och tilredning.

P§ utrikes orter uptages Brann -torf, icke

allenall under ytan af gyttjefulia och gungan-
de kårr, utan ock frän fådana Italien, fom of-

ta äro betåckte med ftillaftäende rutet vatten,
åfven fädana, fom med vatten altid äro oiver-
fvåmmade, jämväl ur canaler, grafvar m. m.
Alleftädes hvaräfl moras, kärr, göiar finnas,

år fannolikt at Bränn-torf af mer eller mindre
godhet kan erhållas m),

I Sverige uptages och tilredes Brann -torf-

ven pä ätfläiligt fått. I Halland, hvaråft den
hälft tages ur de pä ftora fält befintliga mos-
far, år proceffen af följande befkafienhet: Når
Landtmannen om Vären fått fm fäd, begifver

han fig til Torf-moffen, dä gräs-torrven bort-

rodjesjtil defs man blifver qvitt rötter af Ljung
m. m. fedan päfläs vatten, och pallas at, det

år, man fl^år löft med en fpade alt mer och
mer, tils lera elier fand möter. Midt i moffeii

kan gräfvas omkring en famn djupt, men in

vid landet mindre. Den upbiotta jorden tram-

pas fedan, til defs hon hänger tilhopa^ oies

åndteligen up ur gropen och föres i itottkårra

pä någon backe. Sedan man med arbetet kom-
mit djupare i jorden, fiuttas grafven fä pä två

fidor, at de kunna köra ned och up igen med
håft och kärra. På blötta marken utklappas

denna gyttja, til defs hon blir allenaft 3 til 4
tum tjock, med en fpade, och genomOdres
korsvis,^ at hon efter torrkningen mä kunna
brytas fönder i fyrkantiga ftycken; men de

S 4 fom

Abhandi. d,d. Oeconom. Gereillch. suBern 1765, f.96.
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fom äftunda ännu härdare Torf, krama gyttjan

ftrax 5 medan hon år lös, imel!an håndema,
i ilycken liknande bröd-limpor, och lågga dem
pä marken bredvid hvarandra at torrkas. Når
Torfven är någorlunda torr^upftaplas den korfs-

vis i bogar, dock fä at vädret må ft3ela ige-

nom, och Torfven conferveras for regn ge-

nom täckning, dä man icke har enkom dertil

inrättade fl^jul eller torrk-lador. Sådan ärHal-
länd(l<a methoden. Torfven hemkores om Som-
maren, forvaras under tak och brukas til brygg-

ning, bakning, kokning och husvarm.e ?/).

I Skåne ^ fom har en fådan myckenhet af

Torf-mofTar, och där Tori-grafvarna finnas i

fmä däider, imellan de vidflråckta itker-fälten,

upftickes Torfven pä nedriga och fumpiga ftål-

ien, och bär namm af Sticke-torf. Stimdom up-

öfes, ur golar ock kärr, den dar befintliga

morjan och äfjan, hvilken fedan vatne't afrun-

nit, packas med händer eller verktyg, och til-

fkapas fom bröd-bullar, och kallas Klapp-Torf,

— Pä nägra orter förrättas Torf-n\årningen til

den fä kallade FUt-^ torfven, (fom lägges öfver

rygg-äfen på halmtaken, eller ock brännes pä
elden i ftället för ved), med tvänne tjenliga in-

flrumenter o). Det ena är en läng ftäng med
et derpä fäftadt ko -horn, och et qvarter frän

hornet är en afbruten Lie infatt, hvilken med
fpets och ägg vänder lig framåt, til ct qvartcrs

längd j bakom denna knif äro tvänne hjul el-

ler triffor om et qvartcrs längd. Med detta

verktyg kan Bonden up^^ära och rilla torfven

i ru-

n) P. OsBKCKS Oltind. Ref. f. 3.

• ) En ;\fritning lianif ks i Lin^'. Sk. Kcf. f. -:^4'
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i rutor 5 dä han förer fiängen med händer och
kropp ifrån fig. Det andra inllr 11mentet åren
riindaktig jårn-fkyffei, något mera ån qvarters

bred, och pä alla kanter hvafs fom en knif,

med et krokigt och korrt jårnfkaft, i hvilket

et långt tiårKaft år fåftadt, det år härmed fom
den utriftade Torfven iipfkyfflas och loffas ifrån

jorden p).

i Vdftergothland idkas mycken Torf-fldrning

pa de ^l^ogl(Mk orterna. Torfven uptages hålli

midt i Torf-moffen , hvaräft den anfes vara

håll 5 fkäres med en fpade, fom år bred och fyr-

kantiga men fållan tjockare ån i å 2 tum. Den
öfverfta Torfven tages fållan, utan kaftas fe-

dan tilbaka. Vid gråfnlngen finnes ofta trå-

flycken af Ek och Afp , ftundom af Furu och
Gran. Ju djupare Torfven tages , defto bättre.

Men vid en famns djup möter merendels ea
hvit fand.

I Bohus-Lan idkas Torf-fl{årning ganflca myc-
ket. Man nyttjar härvid en fpade, gjord i form
och fkapnad af et björk -lof, fmai framtil och
bredare bakat, (På nägra orter brukas 2:ne flags

fpadar, 7 tum brede och 10 tum länge. Den
ena med ftal-fatte hörn af 3 tum. Den andra

utan hörn , hvarmed Torfven endaft afftickes).

Man fkär Torfven fyrkantig fäfom tegeiftenar,

hvarefter den båres borrt pä bårar och lägges

på berg, backar och hallar at torrkas. Når Torf-

ven biifvit något torr, refes den up på kant,

tvä och tvä emot hvarannan, eller ftapplas den
S 5 up

/:•) Skäiiflca Bonden betalar ofta Riksddr om dagen
for järnet eller fpadeii, eller ii mycket en perfon

kan upgråfva.
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up fom tegel, altid fä at vådret och foIcn fin-

na åtkomft, och blifver Torfven fäledes flåen-

de, tils den blir aldeles torr, dä den hemfores
och lågges under tak, at nyttjas efter behof f).
På flere orter, färdeles pä holmarna, bUr man
varfe pä berg-kullarna, huru Torfven där år up-

lagd i högar, af fkapnad fom en medelmättig
korn-ftack, med perpendiculåra fidor, hvilka

ofvantil gä tilhopa och göra en trubbig Conus.
Detta fker at regnvatnet icke mätte (kada Torf-
ven, fom dä långe kan fä blifva ftäende, til

defs man får tid at afhåmta denfamma hem til

fmahus. Merendels blir Torfven upfkuren en-

daft på et eller tvä fpad-tags djup; men om-
kring Götheborg finnas djupare Torfmoffar. —
Pä et och annat ftålle, fäfom i Stenkyrke-Socken
päTiörn, trampas Torf-jorden under vattens

päftänkande, i en häla, til confiilence af en
härd gröt, utbredes fedan pä marken öfver en
tvår-hand tjockt, och efter någon torrkning ri-

ftes med Torf-rift i fyrkanter r), hvilka efter

fullkomlig torrkning åndteligen hemköras.

I Wermeland äro pä fiere ftällen Torf-mofTar

uptagne til Brukens nytta, och fkötas fäfom

på andra orter.

I Wepnanland,PdvAc\cs omkring Bredfjö-Bruk

finnes god och faft; Brånn-torf, fom hämtas pä
et djup frän 6 til lo fpad-tag; uptages i vijTa

gropar til 5 a 8 alnars längd i fyrkant, och då

de årotil grunden flairne, begynnes arbetet pä
et annat llälle. Vid Vcftlanda Säteri linnes

fnyckcn tilgäng af god Bränn-tori, o. f. v.

Saadfi

q) P. Kalms Bohusl. Ref. f. it7. 7) Tii ex. I aln

länga, I qvarter breda och I qvarttT tjocka.
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Sådan ar procejfen med Torf-Jkäming i vara

Landsorter. Jag ftall nedan före omnämna hu-
ru Torf-fkorden förnåmligall kunde inråttas.

Jag viil icke omtala, huru pä ätfkilliga orter,

når ingen båttre tilgäng gifves, de bäfta ångar

blifva, för at vinna något brånfle, jåmmerligen
afflådde, och göras fäledes odugliga. I Sö-

dra delen af Skäne, fär man ofta fe hela Gir-

desgardar uplagde, fom en mur af grön Torf

,

merendels fiixmns höga och breda, at man där

ofvanpä kan beqvämligen promenera. Torf-
ven upfldres pä betesmarken til detta behof,
och i agt tages, at den i yttra kanten år 3 å

4 tvår-finger tjock, men i den nårmafte helt

hvafs , hvaraf jorden efter Torf-fkårningen får

utfeende af trappileg; men den Torf, fom låg-

ges pä taken, öfveril på rygg-äfen, år jämn-
tjock. Dä man befinnar at nyfsnåmnde går-

desgärdar målle hvart fjerde är förnyas, kan
man fluta til den ödeläggning, fom härigenom
förorfakas.

Det år nåftan otroligt^, huru mänga ftora

fålt af god ång och betesmark bortfkåmmas en-
daft för Tak -täckning. Man upföker altid de
jämnafte och nog gräsbundne platfer, ty Torf-
ven år pä fädana Hällen ftarkaft och båft at

fkåra. Man brukar hvarken ftörre eller min-
dre, ån en qvadrat aln, emedan de i fenare

fallet åro för odryga , och i det förra fvä-

ra at handtera. Til tak på en hel äbyggnad
mans-hus, åtgär i det minlta 70 tjog, fom for-

dra 1400 qvadrat alnar grås-vall. Man kan fä-

ledes döma huru våra gräs-vuxne hedar pä fle-

re orter blifva mcdfarne. Hvar och en äbo,
fom har läglig tilgäng til Torf^ tåcker gärna
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fit tak ä nyo, hvart grdje eller fjerde är. I an-

ledning håraf kan fnart uträknas, livad gräs-

växt och följakteligen hvad bofkaps minikning
genom fädanTorf-ftörd fororfakas. Byggnings-
.ordningen for Stockholm år 1736 förbjuder,

at pä nya hus lågga tak af Torf j men Forord-
liingen om Hus -reparationer af är 1737 tilM-

djer, at i ftället for bräder fä lägga tak af Torf.

Pa utrikes orter flcer Torf-fkårningen i all-

mlnhet med god ordning och omtanke. ITyfl^-

iand fedan moflen, buftaktige växter m. d. m.
åro afröjde, börjas arbetet vid hogfta ändan,
och gär åt djupet borrtät, när man någon tid

förut floffat vatnet behörigt afiopp. Til prof

upfkäres et ftycke Torf af 4 tums bredd och
tjocklek, och til lO tums längd, hvilket torr-

kas i luften, och fedan proberas i elden, at

möda och koftnad icke förgäfves mätte an-

vändas x). I Sachfen vid Schneeberg, Schei-

benberg &c. uptages Bränn-torfven ifrån 3 til

9 alnars djup. Den träftas i högfta bergstrak-

ten; utfkäres bank- eller trapp-vis, och haller

ofta hvarje ftycke i längden inem.ot en half aln,

i tjockleken til 6 tum, och få bredt fom fpu-

den fatta och bära förmår. Omkring några

looorde fSdana ftycken fåttas tilhopa med fldll-

nad imellan. Redjkapcr brukliga vid Torf-

fl<yrden äro : en hugg-yxa, hvarmed ofvantil

loshuggcs. En järn-ipadc, at utiiicka och up-

hämta Torf-flyckcn. En bred- yxa, hvarmed
fötter huggas lofa. l.n H^yficl, hvarmed alt

fmöle kallas tilbaka. ilw ONOttkärra, at afikju-

taTorfvcn. IV.- .

'
' ':n, at kärr-hjulet icke

Ikär
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itår in och ftadnar. Arbetet börjas i April el-

ler Ma j i rriinacL Den fvartafte och Mlla Torf-

ven linnes altid pa djupeL Torrkningen flcer

pä det iattet, at forli fåttes 8 ^ ro ftycken nä»

gorlunda gleit i en hog. Efter iiägon torrkning,

göres af c högar aiienaft en^ til i6 ft. i högen,

3 Qch 3 iipfhplade 5 famt ofverfl med et par

iiorre lämpeligare Ayeken betåckt. Sedan def-

fa nog torrkadt, hopfiUtas itörre högar til 1000
ä 3000 itycken 5 altid det torraiie mldt utL
År Torfven en gang väl torr^ gör ingen våt-

ilua fedan fkada, utan kan i regn, blåft och
kold

, 5 til 6 är conferveras •^\). Jag har icke

fjeif feclt detta. Jag anforer aiienaft hvad en af

mine Ccrrefpondenter härom berättat mig.

På intet ftåile i verlden användes fa myc-
ken möda 5 tålamod och omtanke med Torf-
tilred ningen 5 fom i FIollancL De hafva-Torf-

minor, fom ligga under vatten^ hvilket de an-

tingen icke kunna eller vilja aftappa. ,De kalla

fådana morafs Sij/k-moddcr, At kunna uphåm-
ta den brånbara äfjan eller gyttjan

,
nyttja de

en häf, nåfian fädan. fem Fifkare bruka, h vil-

ken nedfånkes pä djupet och uptager gyttjan

,

fom deponeras i en båt, och derefter lågges

pä något torrt ftåile. Sedan ilenar, rötter m, m.
åro ffån^^^dlde, låter man gyttjan torrka. När
den fatt nägon fcadga , blir den af männer,
qvinnor

5
barn, med bräden under fötterna,

trampad. Ju m,er den trampas, defto bättre.

Hela maffan fönder{l-;åres fedan i fyrkantiga ftyc-

• ken_j hvilka da kallas Bagger-tnrffcn. Uphåmt-
nia-

j) En oreiij dålig och mager Torf, fonderfallcr i

fria luften.
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ningen ll^er ifrån medlet af Mars til Julii mS-
nads flut, och Magiftraten i orten determinerar

årligen bäde början och flutet af detta arbete.

Ånnu mer konft och forfigtighet fordras,

når man har at gora med en Torf-moffe , fom
år få gyttjefuil och rörlig, at den icke kan
båra arbetarnes fötter, hvilka dä målie förfes

med bräden eller plankor. Man begynner dä

at göra en art grafvar, at emottaga vatnet. Def-

fe trancheer göras en half fot breda, men al-

drig öfver 2 fot djupa. När mellan -rummen
åro nog fiadgade, at man utan fara kan ga pä
dem, afledes vatnet genom råt-liniga canaler,

fom aldrig gråfvas mera ån 2 fot breda, men
fom hafva 5 til 7 fot i djuplek. Efter lädana

förberedd fer kommer man i Händ, at uptaga i

eller 2 fot djupt, den ofra jorden, och under
detta hvarf, finnes en fvart något rödaktig

jord, hvilken år den båfta Torfven. 1 Utrecht
ftråcker lig denna br^lnbara materien ifrån 9 til

14 fots djup, eljefl kan den gä til 20 eller 30.

Gråfningen Iker altid jåmnt och Hkaj alt fmäl

och öfverfkott nedkallas i Torf-minan. Detta

arbetet börjas i April eller Maji. Torfven fld-

res ganfka ordentligt i aflänga fyrkanter, hvil-

ka Hållas emot hvarandra, at luften får fpela

emellan. Når de något torrkat pä cn fida,

våndas de på en annan , och när de fedan be-

qvåmligen kunna handteras, upftaplas de i hö-
gar eller Hora pyramider, pä det lått, at luften

öfver alt har fri framfart. 1 god väderlek kan
Torfven om 6 å 10 veckor vara tjenlig til

bränlle, men vanligen föres den nog torrkade

Torfven, under vackert väder förll under nå-

got tjcnligt fkjul, at ännu ytterligare vädras

och torrkas. Jag
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Jag anför fä mycket hälre denna FJollånd-

fka method ti)^ fom ingen Nation använder
fä mycken möda vid Torfvens tilredning. De
afföndra, fom fagt är, alla främmande ^ninen,

de trampa den uptagna maffan, de knåda och
präffa den tilhopa, och foröka j^erigenom defs

tyngd, h vilken likvål efter jordmonens beftaf-

fenhet varierar. Derföre ofvergår Hoiiåndfl<a

Torfven all annan i godhet, ehuru materien
dertil kan finnas Jika god i andra Riken. I\lan

kan fluta tii den fördelaktiga handelj fom med
Torr idkas i Kolland, når pålagor och utlkyi-

der endall för denna varan, utgöra en Summa
af 80O5OOO Gyllen ärligen.

I Engeland och Frankrike faknas icke Torf-
moflar, men där år man ganfka angelägen at

uttorrka och förvandla dem tii bårande mar-
ker. — I Danmark förbrukas mycken Brånn-
torf, I Norrige fkulle Bönder och Fifkare pä
oarna vara illa utftålte, om de icke hade Torf
til bränfle. Den uptages där ofta pä några al-

nars djup, men år fållan fri frän grofva röt-

ter. Oförtårde ftamm.ar af Furu och Gran fin-

nas oftaft i Torf-moffarna.

5. Om Torf-Jkbrdens behöriga inrättnings

och huru Torf-moJJ^ar hora handteras.

Det år aldeles otilborligt, at man efter god-
tycko fkall fä ödelägga vära kärr och myror,
at ingen ordning vid Torf - gråfningen Ikall i

agt tagas, at man endaft for at vinna något

brånfle, fkall utfåtta vära marker för den ola-

gen-

w) Jag har jåmfort, hvad de båfle Utlåndlke Auftorer

Upgifvit i detta hånfeende.
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genheten^ at folk och kreatur drunkna i de trän-

ga och tåta Torf-grafvarna., fom nu alla år hän-
der. Jag har tilforne på annat flålle anmält x),

huru i ftållet for at hvar deltagare i en Torf-
moffe, gråfver nu Im egen Torf-graf, och fön-

derftyckar moffen efter behag, borde altvarli-

gen handhafvS, at gråfningen fkedde ordente-

ligen och pä et ftålle, dä en Torf-molTe kun-
de väl ro gånger längre vara tjenaride. Såle-

des kunde Torf-fkorden börjas midt uti mof-
fen, dock vid den andan, der vatnets aftapp-

ning el i er utpumpning vore bcqvämligall. Det
lemnas åfven til ompröfvande, om icke pa vif-

fa orter, hvar och en Tcrf-graf kunde göras

fä bred, at en lagom Dam -not kunde råcka

öfv.er; men tammeUgen lång, och pä alla lidor

få fiuttande , at kreatur, iom råkade komma
deri, kunde utan fara hjclpa lig up ig-n. Når
en ftråcka af Dammar , af livilka den ena kun-
de aitappas i den andra, vore gråfven, få kun-

de en annan på famma fått börjas, och lem-

nas fä bredt mellan-rum, at man beqvåmligen

kunde gå derpä, och handtera noten vid fill^an-

det. "Detta fl^uile gifva et vackert utfeende,ea

mängd af fill^ kunde hyfas i vatten - gölarna

,

och tillika anledning lemnas til Torf- mollens
återväxt.

