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la de Meteorer, hvarvicl efter utfeendet, en be-
fynnerlig art af dragning imellan ofre Skyn
och jorden eller hafvet , foranläter , at dels

molnen upifrän gifva fig ned, dels hvarjehan-
da kroppar och materier nedifrån, med hvirflan-

de omlopp, foras väldfamt up åt hogden, i

form af länga runda pelare eller columner, hvil-

ka under (it framtågande öfver haf och land,

med ftorm, äd^a och flag-regn, utöfva de våld-

fammafte och forderfveligalte verkningar. Def-

fa farliga Meteorer hafva ifrån åldfla tider va-

rit kånde under vifTa namn, dem de ock fe-

dermera, ofta med mycken förblandning, fått

behälla. Grekemey h vilka omkring Medelhaf-

vets ftränder årforo hvarjehanda Hågs belyn-

nerliga ftormar och fkydrag, hade, i likhet med
fablen omEoii vindfäckar, gjort lig den före-

ftållningen om molnen, at deffa, uti luften iVaf-

vande dunft- och ånge-famlingar, voro orn-

gifnc af en fegare hud, upfylld med ihoptryck-

te fpänlliga vader, hvilka, når de med våld-

famhet frambryta, kallades i allmänhet Ec;ic'^

phias^ Moln- vindar a). Når defle vindar, med
hvirflande omlopp, utan eld, utur nedhängan-

de moln-fåckar, likfom utur en opning rufa

ned, och ibrmedeUl ilterihidfning, nedifrån til

hogden med lig upfora hvad fom förekommer,

ärhollo de namn af Typh. Medförde utbrottet

eld 5 var det Fulmen. Med Turbo förilods, en
utur lågt gående moln framträngande hvirfvel-

vind (/"^?»7t'.v), fom toljcr jorden St, och där-

flådcs utöfvar dcfs våldfamhet. Når fådan Tur-
bo

a) Pmx. Soc. Hi(K I\Uind. Lib. II. cap. 48, 49, it. Sfi.

KKCA Nat. Quxll. Lib. V. c. 12, 13. cer.
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bo medförde hetta och eld, hvaraf kroppar fat-

tes i brand och låga, var fädant deras egentli-

ga Prafier. De pelare, fom uprefas ifrån haf-

vet, kallades Columna: och dä hafsvattnet der-

igenom, fäfom ihåliga ror, updrogs, ^ipho. Når
äter hela molnet, pä en gang, brifter öfveralt

och fönderfprånges
j npkom deras egentliga

ftorm, Procella.

§. 30. Bemärkelfen af deffa nam.n, har i fe-

nare tider ofta bhfvit ändrad, håill, fedan en
vidilråcktare Sjöfart omkring jorden, jåmvål pä
flera andra, och i fynnerhet fodra orter, bör-

jat med förundran årfara våldfamheten af defla

förfårhga ftorm-och hvirfvel-vindar. Man kal-

lar val ånnu egentligait ^te^i^/Vr , vilTa uti var-

ma Climater under namn af Travados^ Oura-

gans m. m. kånde, halligt påkommande ftormar,

hvilka upifrån, utur en art af fma fvarta moln,

på en gäng med våldfamhet frambryta Ii), Men
namnet Typhon^ hvarmed Plinius fä tydligen

utmärker, de ifrån molnen nedftigande , och
tillika upät verkande Sky-dragen, brukas, dels

med Vare NI US c)\ om de, uti Chine^lfl^a och
andra haf rafande Tophans och Orcaner ^ hvar-
vid vädren fä väl upifrån fom ifrån alla fidor

ftota tiihopa, at med förfl^råckligafte våldfam-
het blanda Haf och Luft om hvarandra: dels

med Herr Buffon d) ^ om alla nedifrån uplU-
gande Sky-drag, Turbincs och Coiumner. Def-
fa fä jämväl ofta namn af Pr^fiery ehuru de-

A 3 fam-

^) Belkrifn. ofver Jordkl. IL D. 2» b. pag.120. Vare-
Nius Lib. I. prop* 10. c) Geogr. General Lib» 1.

pr. 12. dj HiiLNat. T, II. Theorie de la Terre.

Art. XV. pag. 375. Edit. S:vo.
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famma, i ftållet för eld, fom uttryckiigen for-

dras til de åJdres Pr^fter, ofta varit fyide med
bara vatten eller damb. Ordet Cohimner har bör-

jat brukas om alla, hålit öfver f&jla landet fed-

da pelare -lika Sky-drag. Men nyare Audorer
och refande, hafva ytterligare eiter deras oli-

ka imagination och phenomenernas utfeende

påhittat flera namn. De äldres ifrån moln ned-

ftigande Typhoner, kallas Hafs - drakar , Draco

aqiieus^ Dragons- de -mer. Af deras upåt utvid-

gade trumpet -lika fl^apnad, ihålighet och för-

färliga dan, Hafj-trionpcter, Tuba aquatica^ 1 rom-

be ^ de -mer ^ och dä de vifat lig öfver fafta lan-

det Tronibe-de-Terre. Vatnets upiordring uti Sky-
dragen har föranlätit at kalla dem, Haujirum

hydraidicnm^ pä Engelfl^a Water -Jpoutf , på Hol-
låndflia Water-Hoor^ hvaraf Tyn\arne tagit (ia

Wajfer-Hoofe. Hvilka namn ock nu för tiden,

merändels brukas fom Synonyma, at dermed
beteckna alla flags Sky-drag af hvad art och ut-

feende de vara mä.

§. 3T. Om nu alla Sky-drag upkomma p5
lika fatt, och af enahar.da orfakcr, är väl här-

med föga eller intet feladt. Nägon fäker llull-

nad uti namnen tyckes likväl vara nödig, om
genom olika fynbarheters uriluliande, väg til

deras närmare kännedom och förklarhig flvdl

kunna banas. Och i det affeende kommer, et-

ter min tanke, ingen flsillnad bättre til pafs,

ån den, fom i ftöd af rena fynbarheter blifvit

gjord, imellan Upfiigande^ Ncdfiigaude och du-

/'/j Sky-drag: det är fädana, hvarvid antingen

blott npat, eller blorr ytcdat^ eller vaI up (om

nedgående rordfer och vcrkniMgnr tillika^ b Inv it

i akt
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i akt tagne. Flere Auélorer, fom efter någon
antagen Theorie budit til, at förklara det ena

flaget af deffa Sky-drag, hafva väl fimnit fig

föranlätne, at aldeles neka de öfriga, och häl-

la dem for en blott fyn-villa. Dock tror jag

mig fä mycket mer böra antaga förenämnde
fliillnad, fom ej allenaft rena befkrifningar med-
gifva den famma, utan jämvål alla deffa, til ut-

feende och direAion olika phenomener, for-

medelft jåmförelfe med de ofvanbefkrifne för-

föken, och dervid fundne återgående och fa val

up fom nedåt dragande hvirfarna^kunnd. förenas

til et enda, i grader och Mllning föränderligt,

jner och mindre fynbart, men i lig fjelft, altid

femma phenomen och Meteorön.

§. 32. Uti luften, fom år et klart och ge-

nomfkinligt medel, blir, likafom uti rent vat-

ten, ingen invärtes rörelfe fynbar , utan in-

blandning af främmande åmnen, rök, dimba,
ångor, vatten, eller andra kroppar, hvilka der-

uti omföras, och genom deras fynbara vägar,

gifva luftens gäng och rörelfe tilkänna. Såle-

des kunna vidfträckta och väldfamma hvirflar

vara til uti luften, utan at nägon deraf blir

fynbar, innan dylika åmnen deraf famlas och
föras omkring. Hvaräft nu deffa ämnen forft

råkas, där blir ock luftdraget aldraförft fynbart.

Alle defs öfriga olikheter bero, dels p3 arten,

befkaffenheten och tilgången af deffa främman-
de ämnen j dels pä ftyrkan, vidden och belä-

genheten affjelfva hufvud-hvirflen , hvaraf fä-

dana åmnen fattas i gäng och foras tilhopa.

§. 33. Om denna hvirfvel uti luft -kretfen ar

mycket vidftrdckt ^ och omfattar en Jlor del af jard-

A 4 ytAH-,
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ytan^ fa at den ej pa en gang kan ofverfer ; kun-
na ock meråndels inga andra omftåndigheter

dervid rönas och beflmfvas, ån forberedelfen

dertil, defs antågande och grufv^eliga verknin-

gar. Omgifven pä alla fidor af gny och fafa,

får man inga rediga begrep om hvirflens råtta

ftapnad, mechanik och verknings -lått. Af
det flaget åro de förfärliga Tophans^ örcajier och
en del Ehiephier^ fom härja uti IndiO^.a hafven.

Et fpeglande haf, en lugn, qvaf och fmånin-

gom mörknande luft, plåga vara deras förebud.

Sjelfva medelpunkten, kommer ifrån någon vifs,

fom oftaft oftra fidan, tågande, med hiiKcliga

fvart-grä och koppar-färgade moln-våggar; h vil-

ka knapt hunnit fram, förrån de på en gång
bryta löfl: med våldfammaAe flormar, fiagrägn,

hagel, åfk-dunder och jordfkalf. Hafvet refes

och upröres på ovanligt fått, hus och murar
ftortas öfvxr anda, tråd ryckas up, ftora fKcpp

vräkas up pä Itranden, ja det falhife tycks gäp

va vika, för deffa naturens förenade krafter.

Ibland gär likväl hela ftormcn fnart öfver, men
råcker ock flera dagar, och fåttcr til flera gån-

ger S rad. Hvirflcns medelpunkt, fom egent-

ligafl: medför denna förllöriiig, håller merån-

dels en vifs fträt, utan at i iamma män breda

fin verkan at lidorna, och iörhåller fig i öirigt

i llort på alt fått, fom de öiriga Sky-dragen i

Imått tydligare ut\'ifa. Hvarföre jag ock nu
Icmnar dcfla naturens florverk, för at vid de

mindre Skydrags -hvirflarna, hvilka ej få djupt

och vidflräckt\ipröra luft-kretfen, at ju deras

upkomlt, utfcende och verkningar tydligare

kunna öfverfcs, någorlunda utreda deras be-

flvalleahct och förhållande.

§• 34-



1782. ^an. Febr. Mart 9

§. 34. De^ife mindre^ faft i annat af/eende nog

vidfträckt omlopande bvirftaf\hvilkRS omlopps axlar

meråndels åro lodråtte til horizonten, upkomma
•nu

5
antingen i) Högt up uti ofra luften^ och ver-

ka med iit nedra, upät verkande drag pä jord-

eller hafs-ytan, at derigenom föranlåta upfti^

gande Sky-drag. Eller 2) Lagt ned vid jord- eU

ler hafs-ytan^ fom med iit ofra drag verka up
ät molnen 5 famla dem tilhopa, och deraf for-

mera nedgående Sky -drag. Eller 3) Uti någon

medelhogd^ imellan jord-ytan och molnen, hvar-

af båda dragen tillika, eller kort efter hvaran-

dra, hinna få val up fom ned, för at pä en
gäng verka, fä vål up - fom nedgående, eller

fä kallade dubbla^ och fom de med råtta kunde
nämnas, fullkomliga Sky-drag^ när på bägge ftål-

len träffas nogfamt åmne, at gora bägge dragen
tillika fynbara. Således tviftas onödigt om
fjelfva phenomenernas verkhghet, när man af

en fä befkaffad orfak, fom deffe återgående och
dragande hvirfiar, kan och bör förvänta deffa

och oräkneligt flera förändringar: men jamvål
af fjelfva beråttelfen, om de förnåmfta vid Sky-
dragen fundne omftändigheter, utan fvårighetj

finner likheten med de åberopade förföken,
och deraf tillika deras verkhga art och tyd-

ning. Et utförligt fammandrag af de båfta, om
Sky-drag gifne beflmfningar , flaille vål aldra-

tydligaft lägga detta for ögonen ; men dä rum-
met nu fädant ej tillåter, får jag låta bero der-

vid, at af det, fom H:ne Franklin OjAchard
A 5 BuF-

e) Letters andPapers onPhilofoph.fubj.Lond.1769. 4: to.

f) Hift. naturelle de V air & des meteores Tom. VL
Paris 1700. Difc. X, fur ies Vents. II, Part.
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BuFFON g) med flera derom famlat, utdraga de
mårkvärdigafle ron, hvaraf Sky-dragens enlig-

het med våra omtalte hvirfiar och de befkrif-

ne förföken, nogfamt inhämtas och bevifas kan.

Om Upjiigande Sky -drag.

§.35. Upftigande Sky -drag, hvarvid alde-

les inga fpår til nedgående rorelfer blifvit ob-
ferverade, åro nog fållfynta, miCn förekomma
dock, dels utan dels med ofverhångande moln.
Hit plågar vanligen räknas Dampiers beröm-
da Pr<^Jler vid nya Guinea uti itilla hafvet,

hvarvid vattnet fvarfvades up uti en pelare af

6 til 7 famnars hogd, utan något ofverhångan-

de moln h). Men dervid fågs likväl en utur

hogfta fkyn, til denna vatten -pelare nedkom-
mande ånge-Aräng af rägnbägens vidd, fällan,

fäfom ovanligt, intet moln fyntes, h\ armed den
hängde tilhopa ij. H:r Franklin har i Mary-
land fett en upSt verkande luft-hvirfvel i form
af en omvänd pä fpetfen omlopande focker-

topp, nediträn fylla lig med danib, blad och
qviflar ur en fkog, hvilka med hvirflande om-
lopp fördes högt up i flsyn, och fpriddes ut

til näcjra Engeli"ka mils vidd IC), En hans vän,

fäg vid Antigua en dylik hvirfvel-vind föra

vattnet i form af fl^y-drag högt up i luften,

och fedan öfver land upriha träd och hus

m. m. IJ. Dylikt händer ibland hos ofs , at

blad,

g) Hlfr. nar. Tom. IT. ArL XV. it. Siipplem. Tom. VI.

i\mrr. 1779. pag. i68. lur ]cs Trombes. /') iMu-

SCHEM3K. Jntrod. Tom. II. §. 2384. p. ioi3-

i) Dampier Voi. 111. p. 223. Fr A MvL. 1. c. pag. 271.

if) FKA^'KL. pig. 35Ö. Letter. 29. 1) ibid. p.235.
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blad, hö, halm, lefvande fkator, ja länga väf-

yar, »til åfl^ädarnes ftorfta förundran, blifvit högt
uti luften upförde. Af famma art, fafl i hö-
gre grad, äro de Sky-drag, dem Jallabert fett

öfver Genever Sjön, hvarålt en tjock rök up-

kom öfver vattnet, fom upfleg i luften och
formerade en pelare, hvilken drefs åt landet

och där pa en gäng förfvann ni). Muschen^
BROEK n) och Kalsenius ö) omtala åfven hån-
deifer, hvarvid draget, ifrån Sjöar, uplyft en
myckenhet vatten, bortfört, och öfver hus och
land, likfom med ämbare, nedftört detfamma,
famt tillika uprifvit och upfylt luften med bråd-

tak, gärdesgårdar, nåfver m. m. Vid deffa och
flera dylika håndelfer omtalas inga öfverhän-

gande moln , utan d^n upåtgående rörelfen

har förhållit fig, hkafom någon underjordifk,

upSt verkande orfak dertil hade varit vållande.