6. Om Torf-niojfars atervåxt^ och fåttct at

gora ntfkurne Torf-mo ffar lujttigci.

Det bör medgifvas, i anfeende til det fom
blifvit utrönt om Torf-moiTars tilkomit, at

de kunna vaxa, förb:ictras och med tiden re-

table-

x) Kongl. \'eteii(k. Acad, Handl. 17Ö1. 3 Qvarr. f. ^^r.
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tablerasj/). Sådant dependerar likväl ganfka

mycket af omMndigheter, af fjelfva jordmo-
nens befKaffenhet, o. f. v. Dar en Torf-graf,

eller et fcillafcäende vatten år omgifvet med
fkog, hvars löf, barr och ftok flyga i vat*

net , och dar et fädant vatten år updämt,
derflides tilvåxer moffenj men där ingen fi^og

kan Ikaffa hjelp, där utdikning defsutom fö-

retages 5 at intet vatten ftadnar , torde flere

fecler förfvinna innan Brann- torf kan vin-

nas. Deffa utflmrne Torf-liållen kunna lik-

väl pä annat fått göras nyttiga. De kunna
utan mycken fvärighet och koftnad blifva bå-

de grås- och fåd-gifvandcj når Mllet fårft år

behörigen genom dikning uttorrkadt. Korta-

fte vågen fynes vara, at om fommaren med
öfverftrödt ris , Ormbunkar och annat rafl^, fve-

da jorden, fedan kora den med årder, och om
Våren befä den med Hafre och Grås - frön.

Fyllning af kalk-grus ur gamla murar år hår-

vid ganfca tjenlig; och åfven afka af Brånn«
torf år pä fädana ftållen merendels altid en
förtråffelig gödfel, Åtfkillige Legumer, åfven

Potatoés kunna med fördel pä lädane ftållea

T plan-

j) Ehuru en Leibnitz i fm Pvotogaa %, XLIV. p.
anfer det fom en orimlighet; men forfarenhe-

ten, det ilarkafte af alla bevis ^ intygar Torf-moffars
återvåxt på fiere orter. ' Det vore for vidlyftigt aC

upgifva de ron, fom anföras af D. Hagen i Königs--

berg, ofver Torf-mofTarna vid TrautenaUj af J.

Degner i defs Phyf. und Chym. Erorterung vom
. Torf, Ed. 1760. och Leipz. SammL XIV. B. 157 St.

famt Danm. og Norges Kconom. Mag. VI» B. ifrän

f. 249 til f. 419. Pä några llålien i Gåtheborgfka
Magazinet, omtalas ut)lkurne Torf-molTars tilvåxaiv

äe i Hålland.l
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plantera<>. Pä några ftålien i Tyfkland , har

man i de ntrkurne Torr - grafvarn ä , ledan alt

Torf-fmSi blifvit dar tilbaka kaitadt, med fram-

gång planterat Al,'-?!)-, Wide, m. fl. Det år ior-

ut nåmdt, huru Fifk- dammar kunna vinnas af

Toff-gfafvar. Rudor trifvas i lynnerhet gan-

f?\a \ ål^ och foroka f:g dar båttre , än i d.e dam-
mar, "fom blifvit gråfne tPiCd lodrätta och ften-"

fatta bräddar,

7. 0?n Bränn -förfvens nytta och fbrddcir^ -

Dä Torf-mofiar uptagas af demi, fom. aga

kunfkap och förmåga. at. rått hushålla, kunna
betydliga fordelar, ältadkommas. Nyttan af

Brånn-.torf år få mangfaidig I ugnar, Ipi-

far och kakel-ugriaf kan man betjena hg deraf i

Mllet f01*. ved ^' brukas p5 fiere orter at dermed
varma rummen, . fornt til kok* bak-hrygg- och
bränning, — Pa Dimbo Alun-bruk i XVåller-.

göthlaad har man fedt Alun kokas dermed. —
i Zeiand nyttjas den vid Krapp-torrkningen, ykl

rhiincringar af^Caaifevt ocli Borax. — Hollän-

daren, bxånner 'mcdTorf hadc.fien, tegel, kalk",

porccllin m. m. ' HVad en cubik famn Torf kan
torflä emot en cubik f:ma Bjcrk- eller Tall-

ved, kan jag icke med vifsliet determiinera, hålfl

fädant

2) H.'irom fir viJU-frigt lkrit\ it uf utl -ndlKa Auctorcr

;

ja'^ v II n.\mna Schoockii Tr. tic Trr.fr i6^S» Acad.
Nar. Cur. Vol. 1. Carlowitz de Syhiatlttim 2.

T. 11. r. Patint tv. iics Tourlics 1663. Dijf fur
hl Tonybe ifc P/V;?iv//> p^ir M. Bellkrv, 1754. C.

F. Sen i' LZExs- Geiiaiu kcn. Dre*.'d. 1764. von Wol-
TKR Nachr. in den Abh. der Churb. Acad. der Wifl*.

1>. 1. LInd v. dom iiurzen dc» Torfs. iin Haiub.
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fådant ankorcmer på Torfvens båttre eller fäm-
fe beilcaffenhet; och åfven få fvärt år det at

fäga, huru ilort cubik-mått deraf åtgår tii icoo
ordenteUga Mur - tegels bränning, innan man
gjort fprfök dermed. Sjelfva brännings -me-
thoden bor härvid confidereras: ty dä man ge-

menligen räknar en famn klufven god brygg-
ved til hvart iooo:de Tegel 5 fä kan genom
en förbättrad method åftadkom.mas5 at en haif

famn fkali vara tilräcklig for bränningen af et

lika antal l^^egel. Man lärer eljeft kunna anie

et fullkomligt lafs god Bränn -torf drygare än

I famn ved^ och ofta fvarsgod emot en hel

tamn.
Til grund- ämnen under fienhus kan val

torrkad Bränn -torf nyttjas j rnan vet at den i

fuktighet och vatten fväiler, men icke ruttnar.

Hos fattigt folk i Hoiland muras hela väggar-

na med fådan Brä tin -torf.

Fleurifler och Trägårdsmäftare nyttja Torf-

fniM med mycken fordel omkring träd, legu-

mer och lok-växter, och päftå at infeéter här-

igenom frän växterna f()rdrifvas. Ju fvartare

denna Torf-jordea är, ju kraftigare anfes dea
vara.

Til gårdesgärdar och jördvallar användes

Bråna-torfven icke fållan j men Torf-tägten bör

dä iSledes inråttas, at Torf-grafven fkapas til

et dike, och vallas pä fidorna m.ed fämre Torf.

God gödiel kan af Torf vinnas, når den

Jågges under Stall och Fähus -golf, famt til

fyllning med flré ofver uti Får-hus, at in-

dränkas af nedfallande urin. Jordmonen kan

med Torfvens rätta användande förbättras; le-

T 2 ran
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ran blir deraf löiare; fanden torrkar dä ej fä

hårdt och brånner växternas rötter, men Torf-

ven bor förut genom luft och våder behori-

gen renas.

Dricka kan under Sommaren långe beva-

ras irran fyra, når omkring tunnorna iågges

rå Torf , hvilken når den begynner tcrrka, bör
med vatten fuktas a).

Erånn-torfven nyttjas icke allenall i och f6r

f]g (jelf til eldning, utan kan ätven beredas tii

BrSnn-kcL I Holland, dar for hvarje Brann-

torf, fom år il qvarter i fyrkant, betalas ofta 12 6.

k:mt, brukas i allmänhet incia andra ån Torf-

kol i hushållningen. Når Torfven brunnit en
ftund, at den ej ryker eller lågar mer, kalkas

den i koppar- eller tjenligt Iten-kårl, hvilket

noga tiltåppes, då Torfven fiocknar och blir

til kol, hviika ofa icke fä mycket fom trå-

kolj hvarföre HoilåndfKa qvinfclken nyttja dem
i fma kol-påttor, fom de bruka vinter- tiden

under kiåderna , at varma fötterna i kyrkor
och öpna bodar. Tvåtterikor berjena fig jåm-
vål af Torf-kol i fma ftryk-jårn. Glödande
Torfvor beredas äfven til Bränn -kol, när dc

kallas i et hål i jorden , hvarofver om^vänd
gräs-torf lägges och tätt tilpaifas, famt med aika

ofverhöljes? eller när de lläckas i vatten.

Brånn.-torfvens förkohiitig kan eljefl forråt-

tas pa lamma fått, fom H^er med ved. I Sach-

fcn rcfas Milor af Brånn-torf, fom förut målle

vara val torr. Man lUlIer dä Torfven tått til-

hopa pä hård och aldcles jåmn botten, några

Tccc:de,

ä) L. RoTiiOFiS Hush. i\Ia2az. f. 69.
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foooide, ftimdom 10 til 12000 och flere, pä
det fättet, at eld och luft kunna behörigen ver-

ka , hvarefter förfares lika fom vid trå-kols

Milorj men Torf- milan bör emot blås -vader

förfes med en god (kårm af ris eller bräder,

eljefl blifva kolen fvaga och lätta. En jämn
ftybbning bör obferveras , och en noga uppafs-

ning hällas, at elden icke far tilfålle at bryta

ut. Ju torrare Torfven år, ju bättre kol. Hvart
Torf-ftycke inkrymper fig åtminftone |» Vid
Öfver-Sachfilka Torfven har man funnit, at

6000 ftycken Torf kunna ungefärligen (kattas

lika med 3 Tyfka klafter ved. Sedan kolen åro

utftötte och färdige, brukas de til allahanda

fmiden, lika med Bokträds-kol. De anfes gif-^

va en jämnare och varaktigare hetta, och vid

Sachfifka Bergverken åro de i blandning med
trå-kol nyttjade vid Masugnar. Likaledes fkall

vara förfökt, at förråtta hela gjutningen med
Torf-kol. Jag önfl^ar at närmare mätte utrö-

nas, huruvida Metaller med Torf kunna be-

hörigen fmältas. Med all flags Torf eller Torf-
kol lärer det knapt kunna fke, utan at Metal-

ierne dervid biifva Udande. Om Torfven pä
det fättet arbetades och tilreddes fom i Hol-
land, fkulle utan tvifvel de bäfta kol vinnas.

I Weftphalen fmidas de fkarpafte Liar endaft

med Torf-kol. I Sverige år det flere gänger
förfökt, at med Bränn- torf räcka ut och fmi-

da järn b). Både kolad och okolad, kan den
T 3 med

En St«ngjårns-Smedja och 2:ne Kniphamrar, drif-

vas med Torf och Torf-kol vid Wåltianda Säteri i

Weftmanland , hvarfore ock fmidet dår, enh'gt er-

hållet Priviiegium, idkas fritt och utan någon afgift.

Dår br'iiines åfveii Tak - och annat Tegel med Torf,,
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med all fordel nyttjas vid Hammar-verk, Kpxip-

fmedjor. Skar- och Walsverk , vid Glas- famt
Alun-bruk och Saltpeter-fjuderier

,
jåmvål med

ftorfla forman til Tegel-brånnincr, och kan m^an
dermed brånna fä ftarkt, at Teglet flyter; ty
Torfven brinner ej med hog och liåftig higa,

utan med en genomträngande ftark och h\ it

eld, fom långe håller hettan. 1 aiifeende til

den jåmna hettan, fom Bränn -torfven gifver,

fkulle den ganfka formänligen kunna nyttjas

vid Bränvins-brännerier c).

Det år bevifligt at goda Torr-kol ofa m;in-

dre, och gifva icke fä fl^adliga utdunflningar
fom vanliga Trå-kol. I Holland nyttjas Torf-
kol af de måft granlaga Fruntimmer i de fä

kallade Thé-kok, och i de ofvannämnde kol-

påttor. Skulle likväl någon befv äras af luk-

ten, kan något Salt kaflas ofver Torf- glöden.

Vid Chemifka operationer fkaffa goda Torf-kol
mycken beqvåmlighet. Et enda kol af rått god
Torf kan vara 6 til 10 timar. Torf-kolen lig-

ga ftadigt, hälla väl efter, gniftra och bläddra

icke fom Trå-kolen, famt lemna efter fig liten

afgång eller afka. Vid Emailler-arheten åro de

förtråffeliga. Det år fant, at vapeuren eller rö-

ken, merendels fvårtar lilfver- koppar- järn-

och tenn-kärl, men guldet får häraf et mer
lyfande utfeende. Jag bor äfven anmårk^i, at

fjelfva Torfven, fom eljefl: tjenar i koks-fpifar,

icke gårna bör nyttjas at fieka kött, emedan*
rokcn

c) Eldigt beråttelfe fkall efter i: ne tunnor lika god
f.id, itier briim in eiiiäJlas af den fädes - tunnan

,

fom br.mncs med Torf i ftaiiet for ved. Denna
tnda anmärkning ar tagen af Hr J. Strängs 13e-

fkrifn. om Br.\nn-torf, är
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röken år för mycket fvart och kädaktig; at

torrka fid^ och kött år dca icke heller fårdeles

.
tjenUg: ty den producerar pä ytan af defla va-

ror et flasis öfverdrag eller fårniffa, hvilken

kan tilftoppa deras porer at fuktigheten icke

hinner utdunfta.

Angående AJlian af Brann -tor fä förhåller

den fig olika, alt efter Torfvens befkaffenhet.

Färgen är antingen hvit, gråaktig, brun , fvart.

Utrikes anfes denTorfven balt, loin gifver gui-

aktig afka. I Ekers Socken uti Nerike, fin-

nes en ftark, fladig och compaél Torf, hvil-

ken di den brånnes, gifver en ganfka fin, gul

an^a, fom en ochra, tjenlig til olje-färg. Stun-

dom kan en alka bekom.mas al Torf, fom år

'hvit och fin fom puder God Bränn -torf

|,
gifver ofta en afl^a af brun färg. Viffa Torf-
ftycken, fom obrunne kunna väga 3 Mlpund,
lemna icke mer afka efter fig , fedan de åro

genombrände och afrokte, ån vid pafs 8 ^od.

Andra Torf-arter af god befkaffenhet, efter fam-

ma vigt, kunna gifva mera ån 24 lod hvit afka.

Omltåndigheterna åro fäiedes härvid olika.

All Torf-afl^:a kan med fordel fpridas ofver

både naturliga och artificiella ängar. Den bi-

^drager til grås-våxtens förökande, hindrar måff-

våxten, bevarar för froft-fkador, fprdrifver ma-
fkar och abforberar öfverfiödig fuktighet, gör
fäiedes mycken god nytta på lägländta marker;
bör utfpridas i lugnt och fuktigt vader, hälft

om höile - tiden På nfigra utländPx^a orter

T 4 fpri-

d) K. Vet AcacL Handl. 1750. f. 227.
e) Provincerne Picardiet, Hainault, d'Artois, hafva häm-

tat mycken Tori^-aika från Holland, til fina ångar.
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fprides all<an af Torf jåmvål öfver åker- falt,

vid flutet af vintren. Den nyttjas åfven om-
kring tråds rötter, hvarigenom deffa fä myc-
ket båttre bibehållas.

Hvad nu blifvit fagt om Torf-afka, galler

ånnu mer om defs Sot^ fom kraftigare verkar.

Til åfventyrs (kulle både Torf-afka och Sot

vinna mer aftivdtét, om de förut fuktades med
urin innan de utfpriddes; med kalk blandad,

mäfte denna afka åfven kunna förbättras.

Brånn^torfs-afkan hyfer fyra och jårn-par-

tiklar , hvarföre den anfes mindre tjenlig til

Lut, eller til Linkläders tvättning.

Glasbruken torde Torf-afkan åfven kun-
na blifva tjenande; åtminftone år det vifft, at

den utrikes til en vifs qvantitet blandas med
fand och de andra ingredientier, fom nyttjas tii

glas - compofitionen.

Af föregående anmärkningar lårer tilråck-

1ig underråttelfe kunna vinnas om Brånn-torf.

Det (kall vara mig en fågnad , om jag med def-

fa upgifter kunnat gagna mine ålfkade Lands-

män, i fynnerhet den Landsorten, fom nyli-

gen i vara Dagblad äfkat i detta åmne någon
fullftåndig uplyfning, och h vilket gifvit mig
anledning at til K. Vetenfl\aps Academien lem-

na denna beråttelfe. I et Land, fom ågcr få

ymnig tilgång af Tråfk
,
Myror och MoiTar,

kan Brånn-torf icke tryta. H\ ilken lycka för

få mänga orter, fom redan tryckas af ved-briR!

Bergverk, Fabriker, Verkltadcr och Hushåll,

kunna betjena fig af Torf. Den kan blifva et

näringsmedel för många månni^^or; mänga rik-
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tancle handteringar torde kunna vägas, fom för

ved-brilt icke kunnat påtänkas, eller om de

blifvit påtänkte, icke kunnat foretagas. Men
denna fördolda rikedom bor med ordning och
förftånd handhafvas

,
eljeft kan en lika om ic-

ke värre odelåggning äftadkommas ån med fved-

jande. Jag får fpara til en annan gång de fle-

re päminneifer, fom härvid aga rum. Jag
fkrifver nu endaft några anmärkningar, icke

någon ordentlig afhandiing.

Stockholm d. 24 Sept. 1781.

JOR FISCHERSTRÖM.

Huruvida Brånn-torf år tjenlig vid Smidey

af

SV.EN RiNMAN.

O T?rånn-torf af råtta flaget förorfakar icke

mer afbränning pä Järnet, ån Trå-kolj

men värmer längfammare.

2) At Järnet fkadas til fin godhet, har man
vid Spik-fmide icke obferverat, ej heller, at

det förbättras, hvilket fenare man fnarare fliul-

le förmoda, i anfeende dertii, at Trä-fyra och.

et alt för ymnigt phlogifton, fom finnes i fyn-

nerhet uti brandiga kol, ofta bidraga vid hand-
fmide til Järnets rödbråcka eller til brakor uti

Järnet.

3) Med vanlig okolad Torf kan Järnet ic«

Ice gerna fvetfa eller vålla, i anfeende dertii,

atTorf del5 år alt för oftadig för. blållren, dels

T 5 betåc-
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betäcker Järnet med clefs ymniga afka, fom
hindrar vållningen. Med tilblandning af tiå-

kol kan det dock hjeipas. Någon Torf-art tor-

de vål gifvas, fom, i fynnerhct kolad, duger
tii fvetsning: det jag ej foriokt. NSgot mer
Vrak-fpik har man likväl at vänta vid Torf-
fmide, om åmnes-jårnet år fiagigt; men år det

godt, blir afbränningen fåkert något mindre
vid Torf- elden.

4) Huru mänga låfter eller famnar en karl

kan uptaga om dagen, har jag icke förfökt,

och ankommer det pä Torf-tåcktens belägen-

het, goda verktyg, m. m. En karl bör til det

minfta kunna upgråfva 2 cubic famnar eller

Ikaffa 2 läfter torr Torf om dagen, när han år

rätt flitig, och koftnaden fkall bära iig.