§. 36. Oftare och vanligare hafva likväl vid
deffe uplligande Sky -drag, ofverhdngande moln^

och derifran nedhängande moln-pelare, blifvit fed-

de, faft i befkrifningarna fållan tydligen up-
gifves, om delfa Columner aldraförll Itigit up
til molnen, eller derifrån nedkommit Vid THE-
vENOTs berömda obfervation uti Perfid^a vi-

ken, fågs et Sky -drag, hvarvid aldraforft på
hafs-ytan en tjock fvart rök, i form af en ry-

kande höftack, upkom, ifrån hvilken en läng

rund mörk Canal med hvirflande omlopp up-
fteg til öfverhångande molnj ehuru vid de 6f-

riga, famma gäng fedde dragen, en dylik pela-

re

pi) Mem. de TAcademie de Paris 1741. p. 20. 1742.

p. 25. n) Introd. loc. cit. o) A6t. Litt,

Svecise A:o 1725. pag. loö.
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re fägs nedkomma ifrån molnen til det rykan-

de ftållet pä hafvet f). Uti den bekanta Co-
iumnen vid Rbeims q) ,

fågs pelaren upftiga ifrån

den nedra damb -famlingen och förena Tig med
ofra molnet, ehuru detta jämvåi rättare fäges

liafva gifvit fig ned , at formera Colummens
ofra utvidgade del. Merändels hafva likvål def-

fa Columner redan varit formerade, innan man
blifvit Sky-draget varfe 5 och befluifvas allmänt,

fäfom länga omvända Coner eller käglor, fom
med en vid hyperbolifk bas hänga vid mol-
net, vändandes en läng fmalare fpets nedät,

emot hvilken kropparne med häftighet dragas

up , och fedan med hvirflande omlopp fvarfv^as

inom fjelfva columnen upät, hvarefter fjelfva

colum.nen oftall dragit fig fmäningom up til

molnet och derftädes förfvunnit. Efter befkrif-

ningarna, furras de tynglle kropparne endalt

omkring vid jorden ; de lättare föras et itycke

up i luften och fpridas omkring ät alla lidor ; de

iättafte updrifvas högft, och efter utfeendet of-

tall ända up til fjelfva molnet r). \ id det är

1779 i Frovillc timade Sky- drag, flöt colum-
nen fig forlf fom en afilympad Con uti mol-
net, men ändrade emot llutet liguren och blef

omvänd /).

§. 37. Pä hvad fatt i öfrigt med fjelfva ll^ap-

naden

f) BiTFrox ]. c. pa<;. 277. q) Conje6hires Phyli-

ques fur dcux Colomiics des Nues. vid. Bayle In-

ftir. Phyf. P. I. L. 3. Sed. 3. Art. ii. p. 528.

r) V*c\\ tydligalte riming ofver et dylikt Sky -drag

Ics uti: V\yha7iM!W^c7i citoegcveii t^oo;- HoUandfe

Majsfhnppy ä^r JVectcnfhafpcn tc Harlon. IIT.D. P.32T.

s) Buciioz Journal" La nature coniiderce. N, 25.

du 20 Dec. 1779. pug, 3Ö1.
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nåden af deflfa Sky -drag varit befkaffadt, kan
likväl ej minfta tvifvelsmål upkomma, om de-

ras nedifrån upat gående dire^iion. Ty dä ej al-

lenaft halm och ho, damb och blad, grås och
bulkar, foglar och andra lätta kroppar, blifvit

til anfenlig hogd uti luften upfordrade, utaa
jämväl ftora träd blifvit upryckte, afvridne och
furrade omkring uti luften 5 tak, hus och mu-
rar omkullftorte t) ; häftar, männifkjor och
bofkap, ja ftora ftenar, morfare och canoner
uplyfte och borrtförde långa ftycket, djupa gro-

par gräfvits i jorden och Byar dermed betåck-

te; åar pä en gång uttömde; famt oräkneligt

flera dylika verkningar, hvarmed alla berättel-

fer om Sky-drag åro upfylde, utofvade: fä kan
väl ingen tvifla derpå, at ju dragets kraft och
direftion varit upät ftälld. Aldratydligaft ro-

nes likväl detta, vid de utur Haf och Sjöar

upftigande och med vatten fyllde, få våi en-

kla fom dubla Sky-dragen.

§. 38. Alle, fom varit nog nära de ftållen,

hvaråft ftigande Sky -drag upreft fig utur haf-

vet, berätta derom enhälligt enahanda omftån-
digheter. En rund fläck pä hafs-ytan, af 50
til 100 famnars diameter, börjar nägot hvitna
och löpa makligen omkring, vattnet krufar

(ig och med fmå korta vågor löper ihop til en
medelpunkt , hvaräft detfamma med alt mera
tiitagande rundlöpning uplöfes och famlar fig

til ymnig dimba eller rök, hvilken öfver fl:ål-

let alt mera ökes och famlar fig til en upfti-

gande pyramid 5 liknande en rykande hö-ftack,

ifrån

i) BucHoz 1. c. N. 20. 15 Odob. 1779. p. i35> it.

AcHARD ! c. ni,
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ifrSn hvilkcns högfta famma rök med tiltapan-

de gyration upftiger, famt omfider uti fpiralt

omlopande gångor fvarfvas häftigt up åt hug-
den, i form af en läng, fmal, rund och flät

pelare eller column, til öfverhångande moln^
eller en vid famma tid ifrän öfra molnen ned-
ftigande Conifk column eller moln-fåck. Def-

fa upftigande columner behälla ibland blotta ut-

feendet af en fäledes i fnäckegång upfvarfvad

rök eller dimba. Men förbytas gemenligen
fnart til en ganfka rund, flät och jämn, ofta

genomlMnlig, famt inuti tom eller ihSlig cy-

linder, fäfom et glas- rör j uti hvilken hafs-

vattnet, fom en flingrande rok uti en (l<or-

ften,upfar«), fom af de måfta päftäs, anda up
til fjelfva molnet. När detta (ker, börjar jäm-

väl molnet, fom förut ftod ftiila, at drifva fram
6fver hafs-ytan, och medföra det vatten -dra-

gande röret, fom under framtågandet ftändigt

hämtar vatten, och där det framftryker, för-

orfakar ftarkt väder at). Vid häftiga drag fvarf-

vas fjelfva klara vattnet up uti fpiraler och ut-

kaftas, fom häftigt rågn, rundt omkring den dra-

gande columnen j). Omlider briller likväl dra-

get midtpå, hvarvid alt det uti columnen up-

pehållna vattnet pS en gSng ftörtar ned uti haf-

vet. Efter några befluutningar, förmenas jäm-

väl fjelfva hafsvattnet til någon högd refa lig,

i form af en pelare, och derifrån utkallas i ca-

fcader rundt omkring i en del åter, förpas med
hijl<eligt forlande, iåfom af et i djupa dälder

framrufande vattutall, up åt i den lligande co-

lum-

ii) Stt/art, Philof. Transaft. Nio 277. pag. 1077.

*') Dampisr. R-s Sparrman fag detta i China.
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lumnen och utkaftas fom rägn rundt omkring
draget z). Det ofra molnet, hvarvid draget i

fådana tiifållen fluter, tyckes deraf tillika biif-

va mörkare, utbreder lig, och nedfäller et fi

ymnigt rägn, at hela draget derai fom oftaft

betåckes och bortfkymmes. Alt detta päftär

fållan ofver | tima, innan draget brifter och
fäller fl t vatten. Hvarefter likväl fjeliva hvirf-

vel-vinden, fom följde draget, ännu behåller

ftyrkn nog, at fkepp, fom derat träffas, äro i fara

at häfvas ofver ända ä), Ukafom det fter med
hus och träd, om hvirflen ifrån vattnet kom-
mer at löpa ofver land , hvaråfl: ock fjelfva

vattu-forrådet ibland nedfälles, famt i defs flål-

le oya damb - columner updragas och blifva

fynbare by.

Om nedftigande Shj-drag.

§. 39. Helt annorlunda år befkaffadt med de
ifrån molnen nedftigande Sky- dragen, hvilka

efter befkrifningarna åfven fä allmänt, om ej

ottare, fä väl ofver haf fom land blifvit fedde,

och det äter fä tydhgen , at några endart på
dem våndt hela fm upmärkfamhet. Deffa Sky-

drag vifa fig aldrig utan öfverhångande moln,
och äro ej annat än delar af fjelfva molnet,
fom fåledes gitver fig ned. Deffa moln åro

merändels enflakade, ganfka täta och mörka,
mera vidlträckta ån djupa, på undra fidan flä-

ta och parallela med horizonten , hvarföre ock
deffa nedhängande columner falla fä mycket
båttre i ögat, ehuru defamma likaledes ofta vi-

fat

2) Ra:ben k. v. a. Handl. 1750. p. 276. d) Fkankl»
pag. 270. F) Rabén. ! c»



i6 1782. ^an. Febr. Mart

fat fig hvitaktige emot en bakom varande mör-
kare fky, famt likfom dunande och fpeglande,

når de tillika af påfallande SolO^en blifvit up-

lyfte c). De upkomma ibland pä det fättet, at

en betydlig del af fjelfva molnet fkiljer fig vid

det ofriga, och med flera flags bögningar Ivarf-

vas omkring til en läng fniral conifk fack, fom
med en utvidgad bas hånger vid molnet, m.ea

med fmalare i]^)etfiga andan fticker fig alt län-

gre ned til inemot J eller | af hela längden
ifrän hafvet d). Vanligare plåga likväl deffe

conifka molnfäckar tvärare nedflicka utur fjelf-

va molnet, och dels nq*uta häftigt ned emot
hafvet, dels åter draga lig tiibaka inåt molnet.

De kunna pi det fättet likfom framtitta flera

gånger å rad, och vifa fig ofta flera, ånda til

12 ja 14 under famma moln, af hvilka dock en-

daft några fä komma til fullbordan c). Sällan

hänga de fuUkomligen lodrätt ned, utan luta

malt pä fn d, hälll åt den lidan dit vädret blS*

fer. De räcka aldrig ånda ned til hafvet, och
förena fig med hafs-ytan ej pä annat fätt, än
förmedellt en nedifrån dem til mötes upfligan-

de column eller fligandc pelare, med hvilkea

de utgöra et dubbelt Sky-drag. Dock har man
fett dem med hväfande late, likfom en puft,

gifva et häftigt ncdlhömmande väder ifrån lig,

hvaraf hafs- vattnet nedtryckts til en grop fj.

En annan gång har cn vrddig llänkning af hafs-

vattnet vifat lig på Jiafs-ytan g), Ater medfö-
ra

f) De Ni X. vid. BuFFON- 1. cit. J Tachard. vid.

Richard loc. cit. p. 481- De Nux. v. Buf-.

FON. Supplcm. loc. cit. f; FrAX KL. pag. 25Ö.

g) Stuapt» PliU. TransaCl;.
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fa deffa upifrän kommande columner et gan-

fl{a väldigt rägn, fom ej uphör, forrån hela

molnet därigenom nedrunnit, eller til en be-

tydlig del blifvit forminfl^adt I denna fe-

nare händelfe blifva deffa nedftigande Sky-
drag egentligafte orfaken, til det under nama
af Sky 'fall ^

Exhydria^ kända hiflieliga rågnet,

hvarvid vattnet ej droppetals, utan likfom med
fulla ämbare nedöfes utur molnen, famt fä val

uti bergs-trakter fororfakar grufvelig vatten-flod,

fom ock uti fria luften, ja på hogder och berg,

fätter folk och kreatur i fara at dränkas pä ftåi-

len, där de för fädan nöd fkolat tyckas hafva
minft at befara i), Öfver landet fke deffa ut-

brott merändels emot något berg eller högd.
Dock blifva jåmvål Sjöfarande pä öpna hafvet

deraf fä öfverhölgde, at vattnet upfyllt både
munn och öron A). Och i fädan belägenhet

har ingen kunnat tvifla pä verkligen nedät
gående Sky -drag. Detta rågn påftär ofta, tils

hela molnet nedkommit. Til flut plåga likväl

deffa drag, eller den upifrän komne moln-pe-
laren, fedan omloppet uti dem börjat fakta af,

fmåningom äter draga fig up tilbaka inåt mol-
net hvarifrån de nedftigit, och därftådes för-

fvinna.

Om dubbla Sky-drag.

§. 40. Bubbla Q\\tr fullkomliga Sky^-Åtdig ^2^1^!

jag fådana, hvarvid de förut färfldldt befkrifne
up och nedgående drag och rörelfer tillika va-
rit fedde och förenat fig med hvarandra, at

B for-

h) MUSCHENBROEK 1. C. S- 2383* /) Vld. RiCHARD
P« 501. k) FjiANlvL.IN p. 239,
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formera cle äldres egenteliga Typhonsr ; om h vil-

ka Dampier, Thevenot, Stuart /j, Cook,
FoRSTER och De Nux m) gifvit öfvermåttan
tydliga och til alla delar med hvarandra öf-

verensftåmmande befkriiningar. Det enda hvar-
uti de fldlja, år ordningen, efter hvilken de
ftridiga dragen aldratörft vift fig. Stuart fäg

dem altid upkomma tillika och på en gång.

UtiDAMPiERS och DE Nux obfervationer, ned-

kom fårfl: det ofra draget, och likfom väcRte
eller förorfakade det nedra. Cook och For-
STER tyckte deremot, at nedra draget redan var

formeradt, innan det ofra nedkom och dermed
förenade fig, falt Hrr Wales juit omvåndt be-

fkrifver de famma vid nya Zeeland fedda Sky-
dragen Månne ej deraf följer, at bagge dragen

i det nårmafte pa en gäng åro til, och noga
med hvarandra förenade? Alla öfriga pheno-
mener förhälla fig mål\ altid pä lika lått. Det
lugnar vid fådana tiUällen vanligen en tid. Him-
melen öfverdrages med fvarta tjocka moln, ut-

ur hvilka ofre draget fäfom et fvärd eller en läng

conifk fåck nedfkjuter. Denna hänger vid mol-

net med en vid bas, men fmahiar af nedät och
ar tilfpctfad. Conens yta år flat, kanterna mör-
ka, och inuti fes en ljufare itrimma fdfom en

ihålighet, igenom hvilken ibland bakom varan-

de moln kunna fes. Emot mörkare botten fer

den hvit-il^ymlig ut. Sedan denna ofra moln-
fäck hunnit ned emot hafvet, til omtrent en'

fjettedel af hela aflfändet, börjar vattnet un-
der dcnfamma komma i rörelfe, famlas til rök-

lik

/; vid. Phil. Trdnsaft. N. 277. j

Nat. Supplem. Tom. VI. pag. 163.

Oblervations pag 346.

rn) BuFFONsHift.
n) Ungmal
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lik dimbaj fom med omlopande gäng fvarfvas

up til en pelare, den nedkommande til mötes.

Når bågge räkas, utvidgas öfra dragets nedra

fpets och formerar med nedra draget en fam-

inanhångande cylindrifk Column, uti hvilken

vattnet icke allenaft uti fnåcke-gångar upfvarf»

vas, utan ock gifver pelaren utfeende af et ihå-

ligt rör, hvarigenom vattnet med llingrande

omlopp, fåfom rok i en (liorften, upfores til

molnet. Under alt detta höres et fuifande och
bulrande late, fåfom af en i djupa dälder fram-

rufande forfs eller ct vattenfall, jåmte et annat

finare hvinande ljud, fäfom af hvåfande gåfs,

eller af fkepps-tåg i ftark bläftjoch fjelfva draget

år nu i fm fulla högd. Pä det fåttet börjar

hela Columnen at framlöpa öfver hafsytan, ej

altid rått fram, utan likfom med fpräng och
flera fvåfningar, hvarunder defs fkapnad och
utfeende jåmvål åndras på flera fått. Ibland

år fjelfva Canalen ganfka fmai fom et finger,

äter blir den fylligare och vid. Den famma
férfvinner ibland aldeles och tömes ut, men
fyller fig äter och blir fynbar. Den nedra up-
iligande vatten -hvirflen, följer våi altid den
öfre nedhångande moln-pelaren ät, men år fål-

lan, utom vid de flörfla och våldigafle Sky-
dragen, midt under denfamma. Hela pelaren

lutar ofta mycket pä fned, och antager flera

bögningar, hälft fäfom et S? hvarunder nedra
delen fvåfvar omkring pä hafs-ytan och avan-
cerar både med och mot vinden. Ofta åro
flera fådane Sky-drags Columner pä en gäng
tilftådes, hvilka luta ät olika fidor, löpa hvar-
andra förbi, och komma at M i korfs öfver
hvarandra, Nedra delen löper ibland fortare

B 2 ån
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ån den öfra, och molnen följa med, hvarvid

Columnen likfom dragés ut och åndteligen bri-

fter. Vid fädana til fållen llåppa båg^;e dragen

ofta hvarandra, och åro fkillde til viil afftänd,

hvarvid någon gäng Ukfom en mellandel vifar

fig , mxn peka likafullt alticl til hvarandra,

hälft det ofra, hvars fpets likfom utvifar, den
(ig tilhörande ftånkande vatten - hvirfien pä
hafs-ytan. Når det omfider med fulla cylindri-

fl^a drag Hder til flut, börjar altid omlöpande
gyrationen dcrutl något mattas, hvarvid cylin-

dren då tynar af och brifter midtpå, eller pä
famma ftålle dar dragen förut förenat lig. Den
nedra med vatten fyllda delen faller på en gäng

ned uti hafvet med fädan väldfamhet, fom blef-

ve en ftor kropp deruti nedkaftad o). Öfra de-

len åter dragés fmåningom up tilbaka til mol-

net, och dels flingrande drifves af \ inden, dels

dragés in uti fjelfva molnet hvarifrän den ned-

kom. Har draget varit ilarkt och vatten-rikt,

iitkaftas ej allenait under upftigandet r:Ign-drop-

par rundt omkring pelaren , utan fluter ock
merändels med et ymnigt rågn, ehuru fådant

under Sky-dragets päftäende ej vankade, m.m.