5) Den lofa Mofs-torfven af ljusbrun färg,

fom ligger öfverfl: i dagen, eller pä nägra qvar-

ters djup, full med moffe och oruttnade rot-

ter, duger icke til fmide. Den båfta Torfven bör

d) vara mörk, rödbrun eller fvart.

b) Kännas lätt och len imellan fingren, dä hon
år vät.

c) Torkad, ej vara alt för tung, utan medel-

mättig: ungefår af den fl:adga,fom godt flarn.

Den tunga Torfven år gemenligen alt för

llarkt ler- blandad, hvilken icke duger til fmide.

lij Kunna någorlunda lätt tändas lamt brinna

med ljus laga.

<r) Upeldas, näflan fom annat trå-kol, dä Idgan

uphöit och man blafer derp:\

f) Kj flockna under alkan, dä den upglödgade

Torfven lägges för lig fjelf, utan brinna,

iä länge nSijot fvart deruti är qvar.
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£) Afl-:aii bör vara ganfka hvit och los, fom
. vanlig fal-aflta, famt falla fonder vid liten

>
' ätkomft. Bör ock fräfa nägot med Jlqua forte.

'F) Om Tcrfven år tung och fammanhängande,
rodaktig och lika flor efter bränningen, fom
Torr-biten förut varit 5 famt flocknar ilrax,

fedan lågan uphort, och NB. fvartnar, dä
- man i)lafer derpä, famt år ofveralt fvart in-
':

. uti, m.ed tunn, härdnad yta; den Torfvea
liäHer jag för odughg til fmide, faftån hon

'

' tages pä djupet. Stundom händer ock, at den
djupaite år Cnifl och alt for mycket ler- el-

: ler mo-blandad. Pä 4, 6 eller 8 qvarters djup

plågar hon vara båil, dock bör det efter def-

fa kånnemårken utrönas, efter hvar och en
. Torf-moffes bel]^affenhet.

6) Den Torf, fom duger til vattenblåfter

,

tjenar val ockfä vid fmide for hand, dock fö-^

ga utan blandning m.ed trä-kol.

7) Där rod-moffe finnes och hjortron vä-

xa, där gifves merendels Brånn-torf inunder;

men huru djup och god den är, mafte med
förfok afgöras. Dar ymnigt Starrgräs växer,

år Tcrfven gerna för mycket jord- eller ler-

haltig.

8) Förmodligen vore val kolad Bränna torf

båttre ån den rå, åfven i Spik-fmedjan; men
det har jag ej förfökt och troligen blifva fä-

dana Torf-kol alt för dyra, emedan

9) En tolf-tunne-Ryfs deraf ej lårer kunna
fvara emot mer än fex tunnor trä-kol.

10) Där Torf brukas, bor under Forman
vara 6^1er 7 tums djup härd eller ftybbes-
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grop, och midt emot forman bor updragas en
liten bläs-vägg af en rad tegeiftenar, et qvar-

ter högre (feTab. Vdl. Fig. i.) än forman, och

f aln eller litet mer derifrän, at Torfven häl-

fes vål inne emot blåftren.

a. utmärker Gropen under Forman.
b. Blåftervåggen, fom håller Torfven inne.

it) Stundom kan vål hånda at Torfven be-

höfver 2:ne Somrar til torrkning, men icka

tror jag, at hon for nägon orfaks fkuU blifver

båttre, fedan hon är uptagen, genom ålder och
läng liggning.

12) Den Torf blir ofelbart båft, fom pä
HoUåndfka vifet uptages fom en åfja, utbre-

des, half-torrkas
,
trampas härdt tilfammans

och fkåres fedan med fkyfflar, fäfom klinkert,

uti fyrkantiga klimpar, 8 eller 9 tum länga,

4 tum tjocka.

Om Bränn -torf och defs bruk kan vidare

fes Degneri Dijfertatio Phyjtca, dc Turfis, tryckt

i Utrecht 1729. Derom kunna åfven låfas nå-

gre Bergmåftares underfokningar om Hr Sve-
DENSTiERNAS Torf-fmidc.

Befkrifning pa en gmifka fyrinerlig Jlålliung

och fördelning affrämre hjert-orats bf-

re blod-adra (Vena cava fuperior);

inlemnad af

ADOLPH MURRAY.

edan Anatomifl^e vctend^apen hunnit til en
'

llörre grad af fullkoinlighcr, hafva defs ido-
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ge idkare, medelft männifko- kroppens nog-
granna underfökande, icke aiienaft bemödat lig,

at dagligen utvidga fina kunlkaper om kropps-

delarnas vanliga fkapnad och fammanfåttning,
utan åfven fökt at uptåcka, i hvad man, fom
både ftörre och mindre förändringar i deras

byggnad, kan hafva någon verkan, och göra
Bå*gon ändring i de förrättningar, fom delarna

egentligen tilhora. De fom mindre nitållka

för denna vetenlliap, tro väl vanligen, at nog-

granna befkrifningar öfver kropps -delarnas af-

vikningar åro både onödiga och för den pra-

Sti^id. läkaren onyttiga j men mångfaldig förfa-

renhet intygar, at dylik kunfkap ej aiienaft tje-

nar tii mycken uplyfning vid en mängd ovan-
liga phenomener, fom yppa fig hos viffa fub-

jeéler, under aiidra vål tii fina fymptomer de-

terminerade fjukdomar, utan ock, at i fjelfva

Läkare - konfiens utöfning pä de famma ofta

mäfte hafvas all möjlig upmärkfamhet. Kun-
' (kapen om de förändringar, fom förefalla i de

finare nervers fördelningar och invecklingar

är högft angelägen. Jag är öfvertygad, at från

dylika -fmä afvikningar i nervernas diftribution,

mångfaldiga fynnerligheter, fom hos enikilda

perfoner obferveras, härleda ht urfprung; och
I at aitfä läran om nerv-fjukdomar , när obfer-

vationerna blifva nog talrika, vinner en llor

förkofran. Väre ypperligafte Skribenter hafva,

dä de troget anteknat variationerna i de öfriga

delarna af Anatomien, likfom i denna, vift, at

de varit öfvertygade om famma fanning, dä af

variationerna kunnat ledas något uplyfande.

I

Ju ftörre åter och vigtigare dylika föräYi-

iringar äro, defto angelägnare blir det, at haf-

va
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va om dem, då de famma fiere gånger kunna
förefalla, en utförlig bell:rifning. Detta är or-

faken, hvarfore jag vågar at tor denna gån-

gen tii Kongl. Academiens fliärftädande ötver-

iemna en beikrifning pä en ganika fynrjerlig

ftällning af högra hjert- örats ön^e blod- ådra.

Hr Ph. Adolph Boehmer är den ende, hvil-

ken i fui Fafciadus prwius Olfeyvnt. Arint. och
fedan i enDiffertation de confiuxu tvium cavarum^

omtalt en fadan. Men ehuru iikheien imellan

obfervationern.a är ftor, vågar jag dock förmo-

da, at min befKrifning. icke blitver öfverfiödig

och at mina bifogade ,Figurer i et lä vigtigt

ämne kunna tjena til nägon uplylning.

Åminet til mhi obicrvation var ea 6o års

gammal gumm.a, fom förledne Vår-termin nyt.-

tjades vid Anatomifka LecHonerna. En miirk-

värdig krökning af -Spiua dorli, .däiaiia rygg-

kotorna i en dulibel bugt hade käfta t lig lld-

värts (Äö/iV?///)
^ föll genail vid likets betrak-

tande i ögonen.. At ven fans, at.lungorna la-

lunda -efter denna krckning hade apterat lig,

nt dc på högra fidan, fom var rymligare, m-
togo et mycket llörre rum och voro uppölle,

men på den andra åter, at de lamma voro ihop-

packade och fins imellan låmmanvuxne. I ö£-

rigt tycktes de vara funda. Som jag icke exa-

minerat lamma perlbn i dels iifstid , har jag

imedkTtid ingen kunlkap om dels åkommor,
eller om puliens förliållande lios henne. Hjer-

tat fans ganflwa Aort, l.varemot dels blod -rör

gcnafl förcföllo mig ovanligt Imå och bcfyn-

nerUga. Med deffa vill jag altla nu egentligen

lyflel lätta mig: men för at undvika en be tvä-

rande \ idluftighet, vill jag icKe iaiäta mig i

cn
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en färnkild teckning af deffas naturliga befkaf-

fenhet, Hvar ocli en Läkare känner hjertats

rätta läge och vet, at Ven-aj cav^ fammanlöpa
i Atrium déxtFum cordls, men at Venx pul-

rnönale sråkas i Atrium imiirj-um. Deffas för-

hållande mot puls -ådrorna, äfven fem fms i-

mellan, läres af begynnare i vetenflapen.

Vena cava fuperior fyntes genail, fä utom
fom inom hjertfäcken , emot vanan, liten» Hon
utgjorde knapt en tredjedel mot Vena cava in-

ierior. Igenom detta hände ock, at vid före-

ningen imellan bäg2;e Venae cavse, en indrag-

ning förmiärktes pä Sinus dexter, fom eljeil pä
defs yttra lida tyckes vara litet utvidgad. Rö-
ret fullföljdes upät hallen, och möttes dä förft

utom Pericardium vena azygos, fedan en bron-
chialis f. thymica, en phrenica och en mam-
maria, hvarpa delningen ikedde, fom vanligt,

i Vena fubclavia och Juguiaris interna: men
den andra Subclavia (iniitra, med fm Juguiaris,

fom fkulle gä hit öfver ilrupen , faknades.

Hjert-örat fjelft var nog mindre och mindre
fkrynkligt, än vanligt; defs Lacerti mufcuioii

långt f\'agare. De mufkel-tibrer, fom ifrån hjert-

örat utfprida lig pä Sinus, funnos imedlertid

ymmga på blod -röret, äfven utom hjert-fäc-

ken. De voro ingalunda , fom Pechlin fä-

ger, traiisverfeila, utan, fom jag altid funnit

dem, oblique upåt ftigande. Medelfl ymnig
celluiofa, fom täcktes af Pericardium, var rö-

ret ganfka niycket faftvuxet \'id den underlig-

gande Arteria och Vena pulmonalis dextra.

När Sinus dexter öpnades
,

uptäcktes ge-

nafl: pä defs bakre och vänfira yta, fom fvarar

emot
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emot Sinus fmifter, en fl:or öpning, hvilken
man i haft, for defs läge och flora vidds fkull,

hade kunnat taga för Foramen ovale apertum:
iPiCn då defs Veiiigia concretionis firax ofvan-
fore igenfunnos^ och opningens belKaffenhet,

hvad Columnae angår, heit och hållet differe-

rade, undanröjdes miiUaget ganfl^a fnart. Ige-

nom en införd ftilette, lågs ock, at öpningen
tilhörde andra hälften af Vena cava fuperior,

fom tagit en fä fynnerlig omvåg. Vi kunne
kalla denfamma Siniftra. Imediertid hade par-

tierne, fom obferveras pä Septum auricularum,

fått en ovanhg ftållning lins imellan. Man vet,

at Foram.en ovale viftas vid nedre declivare de-

len af Septum, at Vente coronarice magn-e öp-
ning fepareras ifrån Foffa ovaiis medelft Coium-
na tiniltra och at ena andan af Valvuia Eufta-

chii famm.anhånger med denfamma fj. Hela

Septum var hår äter mycket ftörre, FolTa Ova-
iis hade fått et mycket högre iåge, få at defs

Coiumnce, utan at nåka, hvarken Vena coro-

naria eller Valvuia Euftachii, förfvunno uti fjelf-

va Septum. Deremot ftannade Vah-ul^e Eufta-

chii cornu pofterius uti nedre och främre bräd-

den af Cavae finiftrie orificium. Ven^e corona-

rix lilla öpning fick dock åfven rum ofvan för

Valvuia, men nedanför och bakfor Vente ca-

vånftra brädd.

Det-

Hirvid fortjenar Hr C. F. Wollfs (^Nov: Com7Nent.

Pctropol. T. XX.) förrr.^t^eliga Athandling de Fcra^

mint Gvali at efterliliis , deruci han beviler, at Vena
cava inferior har llorlta andel uti Foraminis ovaiis

formation; men detta borde wira mindre möjiigr,

r\iv hjertats vanliga itrucxiira undergått, fom i dcii-

na h.indelfe
, någon åudring i fjeilVa rörens hut-

vudltå Ilning.
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Detta nya rörets gång var följande: Sedan

Vena jugularis och Subclavia finiftra ofvanfor

nyckelbenet hade förent fig til et rör, fteg det-

ta ned igenom Pericardium, vånfter om Aortse

krökning. Det drog (ig då tillika fälunda bak-

åt och utåt, at det råkade vänftra kanten och
främre ytan af Auricula pofterior. Här var

det tåckt af hjertats egna hinnor, och fä falt-

vuxit med örat, at ej ailenaft detta tycktes vXr

göra et continuum med detfamma, utan äfven
kött-fibrerne, fom tilhöra bagge delarne, voro
ihopgyttrade. Vena cava finiftra fteg altfå i en
perpendiculaire ftållning utföre, tvårts öfver

Arteria pulmonalis liniifra, ifrån hvilken hon
(kildes med en lös cellulofa, och fedan öfver

Vena pulmonalis, med hvilken hon var gan-

fka faftvuxen. Men nederom hjert-örats rot,

vid nedre kanten af Vena pulmonalis
,

gjorde

röret en fynnerlig krökning pä fig, få at det

i en haft fick en tränsverfell ftållning mot hjer*

tat. Det förfogade fig nämligen omkring lung-

blod-ädran til hjertats platta ocji undre yta,

imellan defs bafis och Sinus finiftcr, fom vid

defs fammanhang med hjertat til f betåcktes

deraf, och häftade i denna direftion fram til

Sinus dexter, hvaråfl det pä ofvannämde ftål-

let, imellan bafis och Sinus finiftri bakre vågg,
och vid ned!*e andan af Septum auricularum
opnade fig. Pericardium täckte hår röret, lik-

fom hela defs transverfella framfart, och för-

ente det fålunda både med Sinus finifter och
med Bafis cordis, at de icke utan fvårighet

kunde fkiljas ifrån hvarandra. Vena cordis co-'

ronaria magna, fom kryper imellan bafis och
fiÄUS, faknades aldeles, men Venic m«di3e, fom

U följa
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följa £t hjertats trubbiga kant, öpnade fig i den-

na Vena^cava, då deremot de, fom beledlaga

den hvaJlare kanten, och finnas på hjertats plat-

ta yta, evacuerade fig i en Truncus, fem var

ganila liten och flöts pä det iHllet i Sinus^
hvarålt vanligt Vena magna plågar finnas.

Ven-v? cavce finiilrje diameter diiTererade på
olika iiiilen g2n(l:a mycket. Utom Pericar-

dium , \ar hon något mindre, ån Vena cava

de;-ctra;, fedan tiloktes hon m.era incm hjert-

facken ^ men det ofrigä ftycket, fom gick trans-

^vctfeilt mot hjertat, hade i en haft få tiltagit,

at .det fans nåilan iika vict, fom Venie pul-

.monales. Hinnornas tjocklek var ock iika med
dem. NSgon liren fammandragning fans åter

pä rörets mynning, uji fjelfva Sinus dexter.

De förändringar, i hjertats byggn?.d och lä-

ge och de ftörre rörens ftälln?ng'ir, fom tid ef-

ter annan kunnat uptåckas, finne' vi utförligen

hos Auclorerna antekrade. Vi fa kne deriöre

ick€ -heller dylika-anmarkningar,:hviika (arilält

angå' Vena cava. -Men fom den minlla afvik-

ning ifrån den vanliga ordningen i deflfa de-

lars conl\rudion gcni-it har;en fl n}årk^elig ver-

kan pä hela blocl-maffans omlopp, fä finne?,

ar naturen hår mera fparfimt ypp^^r for ofs fin

förmåga, at Ikilji lig från de antagna fkaperfe-

regloma. Nåra hjertat, vifa fig rören "béftåndi-

g.iil:, men ju mera de åro aflägfiic, defto ofti-re

imdergS de, både feos djur och mennifl\or, va-

riittioper.

Afau finner oftuic, ..t Veiia ca\ a interiör ne-

der oin leiren delc fi^^ i tu rör, ån högre up
nåra
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nlra hjertat Hr Petschej^) fann henne dela

lig cfvanfor Vena renalis i tvä lika ftora ra.«

. mij fom iägo pä Aorta, communicerade med
en tvår-gren och fedan itego utfor til becké-

iiet. — Så omtalar äfven J. G Pohl h) en Ve-
na cava duplex, hvaraf hvar ilam lag pä Im

, fårfl^ilda - lida om Aorta. Delningen iMckte
./ig dock icke ofvanfor Vena renalis. Sam-

-^fpä händelfe har jämväl förefallit den berömde
..LOBSTEIN BädeScRERER OCh J. C. VlL-

DE A) hafva ock en gäng funnit Vena cava

..inferior delt i tvä flammar^ anda up til lefreng

f ned ra yta* Bägge ilammarne f orentes under
: y nedliigandet medelfl: en transverfelle coiiimuni-
'

i-.catioris gren. Således år det mindre fållfynt,

at Vena cava inferior abdominalis finnes delt i

två. Ehuru åter^ enligt ParihO^a Academiens
obferi^-ationer^ denfamma hos Anim.alia ovipa^

;.ra frigida finnes redan vid hjertat dubbel, lä

• år det, fa väl hos mennifl^or, fom hos fyrfo-

. tade, gandta rart, at fe firuéluren vara i denna
: delen m,ed rieiia enahanda. Endaft Kerkuing t)

meddelar en dylik Hållning pä Vena cava infe-

.
rior,. fom Ii.an fedt pä;en hund. Rören upkom-

. mo utur Atrium^ men då lefrens convexa yta

iKulle genom^trängas
,
lopo de äter tilfammans

; til et ror. Vid andra fidan om lefren, (l^edde

en ny delnings hvilken bibehöll lig -hela un-
f^.-.derhfvet igenom,

U 2 Hån«

S}dlo£>;e Obfervat. Anatom» Selea, Colka. Hallen
Vol. Vi. p. §. 77» /;) Obfervationes Ån-^

._ .
giojo^i.cco . de V^enis. Pr. p* 8*- 1733* O nér*

vo-Spinaiij ad par vagdm .acceirorio. Argent. 1760,
'k) C(m)mentari.i Acad;'Sc. Petropol. XU* söa»

/; Spicilegium Anat Obf* XXLX. p. Ö8*
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Håndelfer pa Vence cav^ fuperioris feu

defcendentis förändrade fkapnad räkas åfven

fparfamt. Wilh. Cheseldjln w) berättar dock,

at han en gäng obferverat, at den nedftigande

Cava gätt rundt omkring bafis af hjertar, bre-

devid Aorta och lung-ådran, for at tillika rried

Cava adfcendens ingå i Auricuia dextra, vid

defs bakre fula. Laxcisius har pä en Igel-

kotte obferverat en dubbel Cava fuperior, hvar-

af den vänRra krökt fig längs efter Bafis cor-

dis, och änteligen lupit tiifammans i Auricu-

ia med den högra och med Cava inferior. - -

Så har Bartholinus 71) äfven pä et Lamm i

Montpellier fedt Vena cava fuperior gä med 2

rör in i Auricuia dextra, men om Itruéluren

varit aldeles lika på et hjerta af en menniO-ia,

fom Falcoburg vifat honom, kan man icke

väl utur hans ofullkomliga befkrifning inhäm-
ta. Hr VON Haller o) befkrifver et dubbelt

mifsfofter, där det ena barnets Vena cava fu-

perior var dubbel, men det andras, enkel
BoEHMERfka obfervationen , fom är den enda

i fit flag, hvilken förut varit känd, och på
hvilken jag ofvanföre beropat mig, åtedlår ån
at nämna. Han fann, iikfoni jag, hos en ut-

vuxen mennifl^a, Vena cava fuperior icke alle-

naft dubbel, utan ock defs ena hältt fynneriigt

vriden omkring lijertat. Låfaren torde dcck,
vid anflälld jämförelfe iniellan bägge beilTifnin-

garnc, fjclf finna, hvilken olikhet är imeilan

dem. Vånftra rörets tjocklek och defs infer-

tion i Atrio, differcrade, ibkmd annat, ganG\3

myc-

;//) riiilorophical TransaCt. Vol. XXIIT. n. 337.
u) Hiitor. Anat. rarior. Cent. 2. obf. 84. p. 291.