^'aiuforclfe med Furfbkcn,

§. 4T. Alla deffa vid Sky-drag i naturen ob-

ferverade omlfåndigheter , komma nu vid an-

llalld jämforelie med de Sfvanbeflu-ifne *) for-

föken, få nåra ofverens med verkningarna af

återgående och dragande hvirflar, at man der-

af utan iVårighet imiicr anledning til alla der-

vid yppade omftändigheters närmare tydning
och

o) Fka.nklin p.ig. Se K. V. A. Hiindl. 1780.
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och förklarande. Sjelfva phenomenernas art

vifar tydligen, at de famma icke bero pä, och
upkomina omkring fjelfva medelpunkten af en-

kla omlöpande hufvud-hvirflar; h vilkas, emot
alla fidor utgående ftröm, förmedeift centrifu-

gal-drift, altid fprider och fkingrar, men ej til

iänga cylindrifka och conifka Columner fam-

lar och tilhopa tränger, hvarken luften eller

andra, hälft tyngre ämnen. Hvarfore jämväl

hittils alla tilbud, at formedelft dylika omlö-
pande hvirflar förklara delTa Meteorer, ftadnat

i otilråckhga ord, otydlighet och verkliga orim-

iigheter. Faft mera bero alla dervid fynbara

omftändigheter hufvudfakligaft
, pä de, efter

axelens direéiion, intil fjelfva medetpunkten^

up och nedlöpande få kallade Drag eller /w-
gangf Canakr^ igenom hvilka , den ifrån huf-

vud-hvirfvein åt alla fidor utdrifne, famt för-^

medelft omgifvande luftens motftänd, få våt

up fom nedåt ombögde, återgående luftftrom-

inen,fäfom igenom en verklig uti fjelfva luf-

ten formerad conifk canal, med håftigafte hvirf-

ling, återvänder och inflyter til fjelfva hufvud-
hvirfveins medelpunkt. Sjelfva dragets rörelfe

och direftion utvifar fördenfkull altid belägen-

heten af defs hufvud-hvirfvel, och fjelfva ko-
fan, hvaruti denfamma fökas och antagas bön
Upftigande Sky - drag hafva denna medelpunkt
öfver fig5. de nedfligande under fig. Vid duhhla,

Sky-drag åter, träffas hufvud-hvirflen omkring
fjelfva mötes - punkten af de up och ned-
ifrån förenade Columnerna. Och med denna
enkla förklaring ftämma alla , vid olika Sky-
drag fedda förändringar, til pricka öfverens.

B 3 f 42.
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$.42. Om i) vid iipftigande Sky -drag, for-

fta hufvud-hvirflen antages högt i atmofphe-
ren^ uti eller iipöfver den region, hvareil mol-
nen viftas, hvaräft fäledes dels utgående ftröm
åt alla fidor fprides, men våndes om nedåt

emot jorden, at ganfl^a viddråckt, ifrån tor

hända flera mils vidd, fammanflyta til hvirf-

lens nedra upåtgSende drag, at deruti foror-

faka en verklig och våldfamt upåtgäende hvirf-

vel-vind, eller riktig Turbo: fä förklaras håraf

och begripes utan fvärighet

1:0 Hvirfvel-vindars länge ärkånda famiran*

hang och gemenfkap med Sky -drag, hvilka i

fig fjelf ej annat äro, ån dylika med främman-
de åmnen fyllda luft-hvirflar

2:0 Hvarfore vinden ifrån alla fidor blåfer

eller luften fammanflyter til fä väl hvirfvel-

vindar, fom til Sky-drag q).

3:0 Hvarfore defTa Meteorer merändels til-

komma uti en ftilla och lugn, eller af endaft

fmä föränderliga vind-ftotar uprördluft; ehuru

4:0 Inom fjelfva hvirfvel- draget och den
tupfligande Sky-drags columnen, väldfammalle

ftorm och väderihiing råder och anträffas.

5:0 Såfom luften egentUgaft nära vid jor-

den och hafs-ytan framlh vker til dcffa upgåen-
de drag, och dårjlädes fäfoin til en famlings-

plats ihopförer alla de ångor och utdunftningar,

fom under vägen uptagits : få begripes ock

,

hvarifrän, utan all iltgärd af under jordifl^ eld

eller värme, den gråfeliga mängd af rykande
dimba hårrorer, fom hårftädes famlas, och uti

fjelf^

f) Franklin p. 218. q) ibid. pag. 222, 219.
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fjelfva draget O upfyller luften, at hvirfvel-

dragets hela figur uti alla defs dimenfioner blir

fynbar, då likväl nårmaft omgifvande, och I

fullkomlig ftillhet ftadde luft, förblifver klar

och ren.

6:0 År denna dragande Columnens hela

flkapnad och utfeende aldeles lik och enlig med
de vid krit- och olje-förfoken fundne figurer.

Sä långe draget år fvagt och i fin början ån-

nu illa formeradt, vifar fig en pyramid-formig
fpiralt hvålfvande damb- eller änge-column.
Men fedan hvirfveln fått mera magt, och fjelf-

va dragroret blifvit uti den omlöpande luften

fullkomligare tilfkapadt, upfar ej allenaft i fl:ör«.

fta haft, en läng, fmal, nåftan cylindrilk ånge-

pelare, uti hvilken dimban uti fpiraler upföresj

utan de innerfta håftigaft dragande trattarne af

den ftigande columnen
,
börja jämväl alt mera

fyllas, med det imedlertid mera uprörde vatt-

net eller jorden, hvaraf fäledes en väldig vat*

tenftånkning, upfvarfvade vatten -ådror, folida

vatten- pelare och derifrän utkaftade cafcader,

m. m. förorfakas. Af defia hvirflars olika ftyr-

ka, famt de af dem uprorda ämnens mycken-
het, lätthet eller tyngd, upkomma,

7) DelTa upftigande Sky - dragens oltka uu
feende och ofriga Jkiilnador, Således kunna ftör-

re vatten -maffor deraf i klar luft lyftas up til

viffa högder, bortföras och Ster fällas ned r).

En upftigande damb- eller änge-column kan
börja refas, och äter med fjelfva luft- draget

uphöra, utan at hinna up til hufvud- hvirflen

eller öfra molnet. Lätta kroppar kunna en-

B 4 fam-

r) MuscHEKBK. loc. cit.
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famme fvarfvas upät högden , utan at PxSgon

fylld och fynbar pelare vilar fig. En annan
gäng kan hela draget fyllas up til hufvud-hvirf-

veln, och foreftålla en upåt vidare column,
hvars ofra del, uti hyperboliO^ trumpet-lik il\ap-

nad, utvidgas til et vidftråckt moln, fcrme-
delft fjelfva hufvud- hvirfvelns fyllning och
fpridning omkring medelpunkten til utgående

ftröm /). I denna händelfe kan dä jåmvål åf-

ra molnet fynbart växa och tiltaga r), under
det nedifrån vid dragets fpets en hop kroppar

dragas in ät fjelfva columnen och foras et ftyc-

ke, eller ock aldeles up til det ofra fpridande

och tiltagande molnet, hvarvid hela Meteoret

nårmaft liknar de, uti förfoken formedelft kri-

ta föreftålda figurer. Mänga af de våldfamma-

fte Sky-dragen åro förmodligen af detta flag,

hvars kamiereckcn beftar uti den til niobicji upjli-

gande ^ vien ej derifran iicdkomne Columnc7i^ och
livilkens rätta orfak år en uti högfta luften up-

kommen hufvud-hvirfvel och omlopande gy-
ration, hvars nedra drag förorfakar delTa, en-

dafl upät verkande Skydrags -pelare.

§. 43. Om åter 2) Vid nedgående eller fallan»

de Sky-drag^ denna omlopande hufvud-hvirf-

vel träffas nära vid jord- eller hai<-ytan, hvaräll

defs utgående ocli fpridande llrom vidgas ut,

och genom ombojning girver lig alt högre up
til den ötrc, med ångor i form af moln, up-

fyllda luften, och ihopför denna med moln la-

itade luft, til hvirfvelns ötra nedgående drag:

fS mälte dcraf, i enlighet med 3:dje och 4:de

för-

;) Verhandlingeii J. c. r) Franklin p. 268, it.

ScHULTZ, vid. Vkrdries PhyHca pag. 428.



i7§2. ^an. Febr. Mar£ ^5

förfoket §. 6. 7. eii lang nedhängande molnfäck
formeras, hvilken med en vid bas hänger vid

öfra molnet, med fpetfen äter fkjuter häftigt

ned til hvirfl^ns medelptinktj famt utgör de

äfvanbeftrifna nedgående Sky-dragen ? hvilkas

fymptomer ganfka våi med denna orfak hänga
tilhopa, .^-Säfom at

1:0 En befynnerlig och ftark rorelfe och
hvälfning märkes tjti ofra^ molnet, hvarifrän

draget nedkommer. '

2:0 At famma moln famlas och packas alt

mera tilhopa, och blir fvart och tjockt, hälft

pä nedra fidan.

3:0 At fjelfva molnfåcken flera gånger ä

rad, efter fom hvirflens omlopp fåtter til och
fläpper af, kan ftiga ned och åter flyta up til-

baka, famt omfider, när draget hunnit til full-

bordan, pä en gäng fticker och likfom faller

ned utur molnet.

4:0 Uti denna nedftigande columnen, mar*
kes en med hvirflande omlopp nedgående rö-

relfe, hkfom hela columnen fvarfvadés häftigt

omkring axlen.

5:0 Inuti vifar fig en Ijnfare ftrimma eller ihå-

lighet j ty dragets yttre trattar nedföra fjelfva

mohiet, de inre äter den öfver molnet befint-

liga renare, lättare och molnfria luften, likfom
vid förfoken §. 20. n. 14. luft -trattarne inom
olje- columnen nedftucko fig.

6:0 Denna öfra luft bor i viffa händelfer,

fSfom et blott väder kunna tyckas fara ut ifrån

den mörkare columnens nedra fpets.

B 5 7:0
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7:0 Den famma bör ock, fäfom kommen ut-

ur ofra is-region, medföra köld, atkyla nedra luf-

ten och förorfaka ändring uti defs temperatur.

8:0 Men ock, fäfom (pecifice lättare, äter

flyta up tilbaka, draga hg in uti famt för-

fvinna inom öfra molnet.

9:0 Bör famma Mechanik och nedgående
luft-drag omfider kunna förbyta deffa nedhän-
gande molnfåckar eller Sky-drag til et väldigt

rägn och verkligen nedrinnande Sky-fall, när

öfra molnet år ganfka vatten-rikt, och de uti

det nedgående draget famlade ängor börja rä-

kas, och löpa ihop til vatten-droppar, hvilka

dels förmedelft centrifugal-kraft, fäfom rägn ut-

kaftas rundt omkring draget, dels löpa ihop

til ftörre vatten - ftrångar , hvilka uti dragets

nedåt fmalare del komma ån närmare tilhopa,

och förenas til ftörre vatten -maffor , hvilka

omfider af egen tyngd med tiltagande häftighet

nedftörta, och derigenom vål lör en del för-

ftöra och undantränga nedra hufvud-hvirflen,

jämte defs undra upftigande drag; men ock i

och med detfamma tråda i defs ftålle, och pä
lika fått, fom det igenom botten-hål utrinnan-

de vattnet, uti 5:te förföket, blitva en ny och
kraftig orfak til fjelfva nedgående dragets un-
derhållande, få länge något vatten upitrån der-

til famlas och nedrinna kan «}. I iSdan hän-

delfe, miifte fåledes hela öfra molnet nedkom-
ma och törminllxas. H varvid tillika, uti dra-

gets inra kärna, den öfre kalla luften nedfly-

ter, och genom fm kyla förbyter en del vat-

ten til is; livaraf icke alienaft det fiarka hagkt^

fom

u) Se Philof. Transicc Vol. 49. p. 147.
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fom gemenligen åtföljer deffa Sky-fall, hårrorer,

utan jämväl en begripelig orfak uptåckes, til

de vid fådana tilfållen nedftortande ofantliga,

och genom fjelfva vatten- columnens famman-
fryfning tilkomne, is-klumparna, hvilkas ftor-

lek af 9 fots längd, 6 fots bredd och f fots

tjocklek nåftan ofvergär trovärdigheten 5 och
fvärligen på annat fatt kunna förklaras. Ty
at med någre, anfe molnen for fnö-berg och
ftora is-fält, hvilka ftota fä ihop, at ftyckea

deraf; nedfalla , rimar fig icke med en fund
phyfik.

§. 44. Vid dubbla Sky-drag^ kan af det, fom
om de enklare up och nedgående dragen an-

fordt är, lått förutfes, hvad fom hända bör,
när förfta hufvud-hvirflen, fom föranläter de
fynbara dragen , år befintlig uti någon vif medeU
hbgd imellan molnen och jord- eller hafs-ytan.

Hvirflens utgående ftrom har dä utrymme at

vidga hg och vånda om, fä vål up fom nedåt,

famt återflyta til axlen med ingående drag, fä

väl uppe vid molnen, fom ned vid jorden, och
fäledes förorfaka tvä ftridiga drag: af hvilka

det öfra nedfliger ifrän molnen, det nedra åter

upfliger ifrän jorden, at efter axlens belägen-

het, mötas uti fjelfva hufvud- hvirflens me-
delpunft. Håraf förltäs,

t) At deffa drag upkomma tillika och nå-

ftan pä en gång. Men jämväl mångfaldiga för-

ändringar, få väl i ordningen fom fkapnaden,
hvarmed de blifva fynbara, förekomma. Mol-
nen åro måft lättrörde , fäledes fylles öfra dra-

get gemenligen förft, inna^i de nedra ämnen,
i ftri-

*) L'avant coureur 1768. N;o 3a. p. 501,
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i ftridig led emot deras tyngd, kunna lyftas

och fylla nedra draget. Xägot beror iikval pä
åfkadarens afflånd, hvilken nåra vid, kan blif-

va de fonla rörelfer och upftigande dimbor pS
hafsytan varfe, innan detta pä långre häll eller

öfra molnets nedftigande, kan i akt tagas.

2) At vid deiTa dubbla drag, ej altid bägge
columnerne åro fynbare 5 nk åmne på någonde-
ra fidan dertii felar. Saiedes fäg Dampier en-

daft nedra draget fylla hg med vatten til en ili-

gande pelare; ty åfvancil felade moln, at fylla

öfra draget, hvars verkhghet endafi: af en Iju-

fare änge-ftrimma blef markelig. Ganfka ofta

har ock endaft den öfra moln-pelaren vift lig,

utan någon nedifrån mötande column. Och
pä det fåttet kunna delTa dubbla Sky-dtag oftaft

tagas för enkla, och med dem förblandas, ehu-

ru i fig fjelf åfven defia enkla ej annat åro än
dubbla, men til håiften ofynbare eller ofylide

Sky-drag.

3) At ofra delen, eller den ifrån molnen
nedlfigande columnen, år 3 ja 5 gånger långre

ån den upftigande, har Im grund, dels uti

tyngdens medverkande, fom befrämjar de för-

ras, men år tv.^rt emot de fenares rörclfer;

dels uti luft-kretfens upät aftagande tåthct, hvar-

af händer, at hela den omlöpande hvirllen til

jåmvigtens behållande, llråcker lig mycket iiö-

gre up uti en giefare och lättare luft, ån ned-

^i uti den nedra mer iammantryckta och täta-

re luften. Samma orlåk gör åfven, at del]e

omlöpande hvirflars axel meråndels håller lig

närma ft lodrätt.

4) Kan efter denna förklaring, öfra draget

aldrig
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aldrig råcka ned til fjelfva hafs-ytan, eller der-

med förena fig pä annat fått, ån förmedelfl: ea
iipftigande pelare, fä vida bågge ftadna vid hvirf-

lens medelpunä, omkring hvilken de fpridas

til utgående ftröm.

5) Uti denna medelpund bora bada dragen

förenas til en nåftan cylindrifk column.

6) Sä vida bagge dragen juft dä hunnit blifva

fullkomligen formerade, bora de ock nu göra
flarkafLe verkan, och vattnets upfordring uti

fammanhångande ftfångar för fig gS; hvarvid

alla ofriga omftändigheter, fåfom: at den for-

merade canalen vifar lig ihålig, fom et glas-rör;

at vattnet i fpiraler eller fom en fiingrande rök
föres up; at vatten-droppar och cafcader flän-

ka omkring draget, m. m. komma fullkomligen

öfverens med den vid krit-förföken förklarade

inra mechanik af fjelfva drag-rörens formation
och verknings-fätt.

7) Det enda, hvarpä jag, vid deffa dubbla

drag, har itor orfak at tvifla, år vattnets verk-

liga upfordring til fjeliva det öfverhangande
molnet, hvarifran dragets ofra column nedfti-

git. Detta flrider ej allenaft med denna öfra

columns nedgående rörelfe och direétion

,

til hvilkens häftiga ändring aljeles ingen orfak

fes; utan ock dermed, at de:.a upftigna vatt-

net efter dragets briftande, borde hänga qvar
uti öfra molnet, hvilket uti ftora maffor ej år
möjligt, och ingen fpridande orfak, fåfom vid
enkla upftigande drag, hvilkas hufvud-hvirfvel
år uti och upöfver molnet, då anträffas. För-
modligen refes vattnet endaft och uppehälles

under ftarkafte omlopp uti nedra columnen til
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vifs hogd inemot hvirfvelns medelpuiKfl, hvar-

åfl: det hogft upfligne, fprides til fina droppar

eller ångor, och derigenom tilfkapar et nytt

moln, fom med det öfra förblandas, pä lika

fått fom vid enkla dragen.

8) Sä vida bagge columnerne, fom vid deffa

dubbla drag mötas ät, och utgöra den cylin-

drilT^a pelaren, icke bero af hvarandra, utan

bagge tillika, hårröra och upkomma, af deras

imellan dem liggande hufvud-hvirfvelj fä åro

jämväl alla, uti deras relativa ifållning och be-

lägenhet obferverade ändringar, rena folgder

af de rörelfer och förändringar, fom med den-

na hufvud-hvirfvel föregä. Är hela luft-maf-

fan, hvaruti denna hvirivel omföres, uti hvi-

ia, fä blir ock defs axel lodrätt, och b.igge dra-

gen ftå lod-rätt under hvarandra. Flyttas he-

la luft-maifan, jämte öfra molnet, åt någon vifs

fida, fä mälle ock hela Skydrags-columnen föl-

ja med vinden 5 flyter nedra luften fortare el-

ler åt nägoji annan fida, än den öfra, fä kan
hela pelaren komma at ligga pä fned, llä i korfs

med andra, och efter utfeendet dragas ut pä
längden, tiis den briller af, och bägge dragen

fl^iljas ifräa hvarandra. År hela luft-maffan i

vägande rörelfe, kan Skydrags-pclaren fä en pä
olika fatt böjd i!i igrande figur, fvätva af och
an 5 och likfom med fpräng, flytta fig öfver

hafs-ytan, med mera, fom vid förfokcn vifar

fig, och utan fvärighet af defl^a luft-mafl[ans

olika rörelfer och undulationer härledas kan.

9) Af famma grunder begripes, hvårföre

defl^a Meteorer fållan eller aldrig under, men
vål efter flygande ftorm, dock mäfl uti lugnt

och
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och ftilla vader vifa fig. Storm kan nämligen
nog upvåcka fjelfva hufvud-hvirflarna, mea
til dragens fulla formation bor luften någon tid

förblifva ftilla och i famma belägenhet. Ty,
få långe en ftrykande vind ftåndigt bortforer de
under eller öfver omlopps- hvirflarne upkom-
mande dragen, kan verkan deraf ej blifva be-

tydlig, utan deffe omlöpande luft*columner
fkiljas fnart vid deras hufvud-hvirfvel, och fram-

drifvas, fäfom mindre hvirfvel - vindar , efter

hvarandra. Men år luften hvilande pä famma
ftälle, få kan den fattas i vidftråckt omlopp
omkring famma fläck, den återgående ftröm-

men ifrån alla fidor ftota ihop til dragets for*

mation, och deruti förorfaka få mycket häf-*

tigare omlopp och gyration.

10) Alla vid Sky-dragens flut eller briftan-

de anmärkte omftåndigheter , bero åfven här-

på. Sä fnart hvirflens omlopp mattas, häl-

las fjelfva dragen ej längre vid magt, utan
det nedra fäller fit nedifrån updragne forråd

af främmande ämnen äter ifrån fig , det öfre

åter flyter, med defs fpecifiqe lättare fyllning,

up til famma hogd, hvarifrSn det nedhämtades.
Sä framt ej , fom åfvan fades , de öfre molnens
fammantrångning foranlåtit verkliga Sky -fall,

hvaraf jämväl nedra draget förtryckes , och he-

la phenomenet kommer, förbytas til våld-

iamt rågnwbv:?jB'^fc-fo>-ifjd>iil nr

11) Sä vida hvirfvel- dragets fynbarhet in-

gen ting bidrager til defs verkliga omlopp , fä
kunna defla drag ock flera gänger § rad fyllas

och äter tomas, blifva fynbare och förfvinna,

famt århålla olika utfeende, efter olika fyllnin»

gars

\



3^ 178^» c^^^* Fehr. Mart.

gars ymnighetj art och befkaffenhet 7). Luft-

draget kan fåledes åfven efter den fynbara co-

iumnens nedftörtande , likafullt ånnu behålla

én tiiråcklig ftyrka, at fåfom hvirfvel - vind
våldfamt. angripa fl^-.epp 5 och dä den framftry-

ker ofver land, ä nyo dårftådes uplyfta nya
Sky-drag och med förändrade phenoniener blif-

va fynbar.

12) Af fjelfva den dragande columnens for-

mation och verknings-fått, begripes i ofrigt,

det hijkeliga hidlrandc och forffandc danct^ famt

hvafande låte^ fom vid delTa Sky- dragens an-

komlt och framtågande blifvit hördt, och be-

fl>rifves det förra, fom flera vagnars framkö-
rande öfver en ften-gata, eller forffanriet af et

vatten -fall i djupa dålder 2:)^ det fenare fåfom
hvåfandet af gäfs, eller flxepps-tågens h vinands
uti Itark blåft/ Dylika ljud upkomma nödvän-
digt, når hela den inom draget, fafom en lång

fmal trumpet-lik Tub, inneflutne lutt-columnea

fättes i dallring af den, vid defs öpningar in-

trängande och uti häftigafte omlopp Itadde luf-

ten, och famma dallring fortplantas uti den
omgifvande luften. Vid nedra ändan af dra-

get
,

förpas luft och vatten väldfamt in om
hvarandra; hvaraf ljudet mårte likna det forl

,

fom höres, dä luft och vatten tillika dragas

in uti öpningen af et långt glas-rör, och kom-
mer nog nära til bullrandet af et forffande vat-

ten-f:ill. An mera likhet torde Skydrags-ljudet

hafva, med det, uti förföket 9. anmärkta
dån, fom höres, när den igenom vattnet ned«

dragne luft-columneii, råkade omilopps-trädeii

och

^v) Tj^rEVENOT, fe Buffon 1. c. :) i"\lL schexbr. 1. c.
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och deraf fordelas til fl^ummande luft- blåfor.

Hvåfandet åter, torde hafva gemenfkap med
det uti 5:te forföket N. 3, 4. §. 20. anförde gnis-

lande läte uti luft-pipan; eller ock, fom troli-

gare är, hårrora af någon tilftotande främman-

de orfak, hvilken längre ned utförligare kom-
mer at omtalas.

§. 45. Imedlertid år af det hit tils anförda

klart, at alla vid Sky -dragen förekommande
phenomener, få ganfka mycket likna verknin-

garne af de afvanbeOaefne dragande och åter-

gående hvirflarne, famt med fä mycken natur-

lig lätthet och fammanhang, af dylika uti luft-

kretfen antagne hvirflar, kunna hårledas Qch
förklaras; at föga vidare något tvifvelsmål,,

om dylika luft-hvirflars verkelighet vid Sky-
drageji, tyckes kunna aga rum. Om detta i

och för fig fjelft är hvarken nytt eller obekant,

fä vida icke ailenaft redan Seneca, af viffa uti

luften, iikfom uti vatten, upkommande hvirf-

lande omlopp, ganfka val förklarat fma Turhi-

nes'y utan jämväl de måfte nyare, pä dylika hvirf-

lar grundat deras förklaringar om Sky-drag: fä

torde likväl dervid vara åfven få tydeligt, at

man dermed vanligaft endafl ftadnat vid tillämp-

ningar af enkla hufvud-hvirfiars kända egen-
fliaper, utan at, mig vetterligen, någon riktigt

kant eller ihogkommit deffa hvirflars återgåen-

de drag, hvarpå Sky-dragen likväl egentligaft

bero , och hvarom jag ätminilone , af de be-

(krefne förföken, århällit de förfla tydeliga be-
grepen. Skillnaden af deffe förfök och der vid
fundne hvirflar, bero egentligaft derpä, at der-

vid icke, fom i alla ofriga experimenter om
hvirflar, hela den uti käiilen inneflutne vat-

C ten-
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ten-maffan fåttes i omlopp , utan endafi: en vifs

af den öfriga omgifven del af fjelfva materien,

drifves omkring^ och i ftållet for at endafl:

ka pa phenomenerna af den originelt omlopan-
de huivud-hvirfien, ftörre affeende hafves på
de deraf uti omgifvande medlet upvåckte rö-

relfer och i detta affeende okande hvirfiar.

Sädant år nu jämväl fjelfva tilftåndet uti luft-

kretfen^ hvaråft dragande hvirfiar, icke inom
flutne kärl, utan inom hela den ofriga fria lutt-

maffan,upkomma. Pä det fättet undvikas jäm-

väl alla de obegripligheter, fom låda vid de mä-
fta och vanligaile förklaringar, fäfom: at ftri-

diga vindar fammanpräffa och likfom ihopruUa
moln til länga cylindrar, at delfe blifva hift-

toma inuti; at öfverftrykande vindar befrämja

upfligandet deruti ; at kropparné uti dragets

fnäcke-gängar, ffdbm p3 et planum inclinatum,

åkä upfore, med mera. Hrr Franklin* är for-

modeligen den forfte, fom härutinnan börjat

fatta redigare tankar, uti defs Imrika förklaring

om upltigande Sky-drag, h vilka af den varma
luftens fammnnflytning til nSgot viflt fiälle,

och- refning til en med hvirflande omlopp up-

fiytande column, härledas a). Men dä famma
förklaring ej nog beiTiipiigcn kunnat lämpas,

pä alla otViga om ncdiligande Sky -drag före-

kommande ovedcrfägeliga rön och obfervatio-

iier, har äfven han, genom famling af mång-
faldiga med och mot hvarandra llridande rön,

lemnat faken til vidare granfl<ning öpen. Det
är likväl ej lätt, at fönnedellt blotta befl<rif-

ningar, ärhälla tydeligt begrep om delTa Me-
teo-

rt) Lcticrs pag. 192. ic. Letter, ao. p. 216.
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teorer. Dylika berättelfer finnas, vid anftåld

jåiniorelfe, få olika och ftridande, fä upfylde

med bi-omftäodigheter och fjelfgjorda * ima~
ginations-bilder, men innehålla fä litet mecha-
nifl^a hufvud-omftändigheter, at man foga kom-
mer til nägon vifshet, hvad och huru mycket
dervid biifvit fedtj innan man af de anförda

forfoken århallit tydeiigt begrep, om fjelfva

hvirflarnes art och verknings -fått, hvaraf defr

fa Meteorer, uti alla deras oråkneliga förän-

dringar, hårröra och upkomma. Således för-

modas, ej utan grund, at närmare och åfyna

bekantfkap med deffa förfök och dervid fyn-t

bara dragande hvirflar, flmile vid fjelfva ob-
fervation af timande Sky-drag, ganfka mycket
bidraga, at dervid ytterligare urfkiija och up-
lyfa åtfkilligt , fom ännu kunde tyckas vara

nägon ovifshet och tvifvelsmäl underkaftadt»

Fjerde Stycket en annan gång.

JOH. CARL WILCKE.

'

.
.Ron och Anmärkningar om JEther^

af

CARL WILR SCHEELE

jYl
ed ordet Mhsp förftäs uti Chemien en gan-

•^^-^ fka fiygtig, genomträngande, färg-iös,
äromatifl^ luktande och uti vatten uplöflig ol-

ja. Denna oijas förfta tilrednings-fått af Vi-
triol-fyra och Spiritus vini,har redan varit lån-

ge bekant, men i fednare tider har man up-
täckt flera methoder och funnit, at fä väl fal-

C 2 peter-
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peter- fom falt-fyra medSpir.vini frambringa en
dylik JEther^ dock at fednare fyran ej alJenait

bör v^ra tilråckeligt ftark , utan ock rr.ed Tenn
eller Regulus antimonii förenad. Som Theo-
rien om Ethcrs upkomft ånnu år ganfisa otull-

komlig, och det i brift af tilråckliga forfok, tor-

de följande gifva ofs mera ljus i detta åmne.

§. I. a) Om man vid VitrioI-ZEthers prcc-

paration brukar en ftor retort och gifver til

flut ftark eld, finner man, at flygtiga fvafvel-

fyran uti recipienten är blandad med ättika,

men til luft-fyra fins ej tecken, hvarkcn i re-

tortens eller recipientens toma rymd. h) Blan-

das et uns pulveriferad Brunlten med hälft uns
Vitriol-fyra och et uns flark Spiritus vini uti

retort, och lägges på varm fand, tager bland-

ningen, efter några minuter, af lig fjelf hetta,

och kommer i koknings under denna aftion,

öfvergär uti recipienten en ^ther, fom har

förträffelig lukt, ökas elden, fa öfvergår til ilut

ättika, utan fpår af flygtig fvafvel-fyra ; lufteri

i recipienten år blandad med luft-fyra och re-

ften i retortcn innehåller Magncjhim v itriolatum
utan öfverikott på fyra. Sattes til en del

Vitriol-fyra, cn halt del \'itriol -cether och 2
delar rilven Brunftcn , • och procederas fåfoni

lit. tager blandningen efter cn liten flund li-

kaledes af lig fjelf hetta ^ Älther, fom hår alle-

nart til en liten del igenfås, har båttre lukt ån
tilförcne , och jämte ättikan, fås här ockfå
luft - fyra.