0) Opw:a öuiiuca Tom. 3. p. 102.
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mycket. Det anmärkes ock icke i hans cafus,

at Venae coronariae mediae til llorre delen ut-

tömde fig i detta röret. BoEUMERfka figurer-

na åro fä illa gjorda, at de aldeles finnas ftri-

dande mot beflcrifningen. I denfamma tyckes

Auélor vifa, at blod-ådran gjort en fvångning
omkring Apex cordis, och ej omkring bafis,

fom befkrifningen fåger. Frän et fädant groft

fel torde mina figurer kunnat frikallas. Den fe-

nare praefenterar hjertats bakre yta med defs

tilhöriga rör? och fom Hr von Haller med
(kål klagat, at ånnu en god figur faknades öf-

ver deffa delar, har jag varit angelägen, at den-

na efter naturen fkuUe författas. Vid bågge
har Hr Djupedius, en ibland mina fnållalie

Elever, haft all flit ofpard.

At forändringar i blod-Sdrornas difpofition

omkring hjertat, fädane,fom nu blifvit anför-

de, föga hafva verkan pä mennifl^ans hålfa och
ftyrka, år fä mycket viffare, dä längt ftörra

oordentligheter, når til exempel hjertat legat

up och ned våndt, eller i en contraire ftåll-

ning med defs apex och bafis o. f. v. blif-

vit pä perfoner uptäckte, hvilkas kropps flyr-

ka dock til ingen del varit förfvagad. Men
åfven fä troligt tyckes tillika vara, at denna än-

dring af Venae cavse fuperioris delning mäfte

kunna äftadkotnma, om icke nägot hinder och
uppehåll, dock til det minfta någon oordent-

lighet i blodens omlopp.

Det år bekant, at hjert- öronen och hjert-

kamrarne (kiftevis hafva fina fammandragnin-
gar och utvidgningar, hvarvid mufkeUfibrerne

komma i en fl allmän förkortning, at delar-

U 3 nas



292 I78i- Oct, Ä^ov, Dcc.

nas fido-våggar nårmare cfverslt ihopdragas,

rymden inom aldeles lorfvinner, och den fam-

lade bloden fjelf fulikomJis^en utdritves. I for*

/la Momentet fyllas bägge AuricuL-e igenom det,

at bagge Venae cavs och \'eni'e puhnonales på
en gång fammandra^a iig; i det andra, tomas
bagge 5 i det tredje

^
fammandragas bagge ven-

triclarne; och i det fjerde relacheras deffe. Dä
Auriciarne fyllas, conftringeras V^entricbrnej

hvilka åter utvid^ns, når de förra blifva fam-

mandragne. Me^ pa det at denne rorelfe mä
6^fver alt fke i jåmn och ftadig ordning, år nö-
digt, at vid Vervrnm conltridioner, Auriclar-

ne åfven fä et tilråckeligt iorräd blod til fig,

fä at de jåmt och tllräckeligen retas. Venas

cav^e, fem af alla hjcrtat tilhorande delar långll-

bibehälla fina rörelfer, fammandragas ock icr^e

af den bloden, lom ifrän Auriculte, dä de åro

i aclion, kan falla i dem tilbaKa, utan utvid-

gas i den mån, ?.t bloden, enligt obfervatio-

nerne, regurgiterar i de närmafte grenar. De
uttömma altfä icke forr iit qvantum, ån då de

tilräckeiigen blifvit fyllda och et behörigt ut-

rymme finnes för blod-columnen i det uttöm-

da Atrium.

Det påfyftade ändamålet tyckes Skaparen

altfä fulikomligen hafva vunnit genom håll-

ningen fjelf, fom \^enx cavce ega hns imellan.

Et til Auriculte fyllande, tilråckeligt qvantum
blod rufar ned genom Vena cava defcendens

och utur bur.en updritves et än Itörre, utan

at Ån fynncrligcn dritves emot det andra, el-

ler hinder upvuckes i framfarten. Bägge co-

lumnxvjagas lidvärts, hkfom i en vigg, til hjert-

kammaren. Mari Jiar dock tydeligen obferve^

rat.
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rat, at denna fyllningen af yAtrium ilcer fuc-

ceiTive , och defto llngfammare
,

ju trögare

circulationen är.

En olik effeél mafte äter yppa fig, da Ve-
n^e cav^ åro pa ofvan befkrefne fynnerliga fått

ftällda. Proportionen år imellan den nedftigan-^

de och upftigande blod-columnen aldeles håf-

ven, denna fenare mafte nu präffas åt fidari

ifrän hjert-kanmiaren af Venre cav^B finlftrae ned-

ftrömmande blod 5 och kan icke heller nu me«
ra Atrium fyllas fä häftigt och få jåmnt fom
vederbör. Fölgden blir aitfå troligen håraf

den, at Sinuum fyllande och uttömning fl^er

mindre jåmnt, och at altfä Ventriculorum ro-

relfer åfven omhder biifva mindre ordentelige,

Venae cavce finiftraj ftora utvidgning, fom pb-
fervertes nedanföre hjert-örat, gaf tilkårina, at

bloden bhfvit mindre jåmnt i detta ror fram^

drefven, och at ftåckningar formerat fig. Har-
til har dock kanfl^e åfven defs llarka coh^fioa
med hjert-örats kött -fibrer bidragit. Imedler-

tid medgifver jag gerna 5 at hjert- kamrarnas
contraélioner 5 hvaraf Vena cava derftådes til-

lika mäfte hafva vidkånts en tryckning, mycket
kunnat bidraga til den portionens uttömman«
de, fom famlat fig i detta Ilycket af blod-ådran^

En fädan Hållning af Vena cava kan altfa,

vara direäe orfaken til en habituellt oordeu-
telig och längfam puls, fom ibland af Frafticl

obferveras, och ofta nog mycket oroar^ da or-

faken dertil ej kan angifvas, faftan den ligger

dold i delarnas naturliga organifation.



Förklaring pa Figurerne.

Tab. VI. fåreftåller hjertat med defs tilho-

righeter pä fråmre lid an.

A A. Lungorna, fom åro nåra vid rören pä
bagge fidorna affiiurne. Ij. Luftroret, öiverft

ifrån Larynx affkuret. CC Bronchi. D,

Hjertat, pä hvilket flera fnriårre Venie fynas ex-

primerade: aaa defs trubbiga kant: bbh

defs hvaffa kant: ccc bafis af hjertat: -- d

apex af detfamma. E, Sinus dexter cordis,

hvarpå fynes en mårkelig indragning. — F. Au-
ricula dextra f. anterior, hvars ftorlek ndgot
dififererar frän den vanliga. G. Auricula lun-

ftra f. pofterior. H. Arteria acrta, affkuren

och nedbögd mot hjertat, for at fä mycket båt-

tre kunna vifa Art.pulmonalis: — <^ Art. innonii-

nata: /Arteria carotis finiftra: g Art. fub-

clav. fin. - /. Arteria pulm.onalis : — h duclus ar-

teriofus Botalli: ii Art. pulrnonalis dextra &
liniftra. — iCiC.Venoe pulmonales. Deras låge emot
Artern utm.årkes hår tydeligen. - - L. Vena ca-

va fuperior defcendens dextra, fom. fallit lig nå-

got tjock i ritningen: A defs infertion i A-
trium: / Vena azygos: ?;i Vena bronchia-

lis : « Vena mammaria interna: 0 Vena
jugularis dextra: j> Vena fubclavia dextra:--

M- Vena ca\ a inferior adfcendens med lina ror,

fom komma utur lefren nedantöre diaphragma.
N. Vena cava fuperior fmiltra med Vena ju-

gularis och fubclavia for famma fida^ q det-

ta rörets krokning omkring Auricula liniiba,

med hviken hon ar falhuxen.

Tab. VII.

FöreAåller hjertat med defs rör pä bakre fidan.

A A.
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A A. Lungorna, affluirna, men hvilkas con-

vexitet pä bakre fidaa hindrar at fe affkårnings-

ftället. B. Luftröret bakpå, med fma fmä mu-
ceufa körtlar. — CC. Bronchi, med början af

deras ramificationer. — D. Hjertats platta yta,

hvaråll nägra Vcnce coronariis medice åro ex-

primerade. E, Sinus finifter. F F, Vense

pulmonales, dcxtra och fmiftra, hvilka famman-
lopande utgöra Sinus. G. Et litet ftycke af

Arteria pulmonalis riextra. H. Vena cava fu-

perior fmiftra a defs krökning nederom Ve-
na pulmonalis: /»defs transverfella gäng of-

vanför Balis cordis och ofvanpä Sinus finifter;

c Vena jugularis finiftra: d Vena fubcla-

via fmiftra. Hela röret med defs grenar och i

fynnerhet defs transverfella ftycke fynes min-
öre, ån det verkeligen var, emedan det praefen-

teras ihopfallet. /. Vena cava fuperior dextra,

upflmrcn vid defs ingång i Atrium: e defs

Vena jugularis: - - / defs Vena fubclavia. iC.

Sinus dexter med fm Auricula och Vena cava
* inferior, bakpå upfturen, fa at hela Cavum fy-

nes: --g ingången af Vena cava dextra fupe-

rior: h Veftigium af Foramen ovale: ii

Lacerti mufculofi af Auricula, vid h\ilka fitter

et ftycke af bakre våggen, fom tilhörer Sinus:
"-k äter en tilbakars bögd flik af Sinus och
Auricula, jämte Vena cava inferior: - - / et ftyc-

ke af Vena cava inferior: m Cornu pofterius

af valvula Euftachii, och hvaråft hon fåfter

fig vid Venoe cavae fuperioris fmiftroe främre bå-

ge: « Venoe cavae finiftrce opning, fom vifes

ihopfallen och år altfå mindre. Defs bakerfta

vågg har man ock genom upfkårningen och up-

vikningen varit nödgad at til en del derangera

:

o Vense coronariae lilla opning. I. Öpnin-

gen til Ventriculus dexter cordis. Satt
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Sått at torka Krut nicd4^attii-imrne, förfakt
l id detKongl.Krut-BriLket uti England^

af

DAV. LUDV. MEl.JER Gerhardson.

Femte Stycxet /?).

Om haflig och ihigfam torknings med mera.

§. 35. v|om tork -plåten befinnes vara af icke^ mindre värme eller hetta ån 160 gra-

der (71 gr. pä Svenfna Therm.), ehuru den al-

lenalt rores med kulan af Fahrenheits Ther-
mometer uti en enda puncl, få hafva mänge
tyckt, at den lårer äftadkomma en för haiiig

torkning. De påftS i) At vattnet, fom tvingas

nåfian pä en gäng frän et vStt och ctorkadt krut,

under en haitigt påkommande och itark hetta,

famlar fig, uplöfer Saltpetren til någon del och
flåpar den til krut-kornens ytor. 2) At krut

år af famma befkaffenhet fom vät Saltpeter, hvil-

ken, om den lågges framför en itark eid, tor-

kas fnart; men häller fig icke långe torr. 3)

A t vattnet, under en ftark värme, tränger lig

iitur krutet med fädan häftighet, at det för-

orfakar öpningar uti kornen , hvilka fenare der-

igenom flutehgen förlora deras fammanhang
och draga vatten til fig utur luften efter tork-

ningen.

36. DefTe tankar lära vid nårm.are efter-

linnande icke kunna anfes för ofrridige. Vr.t-

tu-myckenheten, fom nyttjas til krutets bere-

da--

0 Se de fore^äc/ide Srycken ud Haiidiiiigarna för

Jul. Aug, Sepr. detta är.
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dande, år otilråckelig, at under den håfdgafle

torkning, fom någonim kan anftållas, uplofa

faltpetern och flåpa den til krut-kornens ytor.

Ai forfok har jag funnit, at f pund krut

förlorat, inöm 57I timars tid, 63 gran vatten,

eller pä 100 pund krut i pund, 12 uns och 350
gran. Af 1^^,800 pund krut fanns icke et en-

da 100 pund uti olika torkningar hafva förlorat

under i och ofver 2 pund vatten. Detta vatten,

någorlunda jåmnt inmängt uti 100 pund krut,

kan omojeligen medelft upiöfning flytta faltpe-

tern utur krut-kornen. Det år vifft, at i början

af en krut-torkning (i fynnerhet om den förråt-

tas med ftark värme), de uti krut-kornens ytor

varande falrpeter- partiklar blifva få våta, af
de binda krut -kornen löfi: tilfamman* men de

åro derföre icke uplöile och flyttade,

37. Exemplet om våt faitpeter år ej hel-

ler mycket öfvertygande. Dermed iårer for-

Mila fig fälunda: Saitpeterns yta blir fnarare

torr, ån det uti detta falt inneflutna vatten kan
uttvingas från defs inre delar, hvarigenom hän-

der', at ehuru faltpetern tyckes vara helt torr

medan den ligger framför elden, få draga defs

yttre delar nåflan ftrax pa flunden, dä den år

flyttad derifrån
,
något af det nämnde inneflut-

na vatten och det fom finnes uti luften, och
fynes detta falt återigen vått, fom det ock
verkeligen är. Deraf följer likv ål icke, at krut,

fom år häftigt torkadt med ftark värme, fkaii

blifva ftrax vätt igen, utan biifver flutfatfen,

at faitpeter fordrar lång tid til fullkomlig tork-

ning. Saltpetern torkas vid det Kongl. Engel-

fka Krut-Bruket uti et hus med länga och öf-

ver hvarandra varande opningar uti våggarne»

ge-
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nOm hvilka luften har fritt intrade. Uti detta

inftålias raffinerade faltpeter-bottnar, merendels
6 månader innan de brukas. En bit raffinerad

vät faltpeter, fom legat för en ftark eld några
timar, kan icke blifva få torr och förhålla fig

få vål, fom den uti det nämnde hus torkade
faltpeter, emedan fkillnaden imellan en några
timars och fex månaders torknings - tid , är för

anfenlig, ehuru elden har ftorre verkan ån luften.

§. 3^. Med et fammanfatt microfcop betrak-

tades jämväl pä det nogafte otorkade krut-korn
och faitpeter- bitar, hvilka, fedan at de blifvit

häftigt införde och lagde uti den ftarkafte vas-

me, fom vattu-immen kunde åftadkomma, ic-

ke befunnos ändrade och af antingen ftörre po-

rer eller fprickor, än de hade förut. Enkom
kroffade väta krut-korn och faltpeter-bitar fin-

go icke en gäng mera utvidgade öpningar och
fprickor, når de handterades pä famma fått,

fä at med ftark och häftigt påkommen torkning

icke opnas en lättare ingång uti krutet for

vatten.

§. 39. Man mSfte fäledes icke klandra en
med ftark varma verkftäid torkning. Trenne
med vattu-imme gjorda tork-förfök, uplyfa

detta ämnet än vidare. Den fmåningcm oka-

de värmen från 90 til 146 grader af Fahren-

heits Thermometer förorfakade icke en l-i ftor

vattu- förluft uti | pund krut C, fom den be-

ftändigt ftarke värmen från 155 til 150 grader

pä lika tid uti et annat -} pund krut D af

famma flag. Det fcnare hade förlorat 9 gran

mera vatten. Som värmen var 14 grader iiör-

re under den beftåndigt ftaika torkning fom
pund
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I pund krut E undergick , ån värmen dä kru-

tet C torkades, fä var defs vattu- förluft 12

gran mera 5 ehuru bagge profven voro af fam-

ma flags krut och den fiftnämnde torkningen

förrättades på 3 timars kortare tid än den forft-

nämnde. Den torkning lärer onekeligen va-

ra den båfta, fom bortforer det mäfta vattnet,

och tyckes man fåledes kunna fluta af de hår

anförda förfök^ at en frSn början brukad ftark

värme har fma förmåner, och lärer en med
fvag värme länge fortfatt torkning altid blifva

mindre behagelig, i anfeende til tids-fpilian.

Men alle ftridigheter angående torknings-tiden

och graden lära förfvinna, när man erinrar fig,

hvad redan är berättadt uti §. 17, anm. 4. nem-
ligen, at 160 graders värme kan uti det nya
torkhufet förminfkas pä i timas tid til 90 gra-

der. Om den, fom torkar, öpnar och tilflu-

ter dörrarne under tork -plåten m. m. efter

omftändigheterne, kan han hålla den famma
uti hvad grad af värme, fom han förmenar
vara tjänligaft. Om dä någon vil lata krutet

ligga uti långvarig och fvag torkning , kan det

åfven l^lunda blifva fullkomligen torkadt, al-

lenall torknings - tiden proportioneras emot
varmens fvaghet.

§. 40. Emedan krut drager häftigt vatten

til lig utur luften, når väderleken år våt, men
deremot år benäget at bibehålla fig tort i torr

väderlek, fä följer, at det bör hafva längre

torknings -tid uti vät ån i torr väderlek. Jag
föreftålier mig dock, at en eller annan times
längre torkning i mycket fuktig väderlek, lä-

rer vara tilråcklig.