2. För at få en fåker ofvertygelfe, om
Vitriol- fyran kan anfes fom en verkelig Piirr

(ofijlitutiva af ^ther vitriolatus, borde tpril den
öfvcr-
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ofverflödiga Vitriol - fyran fkiljas derifrån: at

reéliflcera -Sther öfver tort Alkali, har jag fun-

nit gör ej tilfyllefl, emedan det ej rakar äther
pä alla punéler, hvårföre jag förft löfte et cau-

ftifia alkali uti Spiritus vini, och i denna al-

kaliferade Spiritus folverade jag fa mycketVE-
ther, fom den kunde mottaga, och derpå af-

deftiilerade jagdenfamma åter med lindrig eld.

Til denna fåledes depurerade ^Sther flog jag

varfamt 2 delar ren concentrerad falpeter-fyra,

i

denna blandning luktade aldeles fom Äither ni-

I
trofus, jag låt altfammans afdunfta, tils allenaft

några droppar refterade, härtil blandade jag li-

tet af Tungfpat-jordens uplöfning, fom då ftrax

I

hvitnade, och fäledes upkom hår en regenere-

rad Tungfpat. Detta torde fäledes vara tilråc-

I

keligt at bevifa, det " Vitriol- fyra tyckes vara

I
en beftånds-dei af ^ther vitriolatus.

§.3, At Zinck-kalk, i fak-fyra uplöft, Bu-
tyrum antimonii och Spiritus fumans Libavii,

med Spirifus vini deftiilerade, frambringa^ther,

år bekant och mina förfök intyga det famma:
jag vill allenaft hår tillägga, at vid alla defle

deftillationer ingen luft-fyra framkommer. Or-
faken, hvarföre af falt-fyra och Spiritus vini en-

fam, ingen i?ither kan produceras, torde föl-

jande upgifva: a) Jag blandade et uns pulveri-

ferad Brunften med 4 uns ordinair falt-fyra och
2 uns ftark Spiritus vini, och låt blandningen
ftå vål tiltäpt hela 7 månader, under hvilken

tid den dä och dä omfkakadesj denna mixture
fick omfider en lukt fom^ther nitrofus, och
jag fäg några droppar olja Sfvanpä. I anled-

ning liåraf, tog jag en tubulerad retort, flog

deruti 2 uns Sal commune och 2 uns Acid. vi-

C 3 trioli,
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trioli, lade honom i varm fand med en förlu-

terad recipient, fom innehöll 3 uns Spirit. vi-

ni. Efter några timars forlopp, flog jag den-

na fpiritus, fom nu var fumany ^ uti en retort,

fom innehöll 3 uns pulveriferadErunften: bland-

ningen fick ftrax en vacker grön fårg, men
efter några minuter, blef den het, hvarföre jag

genaft .applicerade en recipient, hettan tog fä

til, at blandningen kom af hg fji:It i kokning
och med detfamma forfvann gröna fårgen. Se-

dan kokningen afftadnat, halde jag det, fom
nu fanns uti förlagen, uti en flafua, hvaruti

jag hade flagit litet vatten, och llrax feparerade

fig ilther, fom pä lukten liknade JEiher nitro^

/?//, blandad med dephlogifticerad falt- fyra. Re-

cipienten iuterade jag äter for retort- halfen

och deftiilerade ad liccum; dä framkom mera
Ä!ther, hvaraf en del flöt åfvanpa och en del

höll fig pä bottnen, h) Om cn blandning af

g uns rifven Rrunflen, et uns Vitriol-fyra,

köks-falt och Spiritus vini, af hvartdera 3 uns,

dellilleras, upkomma famma phenomener och
produfter fom lit. a. c) Uti en retort flog jag

3 uns rifven Brunften, och lika mycket ordi-

nair falt-fyra, lade honom pä varm fand och
applicerade en recipient med 3 uns Spir. vini

nti, Salt- fyran gick nu dephlogiiticerad uti

Spiritus vini, denna Spiritus biet ganika varm,

faflån retort-halfen var kall. Nägra timmar et-

ter, då all gäfningen uti rctortcn upliörtjflog

jag Spiritus utur recipicnten i en retort och
deihilerade med lindrig eld: i början öfvergick

/t'thcr, fom luktade /F.ther nitrofus, men til

flut kom en annan /Htlicr eller rättare, olja,

fom föll pä bottnen, och andteligen kom falt-

fyra.
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fyra, d) Jag uplofte Vifmut uti Kongsvatten,
fom af 3 delar falt -fyra och en del falpeter»

fyra var fammanfatt j denna folutxon afdunfta-

de jag til en fyrups ftadga, blandade denfamma
med lika mycket liark Spir. vini och deftille-

rade med lindrig eld: i början kom ren Spiri-

ritus och fedan en ^ther, fom luktade aldeles

fom ^^ther vitriolatus. e) ]%xx\ var den fifta

ibland metaller, med hvilken jag kunde, med
tiihjelp af fak-fyra, producera Äither. Jag fa-

turerade medelft kokning falt-fyran med Järn-
fafran, ty med Jårn-filfpån upkommer ingen
/Ether, uplofningen evaporerade jag til bonings
confiftence och procederade vidare fom Ut.

i^ther, fom hår upkom, liknade aldeles den
förra. Jag flog flere gånger Spiritus vini fä

val pä detta fom Vifmuth-refiduum, och ftck

hvarje gång, vid en ny deftiliationj^ther. Vid
deffa deftillationer framkommer ingen luft-fyra,

§. 4. For at ockfä hår fa vifshet, om falt-

fyran bor anfes fom en beftänds-del af denna
itther, var förfl: nödigt at rena denna ^Ether

från öfverflödiga falt-fyran, fä mycket möjeligt

kunde vara; jag procederade derfore med den-
na ^ther pä famma fått fom med ^ther vi-

triolatus (§. 2.). Denna fåledes från falt-fyrari

renade /Ether, blandade jag med filfver-uplös-

ning, men fom hår ej flvedde någon fällning,

flog jag altfammans uti et glas och tände eld

derpäj fedan .>^!ther var förbränd, fann jag filf-

ver-uplöfningen mjölk-fårgad och likfom yflad

?Li Argentum falitiim. Således tycks vara troligt,

at ock falt-fyran år en beftänds- del af denna
/Sther.

C 4 §• 5'
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§. 5. Salpeter -fyrans förhållande nied Spiri-

tus vini år bekant, hvårföre jag ej vil uppehål-

la mig dervid, men Flufsfpat- fyrans verkan pä
Spiritus vini v^ar jag mån om at fä veta. a) Jag
blandade pulveriferad Flufsfpat med Ana vi-

triols-fyra uti en retort5 0ch applicerade en re-

cipient, hvaruti voro 3 uns Spir. \ini, famt

lade retorten på varm fand. Dagen derefter

flög jag denna nu rykande Spiritus uti en re-

tort och deftillerade på vanhgt fått; Flufsfpat-

fyran trängde genom lutum pä alla Hållen, men-
intet tecken til /Ether blef jag varfe. h) Hår-

pä öfver-faturerade jag åter den uti recipienten

undfångne Spiritus med Flufsfpat-luft, fafom för-

ut, hvilken jag fedan flog uti en retort på 3

uns rifven Brunften och deftillerade. Flår for-

höll det fig nu helt annorlunda, ingen f\ra

penetrerade lutum, jag kånde nu ^ther-lukt,

och fedan jag hade afdrifvit all Spiritus
,

flqg

jag denfamma uti en annan retort och redih-

cerade med lindrig eld, dä jag bekom htet

ther, fom hade behaglig lukt, Hotande pa fal-

peter- £cther.

§. 6. For at fl^affa mig tilråcklig mangel

concentrcrad ättika, utdref jag den utur cie ii

kallade Llores viridis ^ris, fom jag fedan åter

rcftificerade. Min afligt var,at tilreda och un-

derloka den af Grefve' De Lauraguais upgif-

ven åttikc-anher; men oaktadt all min derpä

använda möda, var jag ej i ftånd at frambringa

minlla fpår dcraf. Likfå var dct bcPnaffadt med
ättikan, fom fås utur Alkali acetntum. Det år

bcfynnerligt, at få månge ai de nyare Chemi-

flse' Audorcr antagit denna Grefvens upgift,

fom en afgjord fanuing: jag bcråttade delia for
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^ mig mifslyckade forfok för Hrr Prof. och Ridd.

j

Bergman, fom behagade lemna mig til fvar:

"at H:r D:r Poerner vore den endafte, fom
"ej pä god tro antagit Grefve Lauraguais up-
pgift , utan at han rent af påftär, det hår icke

''fäs någon i^ther." Men ehuruväl alt detta

har fin riktighet, har jag funnit utvåg at få en
dylik /Ether: man behofver allenaft tilfåtta li-

tet af någon mineraiifK fyra, och fedan anfiäi-

la deftillation 5 til exempel: Man blandar til

et uns concentrerad ättika, (den må vara de-

!

ftillerad afSpanfKgrona eller cryftaHiferad Spanfk-

grona, af Bly-fåcker eller Alkali acetatum m.ed

Vitrioi-fyra) 2 uns Spir. vini och 2 drachmer
ordinair falt-fyra; denna blandning deftilleras,

tils all Spiritus gätt öfver, och fedan reftifice-.

ras denna Spiritus til hälften uti en recipient,

fom innehåller litet vatten, fä fär man åttike-

sether. Om man i ftållet för falt-fyra, tager

Salpeter- Vitriol- eller ock Flufsfpat-fyra,,fä up-
kommer famma^ther. Denna/Sther fäs i ftör-

re mångd än någon annan i^ther: den kan ock
tilredas pä flera fått: b') Om man uti 3 uns Spi-

ritus vini folverar i uns Alkali veg, acetat, och
tilflår fedan fä mycket af någon af de 4 up-
räknade mineraliflka fyror, at ej allenaft alt Al-

kali Äcetatum blir decomponeradt, utan ock at

någon af deffa mineralifka fyror proedominerar,

och fedan anftålles dcftillation, får man fam-
ma il!ther. c) Om Bly-fåcker rifves med til-

räcklig falt-fyra och tilblandas Spiritus vini famt
deftilleras. d)Om cryfL Spanfkgröna folveras uti

tilråcklig falt-fyra och fedan med tilflagen Spir.

vini deftilleras. é) Blandas en del concentr. Vi-

triol-fyra med 3 delar Spir. vini, en del Köks-
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falt och en half del pulveriferad Spanfkgröna

,

och deftiileras, få fäs ock /?!ther. Likaledes

om f) del Vitriol-fyra, blaadad med 4 de-

lar concentr. ättika och 4 delar Spir. vini, kom-
mer at ftå val tåpt i några dagar och fedaii

blandas uti litet vatten, fepareras iSther. Alla

de ^threr, fom pä detta fätt upkomma, flyta

på vatten, men åro på långt når ej fä flygtige

fom falpeter- och Vitriol-jther, och brinna med
blä låga fom Spin vini. Åttike-i^thers fam.man-

fåttning år långt lättare at deftruera ån de för-

re, fom af följande förfök kan inhämtas: g)
Jag löfte en del af åttike-iether uti fä mycket
vatten, fom dertil behöfdes , hvartil jag fedaa

lade 2 delar Alkali fix. cauilic. och deftillerade

med lindrig eld: här fick jag knapt | af den
förut iiplöfte i^thern igen. l3enna fåledes re-

clificerade ^ther ändrade väl ej Laccmus- fär-

gen, fom den gjorde för reclification, men dä

jag tände eld pä några droppar, fom jag hade

flagit pä blått papper, färgades papperet rödt.

Jag uplöfte denna Älther åter uti fvag alkaiill^

hit och deftillerade denfamma andra gSngen;

här förfvann den aldeles? det förfta, fom kom
uti förlagen, hade allenaft en liten lukt af i^!ther.

Rehdunm uti retorten öfver-iarnrerade jag med
Vitriol-fyra och deftillerade, hvaraf jag bekom
ättika.

§.7. Phofphorus-fyra, fom genom phofph.

förbVmniiig tilredd är, författc jag med 2 de-

lar Spir. vini och deftillerade denna blandning

pä vanligt vis, tils fyran uti retorten allenaft

återftod. Spiritus,fom jag uti recipienten und-

fick, hade en oangenäm lukt. Jag reclificera-

dc denna Spiritus, för at med lindrigare eld
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fä iEther, men jag fick ej något fpar deraf; dä

jag blandade vatten til denna Spiritus, hvitna-

de den fom mjölk, och efter några dagar ha-

de fatt % et hvitt pulver på bottnen, fom var

ren Phofphorus. Som Phofph. fyran altid med
fig forer litet odecomponerad Phofphorus, fä

torde Spir. vini vara et godt vehiculum at fe-

parera den famma från fyran: den omtalte oan-

genäme lukten härrörde fäledes af denna uti

Spir. vini uplofte Phofphorus, men at Spir. vi-

ni med fig ofverforer fjelfva Phofph. fyran, fom
H:r JvloRVEAu paltar har ej lyckats for mig,

ty jag fann ej något fpär af fyra uti min deftil-

ierade Spiritus.

§, 8. Sal benzoinum och Spir. vini gifva in-

gen iEther: men dä jag deftillerade en del Sal

benzoinum, 3 delar Spir. vini och en half del

ordinair falt-fyra, kom foril ren Spiritus, der-

pä blef jag varfe 2 fåril^ilte liquores uti retor-

ten, den ena var hvit, den andra brun; hvar-
före jag ombytte recipienten och fortfor med
deftillation, hvarpä jag fick ^ther, hvaraf ea
del låg åfvan på vattnet , men ftorfta delen
höll fig pä bottnen. Denna Älther luktade Sal

benzoinum, var ej m.era flygtig ån åttike-aether,

brann med ljus läga och rök: uplöft uti alka-

liferad Spir. vipii och fedan defiilierad, var den
lika fä lätt at deftruera fom åttike-öether , och
då reliduum uti retorten uplöfles uti vatten,
och någon fyra tilkom, coagulerades hela bland-

ningen af Sal benzoinum.

§. 9. Jag bör ej förtiga de flera mifslycka-

de

*) Elements de Chymie
,

Théoriqiie & Pratique,
III. Tom. png. 338.
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de forfok^fom jag i detta åmne arxftålt, emecian
de tjena til någon uplyfning angående Theo-
rien om iSthers upkomft. Vinftens-fyra har in-

gen verkan päSpir.vini, ej heller når nägon mi-

neralifk fyra tiikommer, ej heller når Brunften
tilfåttes. Concen trerad Citron -fyra förhåller

fig i alla omftåndigheter pa famma fått. Borax-

fyra eller fedativ-falt ger heller ingen Äther,
hvarken med eller utan Brunilen. Bärnftens-

fyra eller Sal fuccini förhåller hg lika få, åf-

ven ock Phofphorus-fyra och Brunften: med
concentr. ättika och Vinftens-fyra: med conc.

åttika och Brunften 5 alla deffa åmnen gifva,

med Spir. vini deftillerade, ingen i^ither. Sam-
ma belkaffenhet har det med följande Salter:

Zincum acetatum: Mercurius acetatus: Mercu-
rius falitus: Ferrum falitum: Magnefium fali-

tum: Argentum nitratum: Magnefia alba falita:

Sal benzoinum och Brunlten: Alkali fixum cauii.

och Brunlten: Arfenic-fyra : Arfenic-fyra och
Brunlten.

§. 10. At nu af delTe anförde förfök för-

klara i^thers generation, vil jag ej gerna åta-

ga mig, ty ehuru det tyckes med någorlunda
fäkerhet kunna flutas, at altid et det brånbara

i Spir. vini attraherande åmne måfte vara med
i fpelet, emedan alla mina antörde rön fädant

bevifa; få finner jag likvid ej, huru denna me-

ning kan ega rum i anfccnde til åttike- och
Benzoé-o^thcr, emedan hvarken deffa tvånnc

vcgetabiliflxa fyror eller Flufsfpats och falt- fy-

ran ega n^gon fvnnerlig affinitet til phlogillon.

Men om man ock fkulle medgifva, at de ver-

keligen attrahera phiogi fton , fa (Un i mindre

grad, på hvad fått fcpareras dS fjelfva Spir. vi-
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ni -oljan eller Rxh^x frän vattnet, hvarmed den

förut få ganfKa intimt var förenad? Men tor»

de hånda, at detta phenomen kan förklaras på
famma fått, fom fvafiets feparation frän aer he-

paticuf. Man vet, at denna Luft år fom Spir.

vini uti vatten folubel, och beftär af phlogi-

{ioUy materia caloris och fvafvelj kommer nå-

got ämne til, fom fkiijer phlogiåon frän den-

na luften, fä går materia caloris fm kos och
fvaflet pr^ecipiteras. Applicerar man nu detta

på Äthers generation, ocfe man förut vet, at

Brunften, til exempel, eger en Itark affinitet

til det brånbara, når någon fyra pS honom age-

rar^ om nu denna metallifka kalken, Spir. vi-

ni och falt- eller vitriol-fyran komma tilfam-

nians, fä tager Brunften en del phlogifton frän

Spir. vini ät lig, värmen fom under denna aélion

blir få kånbar, at blandningen af fig fjelf kom-
mer i kokning (§. i. lit. a. §. 3. lit. a,) , år den,

fom genom fm flulsmåffa från phlogifton år

blifven fri, och fåiedes feparerar fig den fina

Spir. vini-oljan, iSther, från vattnet: Denna
iEther förer dä gemenligen med Jig en liten

fmitta af famma fyra, fom tjente til et medel
at feparera den famma frän vattnet (§. 2. 4.),

ty quantiteten af fädan fyra år uti en val re-

dificerad iSther få obetydlig at man ej fä al-

deles fåkert kan päftå, at ingen ^ther utan mir
neralifk fyra exifterar. Den lilla andel af ätti-

ka och luft-fyra, fom jag vid fomliga deftilla-

tioner anmärkt (§. i. lit. c,)^ kommer af en li-

ten del i5ithers totala deftruétion, emedan det

år ganfta troligt, at oljan uti Spir. vini beftär

af åttike-fyra och phlogifton. Som en uti falt-

fyra uploft Järn-kalk ($. 2. lit. e.) med Spir. vi-

ni
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ni deftillerad, gifver ther, fä finner man håraf

orfaken, hvårföre Tinctura martis, Pharmac. Svec.

med tiden far en iukt efter i^lther nitrofus.

»fei^k—III— III . iir^^^^S.ii Ill rw^mmi4ät\ m

Botamfi< Beflmffiing pa tvånne fpecies åkta

Mujkot ifrån ben Banda
^

- af

C. P. THUNBERG.

IV^ufl^ot har ifrån åldre tider varit bekant i

It Europa, och både uti Apotheken och kö-

ken mycket brukadt. Förlla kundsapen derom
har, innan vägen til Oft -Indien förbi Goda
Hopps udden af Pörtugiferne blef upt5xkt,

kommit til ofs igenom Araberne, fomi i ford-

na tider handlade p'i kullerne Maliabar och Co-
romandel

,
fingo både detta och andra fpecerier

där til köps och förde dem fedan öfver til Eu-

ropa. Men oaktadt detta fpecerie få länge va-

rit bekant, och oaktadt de öar, fom produce-

ra det, åfven flere fecler varit förll i Portugi-

fernes och fcdan i Holländarnes våld, hafva

likväl både en tjock dumhet hos dem, fom vi-

ilats i hidien, och jaloutie lios defs egare,

gjort, tit vi intil denna dag ej fått fullkomlig

kunfkap om de trän, fom bära detta dyrbara

drogue, och at träden, hvaraf det hämtas, hit-

tiLs varit för Botanici obekante til fit flågte

och ch^ls. RuMPHius har väl defs bennrifnmg

och figur, men til fina frudihcations- delar lä

förbigångne eller otydligt bel"krefne, at de al-

drig åa kunnat införäs i Sexual -fyJttmet. Ån
myc-
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rnycket fåmre finnes en gren med frukt iitaf

Myriitica Mofchata , afritad hos Plukenet,
Uti de Samlingar af Naturalier i Spiritu vini,

foiii jag i myckenhet haft tilfålle fe bäde i Oft-

Inciien och Europa, har åfven Mufl^ot funnits^

men blott med blad och frukt, utan några rik-

tiga blommor 5 och i fynnerhet utan han-blom-

mor, fä at deraf ej varit fynnerlig uplyfning

at håmta.

Hrr Baron v. Wurmbs har förledet är frän

Batavia behagat (linda mig en flafka. med bäg-

ge fpecies af den åkta Mufkot- nöten, uti Ar-
rak inlagde. Det ena fiaget af deffa hade en-

dafi: frukt pa fig, och det andra bäde frukt och
han-blommor. Af deffa har jag derföre upfatt

följande Botaniil;a bedmfning, få fullkomlig,

fom varit möjeligt af de fände grenar. Tyde-
ligare och fullkomligare fa vi framdeles vånta
den, dä nägon Botanicus fjelf får pä öen Ban-
da, dår Mufl^ot - tråden nu planteras, exami-
nera flera lefvande och blommande grenar.

Af de fä grenar mig biefvo tilfldckade, tyck-

te jag mig fe och kunna lluta, at pä famma
tråd

,
ja åfven pä famma gren , funnos han-

blommor färikilda, fom ej buro frukt^ och hon-
blommor, fom ej vifte tecken til hannar, men
utväxte til frukt. I anfeende härtil, kommer My-
riftica at föras til den 21 claffen eller MoncÉcia.

^ Vid fkårfkädande af blommorna, finnes ca-

lyx vara helt enkel och uti fpitfea delad i tre

korta flikar, fom ftä mera upåt, än utåt. Den
år föga mer, ån af en iinias iångd, och fpråc-

kes pä hon-blommorna, under fruktens tilvåxt,

cj upifrän nedåt, långs efter fiikarne, utan lofs-

nar



48 178^- (^^^- F^^^^- Mart

nar ned til aldeles ifrån fit fäfte, fpräckes ock-

fä llundom oordenteligen ned-til, och uplyites

mer och mer af den tilvåxande frukten, emot
defs fpets, likfom en Caiyptra pä målTarne, til

defs den aldeles affaller.

Ingen blom-krans eller Corolla finnes.

När calyx blifvit borttagen, fynes i han-

blommorna et aflångt filamentiim, ungefärligen

af defs längd, fom är cylindriPnt och i toppen

trubbigt, utan tecken til frigma och utan tec-

ken til, at det utväxer til frukt.

Pä detta cylindrifka filamentum fitter, under
fjelfva toppen, til midden deraf, en Anthera,
fom har många färar på hg, men tyckes ej va-

ra delad i flera. Anthera liknar fäledes här al-

deles den, fom finnes pä Nipa, och är rätt ar-

tigt af filamentum genombärad. Vil man anfe

detta filamentum for et receptaculum, eller rät-

tare, for et germen fterile, fa bor Myriftica hö-
ra til Gynandria, men i mitt tycke, med min-
dre fl<äl.

P3 hon-blommorna är germen fuperum me-
ra bukigt midtpä, och ändas med en mycket
kort ftylus, fom är niigot: tjock, bred, med
tvänne färar fonedd och delad i tvänne fpit-

iiga, korta iligmata.

Frukten, fom utväxer mer och mer, är en
Drupa, omklädd med en kottaktig fubllance,

inom hvilken, dS den omfider fpricker midt i

tu, fynes noten, med fm karmofin -röda Mu-
Ikot-blomma omkring lig.

När Nöten fedan, fom af fig fjelf ej fpric-

ker, öpnns, ligger nuiti nucleus eller den kär-

na, fom allmänt år känd under namn af Muikot.
Af
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Af det andra fpecies, fom i Indien fatt namn
af Hmn-Mufkot, fick jag blott én gren, uti

hvars biommor ej fyntes tecken til hannar.

Bagge deffa fpecies flåljas ifrån hvarandrä

med följande märken
^
nämligen:

/. 9/?. Myriftica mofchatä /ö/i/V lanccolatis ^

friiäu glahfo.

Figur harpa har Rumphius i Herbariö Amboin»
Tom. 2. Tab. 4.

Deytterfte grenarne bblfva ganfe fine och glatte.

Bladen åro lancet-like^ m^ed lång fpits, hele i

kanten , med fina fido - nerver ^ helt glatte

och fingers länge.

Blommorne fitta ytterft pä grenarna, pa gan-

(ka fina och en tums länga ftjelkar , m^ed

glatte calyces och glatte rundaktige eller co

nifKe fiLiiaer.

2. 9/?. Myriftica tomentofa folHs ovatis^

fruciu tomentofOi

Figur pä denna fes hos Rumphius i Herbario
Amboinenfi Tom. 2. Tab. 5.

Detta tråd har mindre krona, än det förra, och
iamre nötter , fom åro mer utfatte för mal.

Ytterfte grenarne äro mera fiadige och helt ludne. ^

Bladen åro afiånge, mycket brede och ofta af

en fots längd, utan läng fpits, tjocke med
grofva uphöjde lido- nerver och ej aldeles

glatte.

Blommorne fitta ned vid grenarne, pa korrta,
tjocka, ludna ftjelkar.

Calyx och fjelfva frukten äro gfver alt betåck-

D te
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te med et tätt och brunt tomentum, hvilket

pä frukten mer och mer^ dock ej aldeles,

förfvinner.

Frukten år i början rundaktig , men blir alt

mer och mer afläng, ju mer den utväxer,

och mogen år den lik en Olive, jåmtjock

up och ned til, med tunnare kött omgifven.

Utaf bifogade Tabel Tab, r. fyncs i naturlig

ftorlek:

Fig. I. Frukten af Myriflica mofchata, fullvåxt.

2. Frukten af Myriftica tornentofa^ ej al-

deles fullvåxt.

g. 4. Calyx pä fidan furcftåid.

5. Calyx i toppen.

6. Filamentum och Anthera.

Om Tnnomi/ka Areery

af

FREDRIC MALLET.

Uti fjunde Propofitionen af Newtoxs Tractat

de Ovadratura Ciirvdrunt^ år gjord Anmärk-
ning om Trinomiflvi Arcers uträknande och

jåmforandc, at nagondcras coéilicient kan for-

Ivinna och gora hinder uti rakningen: denna
hafva vål Stkwart och Horsley, fom för-

klarat famma Tradat, anfctt för otydlig, men
ändock cj tilräckligen uplyfl åmnet; icke hel*

ler har någon annan Geometer af de flera,

fom n^rifvit om Trinomifl\a Areers jåmförelfe,

lemnat lin upmårkfamhet hrirtil. Jac har der-

för«
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for^ företagit mig, at underfåka fakens befkaf-

fenher, och vii hår korrteUgea anföra, hvad

jag funnit vårdt at anmärka.

§. r. Före New?ons tid, hade man funnit,

at om en krok-lineas flytande Åhfcijfa bemår-
ö—

I

kes med z, och Ordinaten j/r:^z , fä är

famma krokiin^s Area Deraf följer,

at om y:=:az^''\ fä blifver Areen

-5.^9h- &c. Och om ^ = ^-4-/^"^

^^^^^^-f^ &c. famt = fä^kan
den krokliniga Areen altid finnas , när A är et

helt och jakadt tal: men, om A år et nekadt

eller brutet tal, ja åfven når A^ö, f| behöf-

ves mera konfl: at finna famma Area. New-
ton år.uphofsman til en Method

,
hvarigenom

man altid kan approximera til en fädan krok-
linig Area, och har genom et fnille-rikt på-

fund vifat, at när en Binomifk Form, fäfom

gifves, hvaruti ex-

ponenten 9 ökas eller minfkas med yj^ fä at

man får ö±r)f, Ö:tr2j), öi^syj — - 9ir(j^50ch
likaledes A med i til at blifva A±ri, A±r2,
Ai73 " - ^irr^ få flal man utaf en enda A-
rea ibland dem, hvilkas Ordinater höra til for-

men j/zzz \e-^fz 'J fin-

na de öfriga, allenaft cr och r äro hela tal.

År Ordinaten Trinomifk , eller y:z,z

(^-H/a'^ -^^Ä^O fä mäfte mm hafva

D Ä Tvä
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Två Areer gifna, til at kunna foka sila an-
dra 5 hvilka? Ordihater höra til formea

z R j CiR Rzze-^fz -^gz .

För Q\'adrihomifkä Ordinater måfte trenne A-
reer vara bekanta, til at finna de öfriga, och
fä vidare. Sjelfva detta fortråileliga påfund ut-

fores uti oivannåmda Sfande Prcpoiition af

Traftaten Be Qnadratura Cuyvarmn.

^.2. Det år bade Exempel- vis, och for

tydlighet 5 forn Newton därftådes verkftållt

lin räkning med Trinomifta Ordinater^ ty man
kan vid dem, fom åro Binomifka, eller hvad
Multinomilka man behagar, anftålla enahanda
iinderfökning: han har kallat ,

den Senes elier

Progreffion af Areer NcdfligaJiAe
,y
h\^vux\ c år

et nekat Tal, men Upftigaudc Serien för de ja-

kade cr, och fedan räkningen blifvit tydhgen
förklarad, år följande nödiga anmärkning til-

lagd: Om lingon utafTcyyncnui j-HÄr, $-H2A'/?,

t5c. är lika 7)ied o. Ja via den oui Avcen tagas i

början af den Nedftigandc ^ ock den andra i början

af den Vffli-^andc Progre/Jinnen ^ och gomjn dem fkc-

2a alU de ofriga Areer kioma f?inaf. Qfver den-

na anmärkning, fom gäller om andra Multino-

mifka Areer, iitliiter fig Stewart uti lina G;;;/-

vientaries upon Newtoxs t\vo I rearijes pag.