§. 41;
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4T. At krjt håller fig torrt uti famma
inan forn det ernått en fulikojnlig torkning

,

år en omltåndighet, h vilken förtjenar mycken
. iipmårkfamhet, i lynnerhet uti fådana Länder,

hvarefi; det forfåndes pä långa Ijo - refor och
forvaras uti mindre torra magaziner. Jag har

genom forfok funnit
,
atkrut, forn under tork-

ningen förlorat det måila vatten, hade i 96 ti-

mar bibehållit fig 10 gran torrare uti öpna luf-

ten, och i 204 tim.ar, g gran torrare, ån en
lika myckenhet annat krut , 10m förlorat det

ininfla vatten under torkningen. Når deitii

lågges, at de bågge voro af lamma flags krut

och hka fuktighet j få följer, at om krut har

efter defs torkning mer eller mindre innefiutet

vatten, fä blifver det i famma forhållande ha*

ftigt vått, forn den inneflutne vattu- mycken-
heten år Hor.

§. 4c. Jag iL'all infora några andra exem-
jDcl 5 hvilka yppa, at det torraUe krutet håller

lig långfi torrt, famm.a gäng föm de leda til

en jåmrorelfe , imellah det gamla torknings-låt-

tet och det fom förrättas med vattu-imme. Et

pund krut delades uti hälfter. Den ena hälf-

ten' befanns, efter j ^ rim-aS torknin.g med
Vattu-imme, hafva förlorat gran vatten, dä

den andra hälften icke förlorade liti 47 ti-

inars torkning med eld mera an -fc? -(trän. Or-

iaken til den anfenliga fl^illnadcn uti torknings-

tiden är tydelig: ©m variren uti rnniniet, In ar-

,åit torkningen verkihVlles med elH , allenall rör-

de ^rhermomcterns kula uti en enda punct,

•iafom tork -plåten, \\\ hvilken krut torkas med
imme, fä flvulle den berinnas, t^anfla litenj och
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'når man betraktar 3 ät en iiphettad pann -bot-

-ten af alleaaii: 4 til 5 fots diameter måite up-

vårma et törk-rum af 3000 och några hundra-

de cub. fots rymd) få lärer det icke förefalla

•underligt, at denna flags torkning påftar fä

iånge och .uträttar iä litet. Hälften fom
torkades med vattu -imme, förlorade under en
-på flera timar fortfatt torkning 63 gran vatten

:Och drog uti torr våderlek från atmospheren
• 13 gran vatten på 14 timar 5 då hälften il, fom
uti den med eld förrättade torkning var ofuil-.

. komiigen torkad
,
drog 8 gJ'sn mera vatten el-

ler 2r- gran på lika tid och uti lika våderlek»

Jåmvåtdrog hi-dften A på 176 timar allenaft 45
,gran vatten.^ eller 18 gran mindre vatten ån det

förlorat uti torkningen 5 då hälften B drog pä

72 timar, jiilt 13 mycket vatten fom den iör-

lorat under des torknings eller 27 gran, och
'blef fSledes fä våt pä 72 timar, fom deri var
förr ån torkningen j och når den vSta platfeo

hölls mycket vät, fä drog 'denna hälft ytterli-

gare pä 68 tiniar, eller in allés pä 140 timar^ 20
gran miera vatten, ån-den-riade innan den tor-

;kades. Vidare: fJ3und krut F, fom var en del

af 2800 pund, hvilka voro torkade på det

fordna fåttet^ och h vilkas vattu-forlulK om
et medeltal tages af den vanliga vaitu-iörlu--

iten uti denna flags torknings lårer icke hafva
ofverftigit ungefår 19 eller 20 pund, jåmför-
'des med - pond krut, -G,' fom var taget från

900 pund., 'hvilka förlorat 'ri pund vatten un-
der 5 timars torkning med vattu-imme, och
et annat' dylikt /-/, fom var taget' från 900
pund krut, hvilka förlorat 14 pund vatten un-
der. 10 timars torkning med vattu-imme.- Kru-

tet
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tet F, fom var torkadt med eld, drog pä 204
timar i gran mera vatten, än krutet G hun-
nit draga pä 228 timar, hvilket iednare var af

de 000 punden, fom förlorat ir pund vatten

under den med vattu-imme på 5 timar förrät-

tade torkning. Samma med eid torkade f pund
l\ drog pä nyfsnämde 204 timar 10 gran me-
ra vatten, ån krutet H hunnit draga pä famma
tid , hvilket fenare var af de gco punden, fom
förlorat 14 pund vatten under den micd vattu-

imme på 10 timar förrättade torkning. Man
fer, at ju fullkomligare krut år torkadt, dello

längre häller det fig torrt, och emxdan den
torkning, fom göres med vattu-imme, afll^il-

jer mera vatten, ån den fom verkftälles med
eld, fä häller lig ock krut, fom år torkadt med
imme, långft torrt.

§. 43. Uti hvad fings krut- torkning fom
hällt, lärer vattnet förll lemna krut -kornens

ytor och fift deras innerfta delar. Om m^an

fäledes inbillar lig, at krutet icke år vidare,

ån til ytorne af defs korn eller ofullkomligen

torkadt, fäfom alt krut, fom torkas uti med
eld upvårmde rum, finnes bevifligen vara, fä

följer, at et ildant krut kan uti våt luft, fnart

återhämta meråndels mycket mera vatten, än
det förlorat under defs torkning, men om kru-

tets innerila delar åro lä torra fom de ytter-

fta, eller om det är fuilkomligen torkadt, fä-

fom med imme torkadt krut bör blitva, dereft

förfigtighet brukas, få fordras en läng tid, in-

nan de innerlfe partikarne af kornen kunna
deltaga uti luftens fuktighet, i fynnerhet om
krutet år behOrigeu törvaradt uti fjerdingar

,
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och af lika beflaffenhet fom det, hvilket tit

verkas vid det KongL Engelfta Krut -Bruket
eller af mycket härda korn.

Si ETTE Stycket.

Fbrfbk^ gjorda uti ftort^ på olika

quantiteter Krut

§. 44. i-^n liten del mera Saltpeter uti det ena
profvet än det andra, et litet våderdrag, den
minlta fuktighet m. m. förändrar utflagen af

de mindre profven med få mycket eftertryck,

at de ofta befinnas tvetydiga. Olika faltpeter,

andra kol, annat fvafvel, vät och torr väder-

lek, mera eller mindre vattning under materia-

lernes blandning, vattu- och håft«qvarnar

,

metall -ften och tackjärns - valfar famt mänga
andra omftåndigheter, vifa i fynnerhet deras

oUka verkningar på krut, när forfok göras uti

ftort. En Krut-Bruks Egare berättade mig en
gäng, at 2:ne gamla valfar blandade krutet myc-
ket båttre, ån de oirige valfarne vid hans
Krut-Bruk, ehuru de voro alle inrättade pä et

och famma fått Med få ord: Krutets egenska-

per bero pä de minfta förändringar. At gora

krut af famma egenO^aper och enkom til Itor-

re forfok, llulle hafva ?iyitat rorelfen vid det

Kongl Krut- Bruket utur defs vanliga lopp 5

hvarfore beflots, at taga, det juft fåfom det

til verkades, utan nägon annan affigt, än en
lika hts.

§. 45. 3600 pund krut /, blefvo torkade

pa det iordna fåttet med eld, uti 2:ne färfkilde

torkningar: 1800 pund hvardera gängen. De
X for-



304 i?8i. OEf, Nöi\ Dec.

förlorade det minfta vattnet under torkningen

med en förbränning af mera fienkol, ån iom
brukades uti de efterföljande med vattu-imme
förrättade torkningar. Medan krutet flyttas til

och från lårfts-iafvarne under denna flags tork-

ning, förfjDilles en anfenlig del af det famma.

Jag har hort förfarne Krut -Bruks Egare fåga,

at de härigenom icke förlora mindre, når et

medeltal tages, ån icc pund krut pä 840c.

Jag har allenaft räknat denna töriuit ungeiår

hälften fä ftor, och åro fåledes 21 pund af-

dragne från den härvarande vattu-förluften

,

fäfom forfpildt krut. Defla 3600 pund krut

n'.ulle utan tvifvel kunnat torkas med 10 til ir

bushels ftenkolj men uti den håndelfen hade

det icke kommit at ligga fa fpridt pä lafvarne,

och följakteligen förlorat ån mindre vatten.

3600 pund krut L^M^ blefvo torkade med
vattu-imme uti fårOulte 400 pund och pä
olika tid. 3600 pund krut ^\0^P^0^^ bief-

vo torkade med vattu-imme uti fårridlte 900
pund pä olika tid och Citt. De fenare yppa-

de en ftorre lloit-förlult ån de förra
f^J-

Det
berättades vid det Kongl. Krut-Bruket, at kru-

tet var ovanugen torrt innan def torkades,

jag gilTar at icke allenaft krutet Cj^var ovanli-

gen torrt innan torkningen, utan äfven de åt-

ftilliga 9C0 pund A% O, voro likaledes

mycket torrare innan de torkades, ån krut-

quantiteterne /, /C, M^y emedan ju torrare

krut år, ju mera ftott iårcr det gifva. Således

blef icke deras vattu-furlult, i proportion til

iloft-

Donna förluft okar ej mycket tilverknings-omkoft-

naderue ; emedan af ftofret kan göras krut igen.
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lloft-forliiften, få Hor, fom den annars torde

hafva blifvit, om alla de upråknade quantite-

ter krut varit iika väta,

§. 46. Krutet C>_år märkvärdigt for en an-

{tPÅig befparing uti ftenkol, famma gäng fom
en ftor värme och en läng torknings -tid åro

ernådde. Medan tork-plåten ånnu var fom var-

mall, och det på den famma torkade krut af-

drogs om aftonen, fä öpnades dörrar, luckor

I

m. m. for des afkylning
,

enligt hvad fom år

fagt, §. 17. Anm. 4. hvarefter den hölgdes

med 900 pund otorkadt krut. Sä fnart det

var gjordt, tilGotos nämnde dörrar och öpnin-
gar famt hölls ingen eld under imm- pannan.

Krutet omrördes med harfven 3 gänger innan
natten påkom och lemnades til nåfta morgon
eller 12 timar pä tork-platen, hvilken befanns

under den tiden uti en aftagande värme frän

138 til 104 grader af Fahrenheits Thermome^
' ter. I pund af de pä denna plåt hggande 900
pund krut förlorade öfvcr natten uti den af-

tagande värmen 27 gran vatten. Deffa 900
pund krut torkades ytterligare den påföljande

förmiddagen, dä vattnet upkokades uti imm-
pannan 6 til 7 timar, med 2 | bushels ftenkol

och tork-plåten fick 152 graders värme. Der-
efter gafs det famma 2 timars afkylning, hvar-

på det middags- tiden afdrogs til fjerdingarne,

når tork-pläten icke var mera ån 125 grader

varm. 15 gran vatten befunnos nu förlorade

på det omtalte f pund krut fedan den förfte

profvågningen, eller 42 gran under hela tork-

nings-tiden, hvilka göra 43 pund, 3 uns och

87 I gran pä 3600 pund. Sålunda kunna
X 2 900
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900 pund krut torkas uti ungefår 11 timars

befländiga llorre och mindre värme med alle-

nall 2 ~ bushels llenkol , då värmen af den
lörut gjorde torkningen tages til hjålp och
natte-tiden gores nyttig.

§. 47. Huruvida det år båttre at på en
gång med vattu-imme torka ico pund krut på
korrt tid, eller gco^på lång, och många an-

dra omftåndigheter , hvilka egenreligen höra til

utöfningen at denna rorkning, iemnas til ds-

ras omforg, fom göra krut.

Sjunde och sista Stycket.

Bagge Torknings -fåtten jämförde.

Vid Torkning 7ned ELD

T. Utom en ogonn^enlig fara, med h vilken

de.i rödbeta pann-bottnen botar, under den
m.ed eld förrättade torkningen ^o.) fö ut-

vidgas pannan ickehtet, nar hon fir het, hvar-

genom muren, fom omgifver henne, ofta fön-

derbrytes ocli vågar öpnas tor elden til krutet.

2. Tre arbetare behöfvas til krutets in-

och utflyttande.

3. Krutet utdelas pä lårfts-iafvarne 2c.)

med mycket befvår.

4. Mycket krut fövfpilles under des flyt-

tande til och från lårlts-iafvarne.

5. Afnötas trådarne uti lårfts-latvarne, in-

blanda (ig med krutet och göra det orent.

6. huian tackjSrns-pannan kan med någor-

lunda fåkerhet upvarmas, (a fopas krut-ftottet

trän
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från hennes botten och tork-rummets våggar

och golr, h vilket famlat fig under det at iårlts-

lafvarne blifvit fyllde med krut och upfatte.

Detta ftoft faller med annat damm under fop-

ningen ofver det pä lafvarne utfpridda krut

och orenar det.

7. För at afboja fara, fä vattnas uti tork-

rummet pann-bottnen, muren omkring den fairi-

me och goifvet med 2:ne åmbare vatten, in-

nan elden uptlndes uti roften. Dunfterne af

detta vatten inmänga fig under torkningen med
dem fom lemna krutet, och kunna famm.an-

blandade icke tilräckeligen afledas genom luft-

hålen frän tork-rummet 5 utan at famma gång
förlora den til torkningen nödiga varinen. En
.flor del af dem rarefieras allenafi:, ftadnar uti

xummet och dragés tilbaka af krutet under des

sfkyining,

8. Vattnet, fom utdunflar frän krutet uti

de undre lårfts- lafvarne, upftiger til de öfra

och år hinderligt uti torkningen.

9. Det på lårfts - lafvarne famm.angyttrade

krut, kan icke öpnas med kand dier harf un-
der torkningen utan liis-fara, i fall något af

det finafte ftoftet (kulle lyfta lig til bottnen af

tackjärns-pannan.

TO. Denna torkning kan icke förrättas uti

haft, utan erfordras en läng och vifs tid dcr-

tih utom des, vore vädeligt at häftigt uphetta
den tjocka tackjärns -pannan.

II. 2800 pund krut mäfte vara färdig kör-
nade och lagde pä lårfts-Iafvarnc, innan denna
torkning kan verkftällas med fördel.

X 3 12. Om
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12. Om krutet fkulle taga eld , fa förloras

til det minfta 2800 puncrkrut, hvilka vanli-

gen torkas på en gång.

13. Med 2:ne Tork-hus, kunna icke mera
ån i68co pund krut torkas i veckan, om tork-

ningen annars fkal göras nägoriunda påii-

telig.

14. Til torkningen af 2800 pund krut ätgä

vanligen 10 til 11 bushels ilenkol.

15. En näftan beftåndig reparation år nödig
under denna torkning, i anfeende til pann-mur
och lårfts-lafvar.

16. Ganfka litet vatten bortdunfiar, om
icke krutet år mycket vätt, innan det torkas.

17. Krut, fom år torkadt medel ft en uphet-

tad pann-botten, år vanligen af en ofuiikom-

lig torkning, och häller fig derföre icke lån-

ge torrt.

Deremot ^ vid torknnig med VATTU-IMME^

1. Kan våda icke befaras under torkningen,

fom verkftålies med vattu-imme j emedan el-

den, fom brukas til vattnets upkokande, år

uti en annan byggnad, ån krutet fom fl'.all

torkas.

2. Under denna torkning behöfves allenafl:

en arbetare.

3. Krutet utflås på en gäng beqvåmligen
öfver tork-plåten fran i jcrdmgarne.

4. Under det at krutet ulOås pä tork-plå-

ten och aftores efter torkniugen öfver ailed-

nings-llållena, fom åro omtalte (§. 13.), yppas

ingen förfpillning.

5. Til
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5. Til denna torkning brukas ieke nägot
lårft.

6. Sedan krutet blifvit utbredt pä tork -plå-

ten, år ingen fopning nödig.

7. Fenfter och dörrar hällas öpne uti tork-

rummet når väderleken år torr, och luft-hälen

uti taket, när väderleken år vSt, då inneftän-

gas icke vattu-partiklarne, utan afledas med
en lådan häftighet, at de icke kunna göra nå-

gon fkada.

8. Under denna torkning, lemnar vattnet

krutet pä en gång, utan at möta andra hvarf
af det famma.

9. På tork-plåten upröres det fammangyt-
trade krutet obehindradt, och befordras derige-

nom en fri afgäng för vattu-partiklarne.

10. Torknings-tiden kan ökas och minfkas
efter behag, uti famma mån fom värmen ökas
eller minfkas under torkningen.

11. 100 til och med 900 pund krut kunna
efter körningen ofortöfvadt torkas på den vid

det Kongl Eng. Krut -Bruket varande tork-

plåten.

12. Om krutet fkulle med upfät itändas ,

(pa annat fätt kan det icke (ke) ja blir förlu-

ften mindre kånbar; emedan icke fä mycket
krut torkas pä en gäng.

13. Med 2:ne tork-hus, fom hafva lyktor
utantÖre fenftren (§. 14.) och upv armas med
vattu-imme, antingen inledd til dem frän eu
enda imm-panna eller ock från fårflulda imm-
pannor^ kan på famma tid näfian 2 gånger fä

X 4 mycket
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mycket krut fullkomligen torkas, om tork-

ningen fortfättes bäde nätter och dagar.

14. Med famma myckenhet ften-kol kunna
3600 pund krut torkas och jåmvål blifva bät-

tre torkade.

15. En tork-plät med defs tilbehor, behof-
ver fällan eller aldrig någon reparation och
kan nyttjas för många år.

16. Under denna torkning bortdunftar ofta

fä mycket vatten på i | time, fom på 47 uti

den andra torkningen.

17. Krut, fom är torkadt med vattu-imme,
kan ernå en fullkomlig torkning och häller lig

derföre längre torrt.

$. 49. At krut torkas bäft med vattu-im-

me, lärer nu mera vara ojåfaktigt. Det är

jåmvål bevifligt och redan foriokt, at detta

torknings -fått kan brukas til andra goromål

,

om inråttningarne lörändras i anfeende til be-

hofven. Jag har torkat kräpp pä tork-plåten

vid det Kongl. Engellka Krut-Bruket. Under

4 färfkilte, 3 til 4 timar fortfatte torkningar och
derimellan förrättad fiotning, bekoms, fåfom
det altid efter förnyad torkning och llotning

händer, en uti godhet och högd förbättrad

färg, och pulveriferades fålunda en tåmmelig
Aor rot. Jag har jåmi ål torkat malt pä den-

na tork-plåt lä val, inom 14 timars tid, fom
det torkades uti et af de ypperlb målt-hus uti

Knghand inom 48 timar.
' Både humbla och

ftärkelfe Huille kunna t(^rkas med vattu-imme,

fS vål fom fackcr-topparne uti Siicker-Bruken,

genom hvilkcn liilnamnde torkning, man har

at
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at förmoda fåkerhet for eldsvåda och befpa-

ring uti byggnad. Det är ovisil, om icke nå-

gon fordei llsulie kunna vinnas, i anfeende til

en jåmn torkning och hallig tilverkning , om
porceliner och fayencer torkades på detta fatt,

innan de inftällas uti ugnarne. Kycklingars
kiåckning med vattu-imme är åfven möjelig^

men detta åmnet lärer altid forblifva obetyde-

iigt uti Europa. Magaziner torde kunna hål-

las torra med imm-ledare, och flora fålar up-
vårmas med dem. Et tork -rum är nyligen
bygdt uti London af 150 fots längd, hvareft,

på min inrådan, 2:ne Jaga imm-pannor äro up-

latte och icke mindre än 2000 yards rj kläde

på en gäng torkas inom 12 timar. Kanflie et

dylikt taft ftörre tork- rum O^ulle kunna nyt-

tjas vid Varf\en5 for at i haft torka Skepps-

virke.