§. 209 pS detta fått: Jag bekänner^ at jag iek>;

tilräckligcn forftar det bjelpe - medel
^ fom Aucfor

har for ej}ar : ry^ om A., L\ C, D, f, f , ^c. Sr den

Upftigaude pyogrej/inheu af Arger ^ och A^ P, j2>

T, ^e, den Xedjhgande fnämligen A zz
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Qj=:fz^''^'^'~^ ^ &c.) fä tycker mmingm
hår vara: at ^ om &ZZo^ kunna alle Areer uti hig-

Progrejjionerna finnas^ genoyn Areerna E och P ;

om ^-^Kn Jkola Arserna pS bagge Jtdvr pm B

gifvar utaf A och C; (^ch om 2 A?? r:: 0, blifva
Areerne pa bägge fidor om C beka7ite ^ genom antagan-

de af B och D ; men detta är ingalunda fant; ty när

é-HÄ'/jz:ö, kan man icke igenojn Areerna A och C
finna någondera af de ofriga uti hvardera Pro^

greffionen Ö'c, JKt Stewart hår mifstagit iig,

ftail uti det följande tydligen förklaras; men
pä det ingen mätte^ falla på den tanken , at

Newtons ord fynas innehålla någon orimlig-

het, fä vil jag anmårkag at han. ej forefl^rif-

vit, at man nödvändigt fl^all utvälja den når-

inaite få vål uti Nedftigande, fom UpPdgande
Progreflionen, nämligen 4 och C, da ^-hAjj:^^,

utan allenaft, at man NB. km taga någondera

tAreen af de forfta uti hvardera Progref/tonen^ me-
'delft hvilka han förfakrar at de öfriga (l^ola

'finnas. Defsutan år tiiböriigt, at halU fig til

de, Areer, fom lättart kunna utråknas eller con-
•jftrueras, utan at hafva affeende pa deras Rum
\iti Upfflgande och Nedftigande Frogreffioner-

na, allenaft de gagna til ändamålet; hvariöre,

dä hufvaid- fatfen här gifver tilkänna^ at man
'utaf tvänne Areer, fom utväljas, mäfte finna

-alla öfriga, fä bör uti deffa fårfkilda håndeifer,

då Ö-f^Aj-ji^ö, &c. underfökas , huru va-

lets inQirånkande år mer eller mindre nödigt.

t.: §.-3- Uti den präktiga uplagan af Newtons
fVerk, hvilken nu utglfves uri London .under

HoRSLEYs infeende, linner jag, at åfven Han
gifvit akt pä deffa cmllandigheter med Trino-

D 3 liiillwi
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rnifka Areer, då örrc?, elier 5-^Xr,^o^ &c.
(Jämför Tom. I. pag. 360.) och cierofver l€m-

nat et fådant yttrande : Fftcr ^ i e A

FTTJ?fB ö-f-2A'.r. gC^ fi följer, m nar 6 = o,

kan B finyias genom C, och tvärtom C utaf B, fnrrt

utaf B och C finnes D, E, 15 c, ty z^^^R^'
ZZ fl-4-)].tfB-+- $-4-'^-4-A)j./C -f- 6-h't}'h'2Är ,gD,
ccjj fa vidare: hiarfSre igenom B och C alle Jrecr

uti äcHUpftigande Frogreffionm bli/va beka^ite ; men

A ar oandelig, nämligen A ZZ R^-'-hr^fB-2ÅrgQ
oe

och likaledes alla Areer uti }\cdftigande ProgrcJJlo'

nen^ ty -

P3 famma fatt vifes^ at ^ om 8-^2ÅyiZZo^ blifva
alle Areer uti den Ncdftigande ProgrcJ/ioncn gijne^

nar antingen xi eller B Sr beka?n, 7nen C och de

följande uti den Upjligande ProgreJJicjien befinnas

candelige. Kar a ter 6-^ År ZZo ^ kan val A finnas

ittaf C, eller C utaf A^ vicn B Sr oändelig^ och

tillika alle Areer uti bSgge Prngrcjfiofterna utcm A
sch C. Alt detta år til fullo enlic^t med fan-

ningen, dä imn handlar om Arcerna i lig fjelt-

va; men faAän en krok-linea uttlråcker lina

ri^renar oändeligen langt, fågitvas likväl vid dea
farnm^ inOaänkta Areer, och med ladana kun-
na andra krok -lineers åfven inlkrankta Areer
jämföras, hvilket varit New tons ändamål at

vifa, utaf krok-Iineernas gemenlfep eller lika

art, huru det låter <ig göra, och h vilket altfä

hos HoRSLEY ännu äterftSr at förklara.

§. 4.
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9 A
§. 4. Utaf ofvan anförda ^^quation z R

::z ^ e A -h 9 -4- hn./B ~- öTTa^.^C följer,

icke allenaft, hvad Horsley anmärkt, at, när

9 — man utaf endera Arean B eller C kan
finna den andra, tillika med alla öfriga uti den

upftigande Progreffionen , utan ock, om någon
annan Area fkdle gifvas uti den Upftigande

Progreffionen, at det år möjligt utaf den enda

gifna föka hvar och en uti famma Progreffion:

ty z^'^''^ R- . e B 9 -4- ^ A ^ . fC
-4- ^-^r-t^iXr.gD^ och efter C gifves utaf 5,
få måfte D determineras utaf B enfamt, famt

tilbaka B utaf D allena, det famma gäller om
E och alla de följande uti Upftigande Progres-

fionen. Men uti Nedftigande Progreffionen

kan man icke fä kanna någon enda Area ige-

nom de nimda B och Cj ty A förblifver obekant

uti formuläret A- ^^'"^^'^/^ - iKrgC
^ o^]^

oe

fåledes kan ej ? finnas utaf A och 5, e] hel-

ler vidare någon af de öfriga Qj^R^ S*, &c. de-

termijéeras. Nu år ^ ''O = A il " ^ ^ Ä

zzMfdB-^ 2Kv^gdC, eller d^R"^} - \ yi fd S

'^T^.rg dC^o^ altfä om deffa Fluxioners Fluen'

ter corrigeras, få at R^^-KrjE- 2Xng3 zz

fä måfle äfven Areen t^A^-^ kunna vara än-
0

delig eller inlTirankt: Det år fördenflmll ick«
orimligt, ac antaga A fåfom bekant och detcr-

minerad, enligt löregående paragraphs vilkor,

D 4 och
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cch at igenom A, famt en ibland Areerna B,
C, D,^, &c. föka fiera, hvilket fkall lyckas bå-

de i den Upfiigande och Nedftigande Progres-

fionen, fä at alle famtligen kunna finnas, når

A får antagas fafom gifven, och inga andra
coéfficienter blifva lika med o. Under famma
Vilkor fynes hår, at om någondera utaf Areer-

na 2'^' ^> &c. gifves jåmte A, lä kan mna
finna de ofriga uti bagge Progreffionerna 5 fam-

rnaledes, at5när hvilken Area, ibm hålft, vål-

jes uti hela den Nedftigande Progreffionen A^

O, R, Szc, och derjåmte endera af B, C,

E,F, &c. fä blifver lått at linnå de ofriga pä
omfe fidor om A^ om inga coéfricienter vida-

re forfvinna. Jag iluter altf^ håraf, at de tvä

Areer, fom il\o]a tjena til at determinera alla

ofriga uti bågge Progreflionerna, hora når ö — r,

antingen vara uti den Nedftigande, hvartil jag

åfven räknar //, eller åtniinitone en af dem
finnas uti Nedftigande Progrcllionen, och at den
andra kan fä vara uti den Upftigande ifrån A^

famt at detta vilkor dzzo^ hindrar, at tvä A-
reer ibland C D, E, &c. må determinera nå-

gondera uti Nedftigande Progreflionen A^P.O^

§.5. I den händclfen, at ö-h2A;?rzr^, for-

haller hg faken på enahanda fåit, fåiom uti 16-

reg-iende Paragraph, allenaft mcvi den flxiUnad,

at man uti fatferna växlar om orden AW/r/Vjw-

4c och Upjligande Progreilion , och at Areer-

nas ProgrelTioncr räknas ifrån Areen C Såle-

des finner man A utaf B^ och tvårt om B ut-

af famt igenom A och B livar ocli en ibland

P,2, R. .^/^c. Af\enledes i gemen utat en

enda ibland B, A, l\0,R, S, &c. , hvilken det

mä
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fnS vara, kunna alla ofriga uti denna Neclfti-

gande Progreffion determineras , men ingende-

ra uti den Upftigande. År C gifven tillika

med någon annan Area, antingen uti Upfti-

gande eller Nedftigande Progreffionen , fa gifves

igenom Newtons Calcul hvar och en af de

ötriga, fä framt inga flera coefficienter forfvin-

na. Det famma gäller om hvar och en Area
uti den Upftigande Progreffionen ; fördenftull

måfte' man, uti denna håndelfe, til de Trino-
miOia Areers determinerande, hafva atminllo-.

ne en A^rea gifven uti den Upftigande Progref»

fionen, men den andra Areen kan tagas uti

den Nediligande. Uti bagge deila händelfer kan
man altfa finna alla Areerna utaf de två når-

mafte ä omfe lidor af den, hvars coéfficient

antages forfvinna, nSmJigen utaf P och i^, nåt
Snö, och utaf E och J) öm 9-h2A?|zrö, hvil-

ket jag iormodar St$;wart hafva blifvit varfe^

efter han nekat denna fats fornåmligaft i den
håndelfen, dä SH-A?/r::ö, hvilken nu kommer
at närmare betraktas.

9 A
. §. 6. Når uti ^quationen z Ä n^e A

H-S-^p.A>i ./B H- ö-h2A;i.^^C den medlerfta Ter-

mens coéfiicient år hka med o, det år om
ö-4-'A'// fä kan man val utaf A enlamt fin»

na C, och tvårt om A utaf C allena j men ut-

af de bagge Areerna A och C finnes icke

B -r: —..^„—j.—^L.^ ?ickehellernygon

annan Area, hvarken ibland P.O^R^S, &c. eller

ibland i),£',F,G,&c. Denna fvarighet kan likvål

D 5 håf-
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håfvas, om någon annan Area utom och C
far antc^gas fåfom gifven; fåledes om B tilli-

ka år bekant, kan P å ena fidan och D ä dea
andra uträknas, och pä famma fått alla ofri-

ga uti bägge Progreffionerna. I ilället för B
kan man ock nyttja hvilken Area man vill

ibland P, £, 9, &c. eller ibland D,E, F, G,

&c. 5 och anftålla den avundade Jåmföreifen

imellan hvilka Areer fom håht man behagar.

Man år icke heller nodfakad at nyttja A eller C,

utan kan taga hvilka tvä Areer, fom finnas

tjenligaft, och genom dem uträkna alla ofri-

ga, fa framt inga flera coefficienter förfvinna.

Uti denna håndelfe, dä ö-i-ä'a? = o, finna vi

altfä, at Newtons Method år i gemen tillåm-

pelig, endaft med det undantag, at Areerne A
och C icke kunna anfes fäfom Hka gållands

med de ofriga, i fall de pä en gäng nyttjas,

utan at de ej verka mer än en Area uti Cal-

culen, hvilket åfven utaf fjelfva i?!quationen

bor flutas, dä den ena kan exprimeras genom
den andra enfanit med Algebraifka termer.

$. 7. Det fom nu blifvit fårflsildt anförde rö-

rande Trinomii^ka Former uti delTa tre håndel-

fer, dS 1° ö—ö, 2° é-+-Aji=:o, 3'=' 5-hcA/j=:(?,

bör fä forfläs, at tillämpning deraf gores för

hvar och en händelfe, fom uti en gifven Form

iiiträlYar: til ex. om y':zz^' C^'-+-/-'^
i" -'^y?

h varell ö — 4 , w ~ 2 , A 2 , fä är S-Znzzo^

eller dä z^''^''^R^zz r^.c2^e-2K-T-Ar./i^

-H&-2^r+2A^.^-.'z hafvcr man Rzz^ifP^^g^U
och
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öch man fer , at til uträknande af alla Areerna

P, ^> famt A, B, C,D, &c. behof»

ves, at af de tvänne fom fkola nyttjas, den

ena ätminftone år ibland O, R, T, i/, &a
Men efter ö - 4 >j + A =0 , fä fär man

uti ilquationen z^"^^ -^iQ - 4 v - e S

'+'9'-'A'^-^hyi.fR+ 9-4'ri-h2Ayi.gQ^ at z^^R
n-'4^^+4^£, hvarvid anmårkes, at utom S

och 2. någon annan Area bor varda gifven

,

om alla fkola kunna uträknas. Åndteligen år

ock ö-6yj+2A'/j=:o, och altfl uti i^iquatiO'

nen z^'^' R^ f^n .cU^ öTWTTri.fT

+ fl-6'/i -i-2 A>7.^5, år z-^R-\-SeU-4fT'^

; hvarfore det blifver nödvändigt, at hafva fig

bekant någon ibland Areerna S,R,0, P.A^B^
C^D.hQ. Hår torde altfä vara låmpeligall^

at utaf Aieerna jQ^och eller O^och A^^ fä-

fom utaf de fimplafte foka de öfriga. Uti an»

dra Trinomill<a Former kan valet af Areer pä
t lika fått, vid defia håndelfers intråiTande, fä

anltålias, at deras uträknande blifver låttafl 5

men det år en Form^ fom jag ej kan undgä
at omtala 5 nämi. dä A~ö och ö år en mång-

faldig af n-i fåfom ( ^^-Z^.- + ^z'^)

^

hvaruti 9 = j| = 2 , och fäledes 2
^ R^

r:5-'/j.#P4- Ö-yi-^ÄyjfA 4- Ö-^H-2Aji.^B gif-

ver Pv^^-i-oeP -^ofA-hogB^ fa at alla

tre håndelferna pä en gäng- intråfFa. Uti den-

Bd
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na Form äro ej alienaft P och 5 otilråckliga

at finna alia Areerna (§. 6.), utan man kan .ej

heller genom A och endera ibland P, 0,P., 9,

&c. foka någon af Areerna B,C,D^É, Scc;

likaledes utaf A och endera af B,C,D,E, &c.
kunna icke P^O^R^ S", &;c, finnas. Defsutan
kan man ej umbära Areen A, om räkningeu

fl^ai gä irran den Upftigande Progreffionen til

den Nedftigande, eller tvårt om., Altfä år uti

denna Form angeläget 5 at jämte A hafva bekant

en Area uti hvardera Progreffionen. Utom
denna omlländighet, däA~ö, kunna icke fle-

ra ån en håndelfe af de upråknade inträffa uti

cn och farnma ^qqation.

§. 8. Om man vil underföka, huruvida uti

nSgonform J^^'^-\j^^^r-i^ ^^^^ ^^.^^

delfer 6= 0 ^ ö + A'/^=: o, &c. kunna hafva rum,
fä märkes allenall, at om man fätter fi=3v>Ty

och v är et helt tal, antingen jakadt eller ne-

kadt, få kan fom altid är helt tal, minfl^as

eller okas, til defs förlla händelfen

inträffar. År tillika A et helt tal, få kan åf-

ven hända, at man får d-^Xrizzoj det år

v (T 4- A — eller -o , eme-

daivT och c altid äro hela tal. Pä famma fått,

när A är helt tal , inlaller tredje händelfen
j4-iA/;— ^, om man i ffället for <r eller för

±Z(T 'Izr fätter -2A-r, fom i följe af det an-

tagna är et helt tak i-or öfrigt, om v och A
åro bråk, men deras Summa är eu helt tal, fä

il<al -det inträffa , at A ±r_ t r= o , falt

än de'öfiigä händclfer dä icke ega rum. Oni
Summan af bråken v och 2 A är et helt tal,

fä
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fä flul den tredje liåndelfen häfva rum^ mea
ingendera af de förra. M^ra kunde härom til-

läggas, om nödigt vore.

•• UNDERSÖKNING ^
om den lilla rörliga Stjernan^ foni blef iip-

täckt i England i Iliartii manad i"/Sj I fcifU-

mandragen utuf nagrå Bref til KongL

Vet. AcM» äldre Secreterare^

ifrån Herr ProfeiToreii

ERIK PROSPERIN.

Forfla Bfefvet ^ Upfala^ d. ig Febr, i'jS^'

- i 1^ ätHålliga omdömen man hört, om
- " 1^ .^y^ rörliga Stjernan, fom uptåck-

tes af HrrHERSCHEL i England, i Martii manad
filtledne år, och vi nu hela Höften och Vin-
tren obferverat, hafva väckt min nyfikenhet

at underföka defs väg. Det har aldrig kunnat
falla mig annat in, ån at hon hörer til värt

Sol-Syftem. Vid aldraminfla efterfmnande fin-

ner man, at defs afftänd irran Solen ^ ehuru
ftort, dock år oåndeligen mindre, ån ifrån nå-

gon fixftjerna, fä at, om hon ån vore någon
af de H:r Lamberts Cometer, fom uti Hy-
perboliil^a vägar vandra ifrån det ena Sol-Sy-
ftemet til det andra, är hon likväl nu för ti-

den inom vår Sols dragnings -kraft, och un-
der defs välde.

De verlds -kroppar, fom hora til vårt Sol-

Syftem,
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Syfteni) pläga indelas i Cometer och Planeter.

Ehuru deffcj i anfeende til Im gäng, ej fkiijas

i annat, ån at de förre gå uti mycket aflånga

Ellipfer, och de fenare i nåftan cirkel - runda
baner, åro de dock, i anfeende til fm utvår-

tes fkepnad , for en invånare pä jordklotet,

ganfka olika fins imellan. Cometerne fynas

omgifne med en töcken , fom vid deras annal^

kände til Solen plågar ftiga ut pä den frän So-

len vånda lidan, och då kallas deras f^'ans.