Beskrifnxwg och Afritning

på et medfbdt^ befynnerligt Nafvel-Brack

;

(Entero - Epiplo - Omphalos )

;

af

CARL M. BLOM, m.d.
Provincial-Medic. i Faiu Lån»

TJonden Eric JoHANssons huftru, Margåre-
TA LARsdotter, frän Kopparbergs Lån, He-

demora Förfamling och Nyhytte-By, hade,

under det hon gick hafvande med fit forfta

X 5 barn

}•) En Eng. yard bePtär af 3 Engelfl^a fot och år li-

ka med 37 Svenflia tum.
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barn och, uti 4:de månaden, innan det ånnu
kändes ega lif, den olyckan at falla framftupa

af en gårdsgärd och fiota buken ganfka hårdt

emot marken. Pä detta fali folgde likvåi in-

gen annan olägenhet ån, at hon derifrån tyck-

te fig kunna hänleda, det hon federmera blef

mycket benägen at flintaj foli ock verkehgea
derefter några gånger til, och, bland andra,

äfven vid et tilfälle våldfamt baklånges eller

pä ryggen.

Imedlertid qvicknade fofiret i råttan tid och
hon framfödde det lyckligen och utan någon
fvir förlofsning, kl. 8 om morgonen, 1781 den

23 Februarii.

Detta foPter var et piltebarn. Det m.årktes

firax ganfka fvagt, fä at man målte gifva det

Nöd-Dop, och derjämxte fyntes på defs buk en
ftor utfpånd bläfa eller bula, fom fades hafva

högt och fånkt fig via det barnet andades , och
vid hvilken Nafvelftrångcn var fållad. Mcc mid-

* dagstiden började det fynas något muntert, få

at mian trodde det kunna blifva vid lif; mtn
det varade icke långe förr ån krafterne åter af-

togo, bläfan pä buken begynte här och där

fmåningom fvartna, det fick Convuilioner och
dödde in pä andra dygnet.

Vid beficktningen efter döden (fom jag dock
icke, i anfeende til töräidrarnes ovilja at til-

låta öpning, fick efter åUundan anftålla), fann

jag denna bläfa vara et iiort K^ifvcl^ Bnuk /),

hvil-

s) I afTeciide pä lin vidd och upriiinelfi?, tordo der

med lika, om icke bacrre flval, kvmna kallas et

Buk-Bräck. Men jap; har dock gif\ ic det cer förfr-

nåmude naiimcc 5 emedan det dek hade fic fafte
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hvilket otvifvelaktigt upkommit , dä modren
förlta gängen gjorde fallet, dymedelll at huden
och mufciarne pä ibllrets buk , fom vid den

tiden icke kunde annat ån vara ganfka tunna

och fvaga, bruftit, farnt Peritongeuni, med un-

dediggande Tarmar och Nät, fälunda lätteligen

fått tiifåile at tränga lig genom häiet och for-

mera denna fack elier bläfa.

A. (Se Tab. VHL Fig. 2,) Var fjelfva Perito-

noeum i naturlig vidd, utfpändt och liggande

utan på buken i form af en något afläng iphce-

rifl^-bläfa, elier half-kula, hvars ftråckning gick

iirän 2 tv år finger ofvanfor is-benet anda up
til raag-gropen, och hvars hogd, efter matning,

var famt omkretfen, neder och rundt om*
kring, 10 verk-tum och f iinea. Til utfeen-

de fyntes det aldeles likt en upblåll kalf- eller

fvin- bläfa: var membranöft, glatt, nälian ge-

nomfldnligt och blekt biy-fårgadt, utom på et

eller annat ftåile, dar det blifvit angripit afBrand
och begynt fvartna. Det kändes ock något
härdt och fpånftigt, fä at, når man tryckte det

tilbaka inom buken, det firax/ gick ut igen och
återtog fm förra fiållning: famt hade omkring
fin bafis en toynklig eller årrig hvit ring aaaa^
af 2 lineers bredd, med hvilken det var faft-

växt vid fldnnet och mufciarne pä buken.

hhh, voro 3:ne fi. Sdror, ftinda af fvart och
lefrad blod, hvilka gingo frän Bräckets balis

omkring nailen, dels Heister defsutom i fm Chi-
rurgie (Edit:. Nitrnberg 1752, pag. 716; Tab. XXIV.
fig. £2.) åfven åberopar lig och gifver ritning pä et

NafveJ-br^ck med en vid ring ikring, af nåltan dy-
lik beikarrcmicu
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up til Nafvel -få/tet 5 och hvaraf den enfam-

ma til våniter hade briiftit ocl) blödde myc-
ket, under det barnet drogs med dods-arbetet.

BB, Sjelfva Nafvel - fträngen.

CC. Et ftycke af fmä - tarmarne (Ileum),

fom pä detta ftålle, genom Peritoniei briftning,

gifvit figut, åfven under det barnet hade con-
vulfionerne och gaf up andan.

Bland andra märkvårdigheter , fom på det-

ta Nafvel- bråck kunna i akt tagas, torde vara

den fornåmrta, at Peritongeum hår låg blottadt

och bart 5 då det deremot, på vanliga och ef-

ter födflen tilkomna, altid plågar vara betåckt

med yttra (l^innet eller huden.

Anmärkningar vid nåfl föregående

Bejlmfning ,

uf

OL. AF ACREL.

Beråttelfen om detta Buk- och Nafvel-brSck,

foni Provincial-Medicus Herr Dodor Blom
afritat, och til Kongl. Veteni\\ Academicn

infåndt, fortjenar aldcles et rum i Kongl. Aca-

demiens Handlingar. Skada, at tillland ej

lemnadcs til Bråckets Anatomifka undcrfokniiig

efter dodcn. Af det föregående fallet, fom

Modren utftod i 4:de månaden, finnes likväl

mycken anledning til fldan rubbning å foilrets

lofa delar: och på detta Hållet fannolikall, af

nafvel- Itringens enfkylta ryckning på naflcn

med defs omkrets, af bukens inneflutande de-
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lar (partes continentes) famfält, under fl(ak«

ningens vålcifamma fortfåttning frän modrens
kropp på fofiret, ehuru detta redan omgafs
med vatten och fina hinnon

Huruvida andre mechanifka orfaker, utom
den förenämnde, kunnat vålla delarnas oor-

denteliga iiållning och tilväxt, ifrån fofter-

ämnets forfta utvikling, derom gifves in-

gen vifshet 5 ty de många iorånderligheter,

ilDiand monftreufa fofter, fom likväl ej äro

folgder af qvinnans inbillnings -kraft, hafva

dock lina ofelbara orfaker, faft emot naturens

ordnings under utredningen af follrets aldra-

förlla upftåiining.

Vare dä orfaken hvilken fom håifl: til den-

na oordning-, fortjenar dock hela håndelfen

namn af et monftreult naivel-bräk. En an-

fenlig brift af alla yttre integumenter och mufk-
ler inpå peritonc^um' omkring nafien: Nalvel-

blodådrens (venée umbilicalis) vändning ned
åt, i ftållet ior at iinnas vänd up ät Iciren

,

tvärt emot arteriie umbilicales, det peritoncei

genomikinlighet tillåter at fe,, och ritningen

medgifver: Feritontei tunhet och fvaghet, fom
under convoliionerne llrax framflåppte tarmar-

ne: Nafvei-ringens hogil onaturliga vidd, vitt-

na alla, at detta barnets byggnad ej (kulle

tiiläta et längre lif, ej heller genom någon
Läkares åtgärd dertil kunna forhjelpas* Bar-

nen födas ofta nog, med ordenteliga tarmbråck,

antingen ioom den vid roten utvidgade naf-

vel - firängen , eller dar utom och genom naf-

vei-ringen
, på lidan af firången 5 likafa genom

buk-mufklarnes opning ned ät fcrotum, endaft
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af innellutande delarnes flapphet, utan nägon
fibers faknad. I forevarande fall, fattades en
anfenlig trakt deraf, fora tydligen vifar, at

defs bildning var monflreus, innan foftret

blef fuligänget och framfodt. Vi hafve oän-
deligen mänga och dylika hånrieifer upteckna-

de på bäde utan och med lif framfödda barns

briltfålligheter.

En af de nyafie och med denna håndelfe

iikafte, är den^ fom. Hr Profeffor Wrisberg
i Göttingen innevarande år beflaifvit t), Ec

nytodt barn bragte med lig til verlden et naf-

vel-bråck, af et barn-hutVuds ftorlek, blottadt

frän yttre betåckningarne intii peritoncenm.

Derigenom kunde tydeligen fes magens och
tarmarnes krållgäng och inbördes rörelfer. jag

har med flera fedt nyfsfödda barn, utan yttre

betackningarne öfver hela buken j inelfvornes

beklådnings-hinna, peritonxum, låg blott och
bar derotver. Et lefvande foRer, födt med
hjerta, lefver, mjelten m. m. utom kroppen,

har Kongl. Academiens Medlem , Herr ProfefT.

v. ScHULZExHEiM , anfört och afritat i Kgl.

Acad. Handl. XXIV. Tom. förfta Q_v. Herr

VON Haller har beil<rifvit folier, födda utan

bäde hjerna och hufvud-fldl n), Afledne Me-
dicinen Doftoren Söderbergs benkcelfe, fom
härvid följer, upgifvcr en nålhn dylik hån-

delfe.

'€^^^'^^^^-^<^'€'"'^
Berit-

f) In DiiTort. de pcricoiioei diverticulis , & impriinii

qurc per umhilicum <Js: iiiicam albam ccntingunt.

G6rtinj;en, 178T.

k) In Programm. de fcetu. ccrebro deftinito, <5c de

generaiione monftroruni iVIeclianica. Getting. 1745.
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Beråttelfe ord et Barn^ fom föddes ^itan

BjeJJ^e-ben och et ftijcke af Pann^benetj
jarat lefde et dtjgn^

af

DANIEL HENR, SÖDERBERG,
Medicince Do6lor,

'pör någon tid fedan, kom Torshålla Stads

Bammorfka. til mig
5

begårandes, at jag

ville refa dit at beliktiga et barn, fom blifvit

födt utan hufvudfliälj och hvarföre Modren,-
en Skeppare- huftru 3 beOrv/lte EarnmorP/.an

,

fågande, at hon vid förioffningen kraifat fon-

der hiifvudfKålen 5 men fom hon fade fig der-

til vara aldeles ofKyldig, ville hon från få elakt

rykte blifva befriad, och bad derföre, det

ville j'ag ändteligen komma och opartiQit dom-
ina härom.

Nyfiken at fä veta fammanhanget och fe en
fä underhg ting, fkyndade jag mig dit och, ef-

ter korrt famtal med modren , fick jag fe bar-

net och fann dä m.ed forundran öfra delen af

hufvudfl^ålen måit borta, nemiigen bägge hjes-

fe-benen jämnt med defs futurer, och et ftort

ftycke af Pann-benet, nemiigen den medlerfca

delen, i formafenkihl eller triangel, hvars ba-

fis var vid kron-fomen och defs fpits fram ät

pannan, flutandes nåltan imellan fupercilia.

Öpningen var ä ömfe fidor aldeles likformig,

famt kanterna helt jämna och med fkinn be-

vuxna. Imellan dem fyntes hjernan med fina

hinnor aldeles hel och ofkadd, ehuru nu på
tredje dygnet , af börjad förrutnelfe, nägot

fvart-
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fvartaktig, hvilket vid häftigt påfeende gaf äng-

fligt iitfeende af en FrUi^.timers forge-fmåck i

pannan. Barnet, fom var en Gåffe, var eljeft

vålfkapadt och fullgänget , men ganft:a litet, och
hufvudet i fynnerhet ovanligt litet och platt.

Af närvarande intygades , at det fädant biifvit

framfodt, och at det derefter lefvat et dygn 5

men haft et alt for ömkeligt låte, likfom gro-

dor. Dä det andades, hade de tydeligen led t,

huru hjernan i öpningen omfom högde och
fånkte lig. BarnmorfT^an berättade, at det blir-

vit lätt födt, med hufvudet före, men at hon
vid underfökningen varit rätt brydd, hvad det

mjuka midt i hutvudet kunde vara.

Hårpå troftade jag modren båft jag kunde,

och bad henne for ingen del mifstånka Barn-

morPxan v)^ hålft det Tyntes tydeligen vara n -

turens och icke konftens verk i falt häldre bor-

de hon beronmia Barnmorfl^ans fluckeUgher,

at hjernan och defs hinnor vid fodilen ej biif-

vit fönderrifna, hvilket lätt kunnat hända, åf-

ven utan Barnmord^ans förvållande. Huftrun
gaf fig dä til frids, och fade lig fä vara nogd
med Guds ftickelle.

Befynnerligt är ock, at famm.a huftru til-

föréne framfödt et br.rn, utan halar, hvilket

ock dodt något efteråt.

Efkilstuna den 20 Nov. 1780,

t') Jult för at vid dylika tilfdlen befria oikyldi^a

nariinuM-lkor ifrsn niils^ankar , luir Kongl. Actide-

niicMi funnit denna h.*<ndeife fortjena ac införas uti

lrjanuiin<j;arne. Flere f^dane llnnas dock hos Ob-

fervatores auteknade.
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Betänkande om flera upgifna fått at häl-

la månnifkor flytande uti vattnet^ ochat få-
ledes förekomma deras drunknande ,

(x

JOH. CARL WILCKE.

At genom låtta och flytande kroppars til-

hjelp rådda iif och Jiålfa uti Sjo-nöd, fanit

dymedehl hjelpa lig ofver haf och ftrömmar

,

år en fä gammal konft, at den redan varit öf-

vad både for och uti fyndafloden. Moses bief

räddad uti en kifta af ror, och gamla hiftorien

har många exempel pä fimmarcj ja hela arméer,

fom med dylik tiihjelp vetat ga ofver ftröm-

mar och fjoar. Alexander Magnus förde

fm Armee ofver Oxus och Jaxartes formedelft

låder-fäckar, fom voro upftoppade med halm j{;>-

och det gamla ordfpräket, ^ine cortice natare
^

vifar, at man brukat bark til fimning, likafom

det ånnu är bekant, at lägga en kårfva hop-
bunden vafs under bröit och armar. Sjeifva

naturen har lårr männifI<or denna utvåg at hjel-

pa fig ofver vatten, dä man hos de vildafte

D^itioner håraf finner de vettigafte prof. Grm-
Undarm gör hg en hel klådning af hudar, fom
igenbindes omkring halfen

,
upblafes med va-

der, och dermed gifver han lig utan räddhå-
ga uti hafvet^ at angripa hvalfifkar. Bering
och TscHiRiKov träffade vid Norra American-
fk€ kulten folk, fom öfverdragit deras fmä bå-

Y tar

at) Inglfvit for ileca år fedan, på K. Acad» begåraru

^) CunTius L. VII. c. V,
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tar med upblåfte Sjål-hudar z)^ likafom Feuil-
Le vid Peruvianfke Strånderne iag en Ameri-
can på fifte, hvilken med Aånger fammanbundit
tvånne upblåfte Sjo-Djurs- hudar, derofver ut-

fpåndt en annan hud, och derm.ed begifvit lig

5 til 6 mil ut i ftora ocean. Hvad under dä,

om Europeerne åfven påtänkt mänga fått at

utan fara begiK a lig öfver vatten, utan tilhjelp

af båt eller Ikepp! Man har betjent ligat ihå-

liga karl, upblälle djur-tarmar, väderflinda

biåfor, m. m. fom de bundit vid kroppen

,

och lår det fednareformodeligen vara den konlten

fom for några dr fedan debiterades uti en fnus-

dofa; fedan man för detta vifat lin konlf med
en båt, fom kunde packas ihop uti en näs-

duk a), 1 fynnerhet hafva flere tänkt pä et fä

kaliadt Cinndum Pnevntaticum eller luft- bälte,

hvarvid tvä upblåRe fäckar af väl infmorde
hundn^inn voro fållade, och fom fpåndes

omkring lifvet, då ;r.an tillika til undervigt
hade bly vid fötterna. En konir, hvilken Sven-
ter ScHOTTUs c) och Leupold beO^rif-

vit, famt tilågnac Frans Rosler, och hvarmed
en Konung af Danuemark fäges hafva fp.itfe-

rat en hel mil ut pä hafvet ä), Wagenseil
har ock projefterat en dylik vattu-Jkold af

trä i cylindrifli form , uti hvars ihålighet til-

lika bref och matfäck kunde medtoras fj.

Om

z) iViiiLi-KK, l")eciiuv(>rtcs par les Ruttes, p. 2~o.

a) Lkif POL DS Theacr. Fontiflc. p. ao,

b') Delic» Mathem. p i6.

f ) Maoi:i Natur. P. m. Lib. X.
Thcatr. Pontif p:iL!:. 6. Schottus 1. c. p. 390,

\ej Ibid. pag. ai. it. ACta Erudit. 1691. p. 37.
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Om nu denne inrättning med våderftinda

refervoirer varit på visR fått den naturligafte at

faila på, håift Skaparen vid fifl^-arne brukatfam-
ma expedient af en blåfa, at uphSlla dem uti

vattnet, fä har likväl dels den våda, at fådan

luft-cantin kan gå fönder, dels obeqvåmlighe-

ten at vid hailigt påkommande behof vara der-

med tilreds, foranlåtit, at genom vidare efter-

tänka upleta och forföka andra låtta kroppar

,

hvilka hälft på och uti fjelfva kläderna kunde
brukas af dem, fom hafva orfak at befara at

komma ned uti vatten , och at fåledes vigare

och ftädfe hafva hjelpredan til hands. Af dy-

lika mig bekanta inventioner, får jag nu i fyn-

nerhet nåmna 1:0 Direfteurens vid härvaran-

de Modeil-falen, Herr Norbergs, med fjäder

af fjo-fogel upiloppade dyna, fom trades 6f-

ver armarne, bindes igen, och omgifver rygg,

hals och broft j år ganll<a beqvåm, och vid for-

föken befunnen fåker och pälitelig, få vida fjo-

foglars fjädrar åro af den natur, at de flå vatt-

net ifrån fig och ej blötna, ehuru dynan blir

vät alt igenom. 2:do Pä famma grund har
Cornetten Bratt föreflagit at fodra lif- trö-

jor och pels-kappor med preparerade fjo-fogel-

(kinn , fom ikoia arta hg rätt väl , ehuru jag

ej vet, om forfok dermed biifvit alfvarligen an-
ftälde. 3:tio D:r Wilkinsons Kork-Tröja , el-

ler en vanlig jacka, hvarpå en hop tunna kork-
fkifvor åro in - och faft-fydda^ brukas myc-
ket pä Engein^a Skeppen och befkrifves uti

hans bok om Sjo- Folkety confervation ^ hvaraf
et utdrag nyligen biifvit öfverfatt pä Svenfka.

Vål gjord , år den af onekelig nytta och åfvea

beqvåm. 4;tQ Herr Ryttmåftaren Hallon-
Y 2 C^ISTS
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quisTs til Kongl. Academien upgifna, och
för detta flera gånger i allmänhetens åfyn f6r-

fokta påfund, at fodra få vål en lif-troja fom
ben-kläder med torkad och för åndarne om-
bunden Vafs^ Scirpus ^ hvilken deruti, imellan

ofvertyg och foder, fåfom annan ftoppning

fafttrocklas och utan obeqvåmlighet fåfom en

vanhg klädnad bäras kan.

Förmänerne af deffa fednare inrättnin-

gar åro fä ögonfkenlige, at jag ej länge der-

vid behöfver uppeliålla mig. Fall mera är nö-
digt at efterfe, huruvida och pä hvad grund
det utlofvade ändamålet deraf kan förmodas

,

och får jag nu i fynnerhet, efter Kongl. Acade-
miens befallning, yttra min tanka om Herr
HALLONcyjiSTS upgifna nya Invention.

Til den ändan får jag fåfom bekant forutfåt-

ta, at en männifko -kropp har i det nårmafte

famma fpecifika tyngd fom vatten, få at, när

den kommer makehgen ned deruti och lungor-

na åro fulldragna med luft, flyter den af lig

fjelf, och ilicker med någon liten del up utur

vattubrynet. Men när mun, näfa och öron
blifva ined vatten fyllde, famt någon oriktig

rörelfe och bemödande kommer til, går den åt

bottnen, men flyter åter en eller annan gång up.

Man har likväl exempel pa folk, fom xarit la

lätte, at de bchöft lallas med 50 marker bly,

för at fjunka ned, och hvilka uti en vifs tid,

da alle, fom voro Guds barn, borde vara 15 tun-

ge at de vid profvet fönko ned under vattnet,

lakert blifvitfom Trollkarlar brände. Hufvud-
orfaken Jivarföre en männiflu omkommer i

vattnet, beror pä fjeliVa kroppens Ifruäur, fom
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gör, at mun och näfa ej utan konfl: och 6f-

ning kunna hållas öpne til luft för andedrågten,

utan lungan fyiles med indraget vatten-fl^um,

fom qväfver och förorfakar flag. Hårtil åter

år belägenheten af kroppens Centrum gravita-

tis vällande, fom vid en rakt liggande kropp
faller under Os pubis, men genom benens
hopdragning flyttes högre up, til inemot naf-

len, och dä i3en och armar komma at hän-
ga nedåt, gifver fig mera åt ryggen eller brö-

ftet, hvarmed hufvudets öfvervigt nedtrycker

munnen och nåfan under vattubrynet^fä at, ehu-

ru bröllet kommer i vattubrynet, år iikvål

andedrågten ej fri. Om än männifkan ftälles

rått up och ned uti vattnet, är den famma li-

kafullt fä tung, at ej mera än fjelfva hjåffen kom-
mer up ofver vattnet. Alle åro val i den de-

len ej af famma natur, utan tros vanligen, at

fetare kroppar flyta mera up än de magre , fom
jag hkvål ej noga vet. Skola månni(l<or

i defl^a händelfer hällas vid lif, är altid nödigt,

at kroppen hålles uti upreft ftållning fa

mycket ofver vattubrynet, at hela hufvudet
och en del af bröitet komma ofver vattnet.

Det år ganfka fvärt, at a priori fåga, huru myc-
ket af något lätt ämne fkulle behöfvas, at up-
lyfta en männifko-kropp få eller (a högt utur

vattnet, fä länge ej fårfkilta kropps delars egen-
teliga volum eller itereometrifka vidd, jemte
deras abfoluta och relativa tyngd, år noga be-

kant: et ämne, fom tiden nu ej tillåter mig
at gä in uti, men af Herrar Phyfiologi torde

kunna uplyfas. Mersennus har antagit, at en
månnifka väger föga mera ån t^^ä cubic fot
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vatten; hvarfore ock en, ja en'half cubic fot,

af vid pafs 31 markers vigt, (kulie vara tilråc-

kelig at uplyfta hun-udet rred en del af a:^;-

larne urur vattnet, fom jag ien.nar dårhln.

Hvad åter vid en linirrares ijpreite fiåilning

år at i akt taga, kan af theorien om vattu-proi-

vares ftadighet tilräckeiigen inhemtas. Dertil

ånordras, at hela kroppens centrum gravitatis,

kommer at falla under tyngds medelpuccten
af den vätta- hålan, fom kroppen gör uti vatt-

net. Om fordeni^kuld kroppens tyngd -punkt
år nårmalt under nar.en , kan ingen inrätt-

ning göras at hålla kroppen fa högt up ctver

vattnet, fä framt ej fötterne til nödig under-
vigt laitas med vidhängde vigter. Hålrt benen
utgöra en liten vauen-hila, hvars centrum
faller under centrum af hela minniftan, och
fäledes ftjelper henne omkull, fä framt den
omkring låren och ben-klådren aniagde bona-
den ej hjelpes och upvåges med forberorde

anfenliga tyngder. Fördenlliul kan jag ej hel-

ler annat ån anfealt det. fom til upflytningens

befrämjande anlågges omkring de nedra delar-

ne, för fkadeligt och hindrande i affeende p5
ftadigheten. Däremot, ju djupare fjeltva Trun-
cus lliger ned uti vattnet, ju mera flyttas vat-

tu-hålans tyngd-punkt up, och når denna hun-
nit up öfver na^en , blir månnifkans kropp
förft ihdig i fädan ftållning. Hvarfore cck
cgenteligail härifrån borde börjas med anläg-

gandet af det, fom til vattu-hålans anilicielia

utvidgande tjena fkall. Detta träftar in vid

Hr >7orvBERr;s dyna och borde vid de forellag-

ne Simm-Trojorna ålven tagas i akt, ehuni
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det blir beqvåmligare at fördela den erforder^

liga tjockleken och volurnen något til de ne-

dra delarne. Dä blifva delTa tröjor oforlikne-

ligen tjenliga, ty huru och i hvad Itållning

kroppen dä kommer ned uti vattnet, referhan

fig altid af fig fjelf fäfom en vattu-profvare ä

ånda. Men la vida deffa åro gemenfamma grun-

der för alla dylika inrättningar, kan deras nyt-

ta och godhet endalt pröfvas och jämföras
,

i anfeende til de förmåner, fom dervid fä vål

i afhgt pä Itarkare lyftning och lätthet 5 fom
lättare ätkomlt, kunna förefalla.

Sjö-fogels fjäder och dun tyckas väl af na-

turen vara til detta ändamål inrättade , men jag

har ej haft tilfälle, at dermed anftälla nägra

prof. Hvad korken beträffar, få upgifves defs

fpecifika tyngd af Autorerne til o. 240. Jag
har dock åfven funnit denfamma endaft o. 140.

och fåledes kan den, fäfom vift 5 gånger lättare ån
vatten, ej annat vara än til flytning tjenlig

,

hälft des tyngd genom liggande i vatten väl

nägot, men ej betydligt ändras. Des ilyfhet

förorfakar likväl någon olägenhet, fom genom
infkårning mäfte hjelpas, och då öpnas flera

af des porer til luftens utgång och vattnets

intrångande. Imedlertid förblifver kork et af de

påliteligare ämnen til ändamålets vinnande.

Hvad omfider beträffar den af Hr Hallon-
quiST härtil nyttjade torra vaffen, hvaraf han
fjelf lemnat mig prof, fä har jag dervid genom
hydroftatill< vågning funnit: i:mo At den tor-

ra vaffen, uti vatten förhåller fig til famma
vatten fom o. T48 til r. 000 , är fåledes vid

pafs 61 gåug lättare än vatten. Denna lätthet

Y 4 förlo-
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förlorar han ej, dä han genom upblctning

fvåller ut til lit naturUga tilftånd, utan vill

näftan i början blifva Htet lättare, dock börjar

han fnart at draga vatten uti hg och gifva luft

ifrån fig, hvarigenom des tyngd Ukvål på 12

timar ej okats mer, ån at den vog ännu c. 157

til T. coo. Men fedan jag 2:do under vatten

vål och ftarkt utkramade luften ifrån des opne
och upvåndne porer, ändrades tyngden efter-

hand til o. 296, o. 3485 o. 451 emot i. coo
eller vattnet. 3:tio Något länge och for ån-

darne ftarkt med tråd om.bundne fiycken kun-
de genom kramning ej formås at fjunka til

botten, men vål går detta an med korta opna
bitar. 4:to Under luft-pumpen, fiåpper vas-

len, uti vatten lagd, ej mycken luft ifrån fig,

men fvåller up, och kan ehuru genom utkram-

ning förut fånkt, därigenom formas at limma
up. År ock, efter 3 dagars hggande i vacuo,

af famma art. Håraf^, med mera, gor jag föl-

jande flutfatfer.

1. At den torra vaffen, fäfom 6 til 7 gån-

ger lättare än vatten, ganfka Ifarkt och lika fä

vål, om ej båttre ån kork, lyfter i vatten och
tjenar til ändamålet.

2. At vaffen genom utkramning af luft,

fom vid en arbetande limmare år oundvikelig,

kan blifva tyngre, dock utan färdeles fara, r;t

den famma på kort tid blifver aldeles onyttig.

3. At vaffens ombindning for alla ändar,

och äfvcn des afknytning til flera mindre af-

dclningar, år cn nödvändig hufvud-omlländig-

hct, at qvarlialla luften inom porerna, och
därigenom vallens volum och lätthet. Ty
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vid denna afdelning til många mindre luft-

cantiner, kunna, om än nagre blefve kroffade

och opne, likafullt de öfrige bära och göra
tjenft.

4. At de foreflagne 2 marker torr vaff,

fåfom fvarande emot 12 til 14 marker vattu-

tyngd, fynas väl vara tilråckelige for några

iåtta månniiko-kroppar ; men at troligen 3 mar-
ker torde för andra åtgå och behofvas. Båft

vore, om vaffens myckenhet och dispofition

uti klådningen efter olika kroppar genom ver-

keliga prof utftakades, ty en dylik inrättning,

hällt uti ben-kläderna, fom väl Ityrer och up-

häller den ena, torde blifva oftadig och ftjel-

pande for en annan. o. f. v.

Säfom nu de anftålta profven med verl^-

iigt fnnmande ä daga lagt fakens mojelighet
,

få kan jag ej heller, efter det anförda, finna nå-

gon olikhet dåruti , at de famma ju verkeligen

förmedelft denna vaff kunnat verkftållas. Och
dä denna invention framför andra har det för-

ut, at vara både låttfången och kofta fä godt
fom intet , famt under bruket år nog få beqväm
och pälitelig fom någon annan; kan jag ej an-

nat ån ftyrka K. Academien til des approberan-

de, dock för min del med det förbehåll, at jag

ej vet eller kan forutfe, huru denna vaff med
tiden, och fedan den ymfom varit vät och
torr, kan lig förhälla.

Beträffande det andra föreflagna medlet

,

med fönderfkuren näfver, har jag dermed ej

ånnu hunnit göra tilräckeliga prof. Men tyc-

Y 5 ker
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ker mig fe förut, at dermed, arven fom med
vaffen, om ej bättre, for någon tid bor lyc-

kas, ehuru tor hända den ej blir lika com-
mode.

Stockholm den 5 Dec. 1770.

Fbrjvafladt Tenn fran Siberien ,

Befkrifvic af

T. BERGMAN.

§. I. Tj^t år bekant, at Tenn genom konft
ganfka lätt förenas med fvafvel, och

efter deCs fkiljaktiga mängd antager helt olika

utfeenden. Ingår detta mineralifations medel
vid paff til 20 procent i malTan, fä fer den
metallifk glänfande ut, vifar i brottet ftrålig-

het och tårgen liknar närmaft zink. Denna
mängd kan genom fmältning i digel emotta-

gas ; men medelft tilfatts af qvickiilfver och
falmiak kan, med afpalTad och längfam eld, fvaf-

vel-halten bringas til och något öfver 40 tor

100, och då upkommcr det guldfärgade, löfa

och finfjälliga åmne, fom kallas Aurum mo-
faicum eller mulivum.

Som nu deffe föreningar lätt genom konft

verkftållas, och fvafvel desutom mycket fore-

faller uti naturens verkftad, fä har man med
fkäl undrat, at hittils Mineralogi fåfängt etter-

fökt någondera af delTa mineraliiationer : jag

får dock nu den åran berätta for K. Academi-
cn, at bägge verkeligen linnas i mineral-riket.

Ibland
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Ibbnd en hop mineralier fran Ryfsland

,

fom jag nyligen bekommit, träffades i en liten

capfel nägra i'må bitar, fom vid fårfta äfkådan-

det fä liknade värt artificiela aurum mofaicum,
at jag i början åfven trodde det famma igenom
konft vara tilverkadt. Men genom närmare
granil^ning betans, at detta ämne fatt fäfom
en n^orpa oir. kring en i brottet ftrålig, metal-

\\{k hvitglänfande kärna, hvilken med knif

fkrapad fans helt los och gaf fvart pulfver.

Delte omltåndigheter , tillika med en hvit flyk-

tig kalk, fom vid underfökning i eld vifar fig,

hafva utan tvifvel gifvit anledning, at hälla

kärnan för Antinionium, hvilket uti medfoll-

jande pSlkrift honom tillägges. Orten , där

denna högfi fällfynta mineral blifvit funnen
,

kallas Nerchinfkoi.

De forfök, fom flrax (kola anföras, bevifa

tilräckeligen , at här intet Antimonium är

närvarande, utan bäde i kärna och omgifvande
ikorpa alienaft tenn och fvafvel^ famt en rin-

ga fmitta af koppar.

§. 2. Yttre fkorpan eller, fom den med flrål

kallas, naturliga aurum mofaicum, förhöll fig

pä följande fått för bläs-rör.

a) Enfam utfått för yttre lågan, tände fig

och brann med blå färg, famt luktade aldeles

likt brmnande fvafvel.

bj Sedan fvaflet afbrunnit, calcinerades läm-
ningen ytterligare och förvandlades derigenom
til krit-hvitt pulver, hvilket icke vifade den
ringade benägenhet til fmåltning, ehuru det

länge utfattes för den inre och blå lågan.

cj Til-
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c) Tilfatts af Sal microcosmicus bringade

det likväl til flytning, men fträng eld fordra-

des. Den erhållna glas-perlan var mjölkfärgad

och vifade under affvalningen röda fläckar, i

fynnerhet pä nedvända fidan, fom långlT: höll

fig varm.

d) Röda färgen kunde annars efter behag

framlockas och fördrifvas : det förra genom
perlans utfättande för ytre lagan, och det fe-

iiare, dä den inre ftäldes deruppä.

e) Genom inre lågan kan äfven opal- eller

mjölk-färgen fördrifvas, få at glas-kulan blifver

helt klar, dock fordras ftarkare och långvari-

gare eld, ån til rödhetens utplanande. Med
ytre lagan ätervinnes den hvita dunkelheten.

Pä fädant fatt kan färg och klarhet ombytas

,

lä ofta man behagar, och för ögat angenäma
förändringar frambringas.

Detta förhällande utmärker tydeligen f\ af-

vel (a)^ tenn (h^ c och. ej och koppar fc och

äJ. Til än ytterligare bekräftelfe, gjordes föl-

jande jåmförelfe-förfök.

fj Tenn-prsecipitat utur uplosning i kungs-

vatten medellt eldfafi: alcali, väl tvättadt och
torkadt, fmältes med fal microcosmicus. Det
gick med fvärighet för fig, dock vanns om-
(ider en mjölkfärgad perla, af famma befl\af-

fenhet, fom förut (c och c)^ men inga röda

fläckar märktes, hvilket var få mycket min-

dre underligt, fom det uplöAa tennet var

helt rent.

gj Föregående glas -perla, omfmält med fä

litet koppar-prxcipitat;, tom med tången kun-

de
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de fattas, vifade en aldeles fädan rodhet, fom
förut omtalas c) och d).

Således åro inga tvifvelsmai vidare om
grund - ämnena.

§. 3. Den inre ftrållga och metall - glånfan-

de kärnan utfattes for famma prof.

a) Enfam rökte den och luktade fvafvel,

men vifade ingen låga.

h) Ytterligare calcinerad, blef den hel hvit

och fpridde omkring fig pä kolet e^l mycken-
het hvitt pulver. Det år bekant, at i digel

fmålt tenn, pä hvilket kafias efter hand fvaf-

vel, gifver ymniga hvita flores, nåftan iika

dem, h vilka brinnande zink iikfom utblåfer.

c) Den erhållna hvita kalken förhöll fig

enfam och med fal miicrocosmicus aldeles fom
den, hvilken vinnes efter ytre fjål liga flvorpans

calcination (§. 2^5, c, d och ejj uplöftes trögt,

gaf opai-fårgad eiler klar peria , med eller utan

rödhct, alt fom ljus-lägans verkan olika an-

vändes.

§. 4. Den ringa mångd af detta rara flen-

rikets alfter, fom jag hittils kunnat erhålla,

har icke varit tilråckelig för digel -prof, til

proportionernes närmare utftakande, men af

det, fom nu anfördt blifvit, kan icke defs min-
dre med vifshet inhämtas, atförfvafladt Tenn
uti naturens verkilad åfven förefaller och un-
der tvä (kiljaktiga utfeenden, aldeles like dem,
fom genom konft tilredas. Grund-ämnena åro
väl i bägge enahanda, nemhgen tenn, fvafvei

och en liten fmitta af koppar, men fvaflets oli-
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ka mängd gor dock en fä betydelig (kiinad i

deras yttre lynne, at de med något (kål kun-
na anfes för tvä fårikilte arter (fpecies).

§. 5. Vid detta tilfålle får jag ock nåm»na
några ord om det metaililka pulver, fem bru-

kas at bronzera buller och allehanda bilder af

gips , medellt blott pagnidning. Det liKnar

muliver -guld, men har rödare fårg, och il^all

åfven
,
enligt de recepter, fom i fiera tryckta

böcker upgifvas, icke vara annat, ån muli\ er-

guld, blandadtmed mer eller mindre koppar-fjåll,

fom bUfvit utur (l^ed-vatten i metallifl^ form
fållde medelfljårn. Vid närmare underfökning
har jag dock icke kunnat finna något fpår et-

ter Tenn, och ej heller efter fvafvel, hvarken

pä våta eller torra vägen. För biås-ror fvart-

nar det ftrax, men luktar ej fvafvel, utan gif-

ver en rök, ej olik den, fom går från brändt

flott. Genom llarkare eld, fmälter det til en
metallifr^ kula, aldeles lik kopparbiandadt bly

,

och låter tämmeligen uttänja fig af hamma-
ren. Med tilfats af Sal microcosmicus fäs

grönt, blått eller rödt glas, efter omifändighe-

ter. Den gröna och blä fårgen vifar hg i ge-

nomfldnlig perla, men den röda år efter van-

ligheten förbunden med opacitet, dock finnes

icke ringafte liknelfe til mjölk -färg eller fä-

dan opal-artad haltlkinlighet , fom Tenn bi-

bringar. Vid uplösning i faltpcter-fyra, röjes

cj heller annat, än koppar och bly.

Cbfer-
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Obfervationer på Sotens Fbrmbrkelfe^ d,

0£fob, i^S^f gjordapå Obfervato^
fium i Limd^

af

NILS SCHENMARK.

Ijenne Formorkelfe var Total i Africa och^ pä Oii-Indifka Hafvet, men alt mindre
ju längre Norrut i Europa, och aldeles ofyn-
1ig uti öfre delarne af Svea Rike. Men eme-
dan hår i Lund något deraf borde märkas, be-

redde vi ofs at gifva akt derpä. Himmelen
var hår den dagen, efter önfkan, klar.

Jag brukade den nya Achromatifka Tuben
med tredubbelt objeétiv, och rakade juft hafva
ogat på Sol -brädden, då början fkedde, hvilkea
i Lund inföll, efter rått Aftronomil^k tid,

kl. 8- 9 ni. 31 för midd.
Slutet obferverade jag kl. 9. 4. 50.

Herr Obfervatoren Lidtgren blef, med 20
Fots Refraélions Tuben, ej varfe början , förr

ån Månen redan något litet infkridit på Sol-

brådden , men flutet fick han kl 9. 4m. 46 fec.

Herr Råntemåflaren Nenzelius, fom nyttjade

18 Tums Reflexions Telefcopet, tyckte, afFör-

morkelfens flut tildrog ligkl. 9. 4:m.38*f. Hela
Förmörkelfen varade fäledes hår allenaft 55:0.^

19 fecunder.

Solens
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Solens Fbrmbrkelfe
^ d,!"/ O&ob, fbr midda-

gefij år obferverad i Skara
y

af

ANDERS FALCK,
Conre6tor vid Cathedral Skolan daiTtades.

T^et lyckades för mig at få, under klar him-^ mel, obfervera början och flutet af denna
lilla Förmörkelfe. Jag nyttjade dertil en 2|
fots Achromatif!^ Tub. Urets gäng och råtta

tiden beftamde jag genom correfpondenta Sol-

hogder, tagne d. i6 och 77 Oétober, med det

Inftrumcnt, fom jag af Kongh Vetenfkaps Aca-
demien har til låns, och fom är beikrifvet uti

K» Academiens Handlingar för år 1750. Jag

tror mig, genom vederbörlig correclion, haf-

va råtta tiden, pä 2 ä 3 fecunder när.

Förmörkelfens början, få vida jag kunde
mårka, tildrog lig hår, d. 17 Oäob. för mid-

dagen, kl. 8. 22. 16.

Slutet - 8. 57- 37-

Således päftod héla Formörkelfen hår ej

låfi^re an 35 minuter och 21 fecunder.

Herr Magifter Morell halp mig at råkna

fecunderna på Uret.

FÖR-
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REGISTER
På de fornämfta Ämnen, fom förekomma uti

detta Arets Handlingar.

A.

j4ifv'ica: varma bad vid C. B. Spei, -g.

Agatens Specif. tyngd och värme ,'65,

Ånatomk: Anmårkn. om Scrotiim, tefticlarne . m. m,
128-142. Bfiivrifning p^i en ganlKa befyiinerlig Itäll-

ning och fcrdehiiPig af Vejia cava fnpericr, med figu-

rer, 282-295. Om man ni Ilvo-kroppens Centrum gia-

vitati5j, fpecif, tyngd m. m. 323.

ÅJlia^ huru mycken erhälles ai' hvarje fort tråd eller ko],

198- Om aflca af Brann-toif, 277.
Aflrom Obfervationer pä en 5)ol-torm6rkelfe, 333-334.
Åumm Mofaicum eller Muiivum omtalas, 328,332.

Bad, nSgra varma i Africa pä Java och Japan bellcrif-

vas, 78-87*
Barkf tjenlig at hälla mfmnirkan flytande i vattnet, 319.
Barn, om några medfödda kropps lyten, 311-318»
Björk-kol, ie^KoL
Blyerts ar et Hågs mineralill-it kol, 1S7.
Bläck, fympaLetilkt, huru det tilredes af Cobolt, 4, 11.

Bronzeriug pä Gips, anniärkn. derom, 332.
Bräck, fe Chirurgie.

Brånn-tnrf, afliandling om defs kfinneteken , egenllvapcr,

uphanitning, tilredning, bruk och nytta, 255-282»

C
Caiifl/ciim, fe Chirurifie.

Qcvicnt , liurii det berömda Loriots tilredes. 203.
Chirmgie-, Om en man, :bm biifvit af väda ll^uten tv3rc

igenom lifvet. och dock b!ef botad. 105-100. Ron
om fattet at bota wittubräck mcdelii: caufticum

,
127-

143. Om medfudda nafvel - brnck, 31X-316.
Chymic : ätlkilliga lorfok med Cobolt, 3-13. Förfok med

hvarjchamia flagskol, 184-202. Se Mineralog ic.

CoJkgiiim lllujhc, inrfictatk i Stockholm i förra fetnlo,

fom dock ej varade länge, 176.
Dricka,

\
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D,

Dricka^ huru det kan långe forvaras for fitriiad om fom>

rarne, 274.
Drunknande: betänkande om ilera foreilagna medel at

förekomma, det en, fom, räkar falla i §onj ej mä
fjunka eller drunkna, 319- 328.

E.

Ek ' kol, forfok med dem , 186 - 201.

E/J : Ron om defs foecilica myckenhet uti åtlkilliga

kroppar, 49-78. Ytterligare Ron om eld och värme,

,

at de attraheras och repelleras ohka af olika kroppar,

med anmårlmingar om eldens natur, 143 -iÖ2.

Eproirjeften for krut, anmärkningar dårom , 317-^21.

F.

Fi/ke -red/kap, huru de conférveras for infefter i fjon ,

166.

Fjäder af Sjo-foglar, kan hälla månnhkan flytande i vafe-

net, 321.

Flod, mycket hog i Målaren, är 1650, 184.
Foglar : Anmärkningar om Rof - foglen Lanius collurio

,

98 - 105. Om Sjo-foglen Uria Grylle, Grifsla
, 225 - 235»

Frofs-fehvars olikheter,, orfaker, m, m. 30-49.
Fr^7Vwe^e/i fördelaktiga bruk for vattubråck, 127-143.
'Sarg, huru. en vacker grön färg, tjenlig både til olje-

oqh vattu-farg, kan tilredas af Coboit, 3.13.

G.

Glas, defs fpecifica tyngd och värme, 65-76,
Gran - kol fe KoL
Grifsla , fe Foglar.

Grmdmårgla , en liten art af Kräftor, i63*
Grädda-, derati finnas ofta flagu-mafkar,'i72.
Guld, defs fpecif.^ tyngd och värme, Ö1-74. Spår der-

til fnmes ofta i kol, vindrufvor, m. m. 198.
Gödfel, god , kan tilredas af Torf, 273»

H.

Hafi-vathm bevifes ej varamarkeligen tyngre eller fah
tare pä djupet an vid bryn et, uti Oceanen, 109-12Ö.

Z 2 HafrZ'
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Hafre - ma/ken, befkrifves. 171.

HaHon -ma/ken, belkrifves, 2c.

/.

'Japan: där åro mänga brinnande berg och vai-ma bad,
85. Japanll^e Silkes-malken belkrilVes, 24c.

Java, varma bad darltådes, 8ö.
hnme^ huru tork-hus til krut och andra behof, kunna
med uphettad vattu-imjne tilråckehgen upvärmas

,

202-225. 2g6-i^ii.

hifeSier: befkrifning med fig. pä et for blotta ögon ofvn-
ligt vattu-krak, Gonium pectoraie, med anmarknir*gar
cm flera infufions -kräk, 20-27. i^nraärknirigar om
Grundmärglan, Cancer pulex. 163-169. Beikrifrir.g
med lig. pa tvänne nya fpecies af Paiifus, 168-171.
Åfven med figur pä Jnpanflve Silkes -fjerilen

, 240-
243. Lika fa pä Bulbocerus, et n^-tt flägte af Skal-
Inleder, 244-253.

K.
Kläde, et nytt tork -hus dertil, 31T.

Kol: Underfökning om beftänds- delarna och egenfkaper-
na af Sten-kol och af hvarjehanda tr.i-flags koJ, med
nyttiga anmärkningar, 184-202. Om Kol af Bränn-
torf, 274.

Kopparens fpecif. tyngd och ralative varm.e, 62.

Kork -tröja
i nyttig för dem, fom nodgas gifva fig i fa-

ra pä fjon, 321-325.
Kräpp, fitt at torka denna ftrg-rot, 310.

Krut: Nytt f.itt at torka krut uti tork-hns, fom upvär-

mas af vattu-imme, med fördel förfökt i England,
med mänga anmärkningar, rörande krut, 202-225.
296-31T.

Z/.

Lemlar, et flags rottor. anm. om dem, i8t.

Luft - pmupen : Förklaring pä märtga vid ängors ur>frigan-

de ud förtunnad lufc, obftrverade phai^nomener , 143-
163.

M.
Mak, fatt at torka det m.cd vattii-imm.e, 31a.

Mnfkari Afcaris hnnbricunics, med uteli.ingaiideknirpe.no-

ga underfökt. 12. Se Jnfcftc:-, H>ifrc, Hn/kn, GråJJa.
Mechanik : l^-cfivi ifning pq en Säg - inr:jttnii'g, bvarmcd

p;"i!ar pä fiö-bort!-!cn kunna afT..gns, 28.

Ålediciue: Afhandling cm orfiikerna til ae i några är uri

och



R E G I T E R.

och omkring Åbo gångbara Froffor
, 30-49. Se Amu

tor/lie , Cbinirgie.

Medelbafvet, om defs vattens fälta, II2.

Metaller, åtlkilHgas egentlige värme utrönt, 61-78.

Meteorologifm Ohferv. i Abo for tlera år, med anmårk*

ningar om vaderJekens verkan på vår hålfa, 30-49.
Några gjorda i Sverige, åren 1617 til och med 1639.

175 - 184.
Mineralogie: Forfök m.ed Cobolt och Nickel, fom, utom

annat, beviia, at hvardera år en farlkild half-metalJ,

3-13. Underfokning om Tungftens bellånds - delar,

89-105. Om Ilen -kol, 184-202. Uptåckt af natur-

ligen forfvailadt Tenn, 328-332. Se Metaller.

N.

Nickel, fe Mineralogie.

O.

Oceanen, defs vatten ej faltare på djupet an i dagen, 109.

Orcaner, obferverade i Sverige, 178-179.

P.

Fhyjik: Ron om eldens olika fpecifica myckenhet uti

oJika faita kroppar, famt huru den kan matas, 49-78.
Om varma bad, 78-87. Om hafs- vattnets fålta och
egentliga tyngd på olika djup, 109-126. Ron om
varmens fpänilighet och fördelning af ångers upfti-

gande och kyla i förtunnad luft, 143-163»
Polyper, anmärkning om dem, 27.

S,

Salt, Anmärkningar om defs tilverkning, famt om hafs-

vattnets falta, 111-126.

Silfuers fpecifica värme, 62-74.
Silke, Japanfke Silkes - raalken och Silket, 240.
Sitmnare , om flera förfokta medel at hälla dem fly fcan-

de i vattnet, famt hvad dervid bor i akt tagas, 319-328.
Sjöfarande, huru de kunna långe behålla vattnet frifkt,

235. Se Drnnkna.
Skott tvårt igenom lifvet, dock ej dcdeligt, 105.

Smide, huru vida to rf och torf-kol dervid tjena, 279.
Snöns kyla vid fmåltningen har gifvit anledning til märk-

värdiga rön, 51.

Sommav
,
mycket rägnaktig 1628, 177.

Stenkol, underfokning om deras beitands delar, 184-20^

^ 3 %»
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Sagy h'varmed pälar pä Sj6-bottnen kunna aiTagas. 28.

T.

Tak: Torf-tak fkadelige för ången och betes -marken,
265. •

Tall -kol, åtlkiiliga forfok med dem, 184-200.
Tam, defs fpecifike värme, 64-70. ForfvaflaGC Tenn,
328-332.

Tork/jJis -inrlttmng for krut, fom uphettas med vatcu-

imme, defs fordelar; 202-225. 296-311.

Torf- moffars kånncm.årken, belkaffenhet och upkomut

,

b^ifta fattet at nyttja dem, fam.t om torfs bruk och
rnifsbruk, 256-279. Om torf- kol 274.

7ri-flag, fom gifva mer och mindre, båttre eller fämrc
kol och afka, 185-202.

Timf^ften, fe Minoralogie,

V.

Vavme: åtPKilliga kroppars egentlige och relative värme:

54-78. Om varmens fpeniiighet och natur m.m. 143-

163. Hafs - vattnets värme är naftan hka ftor pä dju-

pet fom i dagen, 125. Se Bad:

Vafs, til ftoppning i klåder, tjenar at hälla den flytan-

de, fom rakar i fara at drunkna, 323-328.
Vatten har, af alla hartils utrönta kroppar, den ftorfra

egentliga värme, 71. Huru friflvt vatten kan f6r\;i-

ras, utan at rutna, 235-240. Vatmbräck, {e Chirurgic.

"r/g"/er: Averdupois och Troij-vigcerne jåmnforde, 217,

Vhitren mycket kall, år 1628, 177.

Vitviol-fyra, huru vatten' dermed kan pä fion länge be-

varas frän forruttnelfe, 235-240.

T.

Yard, et Engelflvt mätt, jamfordt med et Svcrfl;t. 311.

Z.

Zinck, defs uplosning mcd^Cobolt, 5.

A,

^f)o: däromkring i nägra är gängbare fiukdomar. med
deras or! ak er; 30-49.

An^or, om orlakerna til dcnis updigandc i liifc-loma rum.

J43-163. Se h/w/c

Årstidevncs och nrsvilxterucs beflvaffenliot i S\ crjge, nä-

gra UV imclian i6i-' och 1639; 17Ö-184.

A>'^Oi' hudllangas ofra omkciigcn genom forf-tagt: 26 ^.



FöRTa^.KNING
Aucfövcrne til de Fvon

,
fom dro införde uti detta

Arets Handlingar,

Qvart. Siåi

A cHARTUS , Erik ,
BeOvrifrxing pä et nytt

ilagte af Skal-Infecter, kalladt i?///Z'örm/j, IIL 244,
AcREL, Ol. af; Arii]iårkningar om et Skott

igenom lifvet, fom dock icke varit dodeligt. II, 107
- - - Roll och }^tterligare tiliåggningar vid lätr

tet afc bota Vattubråck med Fråtmedel, - IL 1^7
- - Ånmårkniiigar om et mom^treuft Nafvel-

brack, .- - - - - IV. 314
Bergman, T. Anmärkningar om Tmigften, K. 95
- - - Rån om lorfvafladt Tenn, - - IV» 328
BjER[iAx\i:)ER, Clas; BefKrifning pä Hallon-

Maiken, - - - - - I. ' 20
- > - Befia-ifning pä Hafre-Ma&en, - IT. 171
- - - Om Maikar uti Grädda, - - IL ijij'

BjoRNLUND, B* Berättelfe om en Dragon, fom.

blifvit ilmten igenom lifvet, och dock botad , II. 105,

Bl adh, P. J. Anmårkningar vid hafs - vattnets

falta och egenteliga tyngå pä djupet, - IL 109
Blom, CM. Befkrifning pä et befynnerhgimed-
- - - fodt Nafvelbråck, £«i^n^o-£/}//?/r;-Ow/)/j«/o.r, IV. 311'

Falck, A. Obfervationer på enSol formorkelfe, IV. 334
Faxe, Arv. R6n, at med Vitriol-fyra forvara

vatten pa ijon ifrån forruttnehl\ - - IIL 235
Fischerstrom, J. Afhandiing om Brånn-torf 5 IV. 255-
Haartma^t^ L Om orfakerna til de fvära Fros-

for, fom viffa är gralferat i och omkring Åbo, L 30
Hjelm, P. J. Om befuånds delarna Uti Sten- och

TrA-kol, . . - . . IIL 184
]\Istjer , Da v. L. Om et nytt fitt at torrka krut,

medelft vattu-imme; Förra Stycket - IIL 202
' - - Sednare Stycket, - - IV. 296
Muller, Otto Fr. Om Qomniu peSioiaJe^ et

för blotta ögon ofynligt vattu-kräk, - - L 21
MuRRAY, Adolph; Belkrifning på en fynner-

1ig Hållning ve?ia cava ftipcrior hos en män-
niika, - - - - IV. 23:*



Förteckning,

NiCANDER, Hexr. Anmärkningar om årstider-

na och väderleken ifrån är 1617 til 1639, fund-
ne uti KongL Riks- Archivum, - - III. 175.

Odhelius, J. Ytterligare Rön om Afcaris Lum-
bricoides, med et liort utehängande knippe, 1. 12

RiJVMAN, Sven; Rön om gren farg af Coboit, 1. 3
* - - Huruvida Brann-torf med fördel kan nyt-

tjas vid Smide , . . . IV. 279
ScHEELE, C. W. Rön om Tungftens beftänds-

delar, - - - - IT. 89
SöDERBERG,D. Om et Barn, födt Utan HjäRe-ben, IV. 317
Tengmalm, P. g. Anmärkningar om Laniv.s

Colhirio, en liten Rof-fogel, - - U. 98
Thuxberg, c. P. Belkrifmng på n^gra varma

bad i Africa och Afien, - - L "8
- - - Belkrifning pa tvänne nya Infeccer, - II. 168
- - - Belkrifning pä Japanike Silkes-malken, Ili. 240
Thuxberg, Dan. af; Belkrifniiig pä eu Säg-

inråttning, hvarmed pålar pä (jö-bottnen kun-
na affagas, - - - - I. 23

WiLCKE, J. C. Rön om eldens fpecinca mycken-
het uti falla kroppar, och om defs afmätände, L 49

. - - Om varmens fi>ånitighet och fördelning,

i anledning af ängors upftigande och kyla uti

förtunnad luft, - - - - IT. 143
- - - Betankande om flera upgifna medel, at

hälla männilkor th tande uti vattnet och före-

komma deras drunknande. - - TV. 319
Ödman, Sam. Anmärkningar om Grundmarg-

lan, Cancer fru/ex, - - » - II. 163
- - - C/ria Gr^/Ie, Grifslan, en Sj6-fogel, be-

lla-ifves, • - - III. 225
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