Denna tjocka dunft-krets torde af Skaparen va-

ra dem gifven, tor at pä deras kropp bibehfd-

la en någorlunda jåinn temperatur af ljus och
värme, under det :-u de, pä ima långa refor,

få mycket andra fit atKånd ifrån Solen. Pla-

neterne åter, fom åro nållan altid til lika af-

ftånd ifrån Soien, och hvilkas malTa följakteli-

gen altid år lika utlatt för defs verkan, känna
ej annan omväxling, ån de olika årstider, fem
deras axlars lutning emot den plan, hvaruti

de röras, fororfaka. De behofva dertöre ej et

fådant tåckc, utan fynas altid klare och ini-

nande fom flxlljernor. Comcternas vägar och
rörelfe tyckas för ofs vara ganfka oordentliga,

rianctcrnas deremot mera regelbundna. I fyn-

nerhct märker man, når de öfre Planeter-

ni^ nalkas lin oppolition, at de förft Aadna,
börja fedan gii tilbaka med en tiltagande haliig-

het, til defs de åro förbi oppofitionen, då de-

ras hallighet åter tager af i famma mån, fom
han förut tagit til, hvarpä de åter lladna til

ungefär lika afllånd på andra fidan om oppo-
litionen, och omfider blifva direcle. Andteli-

gen lldlja hg ock Planeterne ifrån Cometer
derigeuom, at deras rörelfe år direct, och at

deras
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deras baner ej mycket gä ifrån Ecliptlcans plan,

da deremot Cometerna finnas gä lika åt alla

leder och til all flags lutning emot Ecliptican.

Kår man jåmförer alt detta med vår nya ftjer-

na, träffar defs utvårtes fkick aldeles in med
Planeternas. Kon fynes klar, fom en liten Fix-

lljerna. Defs rörelfe har varit ordentlig , och
omkring oppofitionen jufl fädan fom Planeter-

nas. Hon år direct och näftan uti Ecliptlcans

plan. De]Te omAåndigheter hafva bragt mig,
at forft forfoka om icke defs våg kan fore-

iVdlhs med en cirkel, dä man plågar deremiOC

antaga Cometernas vågar for Parabolifl^a. De
utflag jag nu i början fatt, har jag trott mig
böra meddela min Herre.

Den forfta obfervationen, hvaraf jag annu
fatt del, år gjord i Paris af H:r P%Iessiek d. 16

April forledet är. Jåmförer jag denfamma med
följande fårP/dlda obfervationer , naml. en i

Greenwich den 22 Maji, i Stockholm af min
Herre d. 30 September, i Stockholm d. 9 De-
cember, och den fom jag gjorde hår i Upfa-

la d. 14 fidftl. Februarii, får jag följande radier,

för den circulåra orbita, fom ftjernan fuppo-
neras befkrifva, dä jordens medel-afftänd ifräa

Solen antages — i.

AfObfervat. d.i6 Apr.och22Maji 1781 18.9566
16 Apr. och 30 Sept. - 18.89^8
16 Apr. och 9 Dec. - 18.888Ö
16 Apr. 1781 och 14

Febr. 1782 - - 18.8706

Af denna cirkel-radiens minflming, ju ftör-

re afftändet år ifrån den förfta obfervationen,

tyckes tydligen följa , at orbitan ej är fyll-

b©m-
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komligt cirkel -rund 5 utan nigot excentrifn,

och at ftjeriifin nu nalkas Solen. Jag medgif-

ver vål, at radiens minfkning ej fä noga iVa-

rar emot tids -fkillnaderna imelian obfervatio-

nerna, fom vederbör, men utom det, at jag

hvar^en noga fått veta tiden for obiervatio-

nerna d^ i6 Apr. och 22 Maji forledet år, kan
denna lilla irregularitet hårledas af nägra fniå

fel i fjelfva obiervationerna. Vilie man nu af

den anförda radiens minfkning enfam döma til

orbitans natur, få kan man antaga, at den
fundne cirkel-radien fvarar emot ftjernans råt-

ta afilånd ifrån Soien pä den tiden ^ fem är

midt imcllan de bågge obfervationerna, af hvil-

ka famma radius år tagen ; hvilket ej eller myc-
ket lårer vika ifrån ianningen. Fä detta fått

blifver ftjernans afiiänd ifrän Solen n;

18.9566 når defs long. hel : i orb. år — 2. 23. 4. 33

18-8968 - 2. 28. 52. 16

18.8836 - - - - 2. 29. 17. 32

I8.87CÖ . - - - 2.29.42. 2

Den måfta ändringen uti Radius vedor gif-

va fåledes obfervationerna at d. i6 Apr. 17 81
och d. 14 Febr. 1782, jåmforde med obiervatio-

nerna d. 16 Apr. och 22 Maji 1781, och d. r6 Apr.

och 9 Dec. 1781. Den förre jåmförelfen gifver

tilkånna, at radius veOtor minfkas y~ af lin

hela långd, pä en grads ändring i Anomalia
vera, ocll den fenare —^ af radii vedoris

längd pä famma åndring i Anomalia vera. En
himmels-kropp, fom röres uti en Parabel, ån-

drar Ini radius vedor tH -^hj på graden, når

han år vid rj^ ifrån fit Ferihelium , fäledes

borde, i aaleduing af denna conlideration alle-
"

.
na.
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na, den nya ftjernans affland ifrån Perihelium

ej nu vara öfver 17 til 18 grader, om hon år.

en Comet. Mercurii Radius vector ändras ^
vid pafs af fin långd pä en grads ändring i ano-

malia vera, vid 58° eller 138^ afftand ifrän

Perihelium, och vid pafs vid 108° ifrån

Perihelium. Foljakteligen hindrar den ändring,

fom finnes uti Radien, vär nya ftjema inga-

lunda ifrän at vara en Planet. Det kommer
an på defs nu yarande afftänd ifrån Periheli-

um, om defs orbita ihal vara mer eller mindre
excentrifl^ än Mercurii. Den fåkrafte vågen
til vifshet hårutinnan lärer likväl vara, atför-

foka, hvilken linea, antingen en Cirkel eller

en Parabel, båft paiTar med obfervationerna.

Til en början deraf, har jag redan uträknat

några ftjernans Hällen, genom de Elementa
Circuiaria jag fått af Obfervationerna den 16

Apr. 1781 och den 14 Febr. 1782, och kan
förfäkra, at de träffa närmare in med obfer-

vationerna, än jag kunnat förmoda. Så fnart

jag hinner längre med mina underfökningar i

detta ämne, (kall jag ej underlåta at lemna
min Herre del deraf.

Andra Brcfvet , Upfata^ d. i Mart.

Jag tackar for den mig meddelte åldre Ob-
fervationen pa nya Stjernan, gjord i Green-
wich, den 17 Martii 1781.

Uti mitt fifta vifade jag, at ehuru denna
ftjerna verkligen nalkas fölen, och defs orbita

derfore år något excentrifk, år dock famma
excentricitet fä Hten, at defs rorelfer kunna
genom en Cirkel nägot fä när foreftålias ? jag

E tog
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tog mig famma gäng anledning at giffa til fi-

guren af defs Orbita, i ftod ai den minn\ning

defs Radius veåor undergår, på en grads än-

dring uti Anorna! i a v era. Denna determ ina-

tion vore aldeles riktig, om nirai i:o noc^a vils-

te famma minfl<ning. 2:0 huru iSngt ftjcrnan

nu år ifrän litt Perihelium. Ty dä man anfer

minil^ningen enfam, kunde lljernans orbita

med famma minOining åfven vara en Parabel,

om hennes afltänd ifrån Perihelium eller Ap-
fis endalt år 17 eller 18 graden I fjelfva ver-

ket inträffar en Parabel vid lin vertex i det

nårmalte med en Cirkel, och roreHen uti

dem, år fä likformig, at den pä de' 4 forlia

graderna knapt retarderas 2 eller 3 fecunder.

Men man bor märka, at rörelfen ej inträffar

med en Cirkel, fom ]:iar Focus til centrum,
utan med en, hvars Radius är dubbelt fä läng

fom diffantia Periheiii, emeJuiu radius cur-

vaturöe uti Parablens vertex är lika m.ed

halfva Parametren eller dubbla tocal-dillancen.

Här af händer, at Parablen vid Perihelium gär

ganj^ka mycket ifrän en Cirkel, fom har Para-

blens focus til centrum och diffantia Periheiii

til Radius. Hailighctcji i Parablen är til ha-

ftight:ten i Cirklen falom 1/2: i. Pä famma
ticl,'fom i Cirklen 4 grader (juff fä mycket

hat/vär Ifjerna gätt , iiian forlla obfervatio-

nen) belkrifvas, llxullc litet ut\er 6 grader b c-

fl^ritvas uti Parablen.

Således kan vär lljernas rörelfe icke rimas

med enl\u-abel, icke ens i fjeiUa vertice, när

man antager, at dillantia a centro motus är

den famma. Parailaxis orbis magni tillåter ej

heller nu myckc^t tvifvelsmäl om lljernans af-

ffänd
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fland ifrån Solen, atminflone ej få mycket
^

ibm fkulle fordras til at confiindera en rörel-

fe in Parabola, med den uti en nåftan full-

komlig cirkel , i anledning af den märkliga fkil*-

nad, fom, enligt med hvad jag redan bevill,

borde ega rum. Til at ån mer fåtta denna
faken i fitt ljus, har jag antagit obfervationer-

na af den 17 Martii i78r> och min af den £7

Febr. 1782, för vilTa. Jag ftall fedan vifa, at

något litet fel uti endera af dem, ej gör til

faken uti mina flut-fatfer.

Genom deffa bägge obfervationernä, med
tilhjelp af obfervationen i Stockhoto den 30
Sept. 3 har jag utfökt fljernans Eiementa Para-

bolica, efter dem uträknat ifjernans flållen til

hvar och en obfervations-tid, famt jämfört de

uträknade ftållen .med de verkligen obfervera-

de. Deffa Elementer, med uträkningarna, vil

jag meddela min Herre uti näfta bref, och nu
ailenafl: nämna, at de i Maj, Sept. Oél. Nov.
och Dec. Manad gjorda obfervationernä gä 2,

3, ja! en del inem.ot 4 minuter ifrän uträknin-

garna; fel, för h vilka fjelfva obferv^atiönerna

ej med (kål kunna mifstånkas , utan fäkert

härröra af hypothefis parabolica. Deremot
rtämma obfervationernä tämmeligen väl öfver-

eng med uträkningarna, om man antager ftjer-

nans Orbita för en Cirkel. Deraf befinnes
,

at lljernans orbita ingalunda är en Parabola,
utan går nära til en Cirkel Jag har förfökt

at lägga andra obfervationer til grund, och af

dem fatt något olika Parab. Elementer, fom
dock icke bättre, utan alla fämre accorderat

med de öfriga obfervationernä, fä at fomliga

afyikit 10 til 13 hela minuter.

E 2 Tredje
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Tredje Brefvet^ Upfakj d. p JprtL

Jag har med flit dröjt i det langfta med
lofvade uträkningarna

, pä det jag med dcfto

flera obfervationer ftulle kunna beflyrka mina
upgifna Elementer, och har funnit med nöje, at

åfven de, fedan den 27 Febr. gjorda, obferva-

tionerna öfverensftåmma båttre, ån jag hade för-

modat, med Elementa Circularia. Nu iär jag

aflemna Elementa, få val Paraboiica fom Cir-

cularia, tillika med de efter dem bagge iijorda

uträkningar, jämförda med obfervationerna.

Jag anfer ej nödigt, at anföra alla vära obfer-

vationer, utan har endafl tagit en eller et par

i hvarje månad, och kan förfåkra, at de oiri-

ge hälla fig lika.

Elementa Paraboiica, uträknade efter Ob-
fervationerna d. 17 Mart. och 30 Sept

1781 famt d. 27 Eebr. 1782.
so f

Locus II - - - 2. 12. 33. 6, 4.

Inchnatio orbitoc - o. c. 46. 3, 2.

Locus Perihelii - ^ 5. 24. 53. 22.

Tempus tranlitus a die 17 Mart. 3316,543 Dics,

Diftantia Perihelii a Sole, - 10.131243

Elementa circularia, uträknade af obfervationer-

na d. 17 Mart. 1781 och d. 27 Febr. 178".

Locus XI - - 2. n. 21. 45, 6.

Inclinatio - - o. o. 48. 23.

Locus Hehoc. Planet.r in

orb. d. 17 Mart. 1781 2. 27. 31. 5, r.

Radius Circuli - - lö. 87791.

f " Några
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Några den nya Stjernans Longituder och
Latituder, enligt obfervationerna. G betyder,

a t obfervationen är gjord i Greenwich, P i

Paris, S i Stockholm, U i Upfala. Tiden år

Teippus medium til Parifer Meridian.

Tiden Longitud. Nordl.Lat,

JViarc. 17 8 5i G 2 24 zp 46 o 11 4g,

4

Apr. 16 s o P 2 2f 1(5 48 o II ^7,1
19 7 P 2 2^ 27 o II 58,7

Maj, II 9 12 G 2 2<5 24 52 o II jfji^
22 9 12 G 2 2^ fp fo - -

Sept. 1411 fo S 5 2 41 46 - - -

?o 9 n S j i 53 41 o 14 f39
oa. i^ 8 S 3 2 fj i; o 14 8,9

16 II 17 U 3 i f2 47 o X4 iir,2
Nov. 3 8 ?8 S 9 2 36 24 o 14 4f,2

^ 8 41 U 3 2 35 15- o 14 42,6:
^3 7 S 3 2 I 5- o 2,6
25 8 ?4 U 3 2 I 14 o -

Dec. p ö 27 S 3 I 25 ff o 24,7
Jan. I 7 4<5 S J o 25 34 o 15: 23,

r

4 S7 U 3 o 2f 20 O if 46,7
2} 5 49 S 2 29 34 29 o If 37,3

f 42 U 2 29 34 1 o 15- 31, r
Feb. II f 38 S 2 29 3 34 o 15 34, g

f 8 U 2 29 3 33 o i^r 27,

7

ij 6 Zi S 2 28 51 M o 15 1^3 ^
9 48 U 2 28 f o 5-0 o if 2p, 7

Mar. 6 9 19 U 2 28 49 27 o if 31,8
5 55 2 28 49 43 o 15 4.9

^7 84^ V 2 28 fz f9 o 28,0
8 3t S 2 28 52 39 o IS ir,4
8 12 S 28 T9 20 o r5 p, o

9 U 2 28 f9 24 o If 3o,7
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T'd n Lont^itiid. Nordl. Lit.
dag t. ra. s c ^

/ /, o , „
1782, Ap. 2 9 12 S 2 29 9 I 015 J7,D

9 f3 U 2 2p 8 59 o if J3,S

6 7 47 S 2 29 14 ^9 o if u,^
P 56 U 2 29 9 o I)- 17,8

8 ^ 37 2 29 lö II 015 75 i

Ntl följa Srjernans Longituder , iitiaknr.de

til famma tider fom de obfervcrade, fa val eUer
de Parabolidca fom Circularia Eiemcnteina, rrcd

hvarderas ftillnad ifraii de obfcrverade.

,D<ig, Long. i Parab. Skillnad. Lor.g. i CirI:, Skillnad

1781. so,,, ^ ,/ s o / // f It

Mar. 17 2 14 29 4(5 o o 2 24 2P 40 o o

Apr.i5 2 2^ 15 1 1
—

' I 37 2 2f 17 lo+o 21

_^
19 2 25 21 5(5—1 31 2 1) 24 4+0 57

Mtij. 11 2 26 20 f 2 — 3 40 2 2'o 25 4+ 0 32
^' ^ V 22 2 27- o 36 o -4(5

Septvi4 3 2 39 4f — 2 13 2 41 ^c + o 4
'

• 3^» 3 ^5348+0 73 2f43i + o5>^

Oét. 1(5 3 2 ff 2 + 1 47 3 2 55 +
' -1^"

3 2 2+2 I)- 3 2 > 3 f6+ I P
iSJov. 3 3 2 39 2"*+

3 3 3 2 37 20+ 0 f6

3 3 2 ^7+3 12. 3 2 37 2C+T f

23 3 2^ 446+3 41 3 2 I 57+052
233 2 4 41 + 3 27 3 2 I 5^+ 0 38

Dec. 93 I 26 41+2 4^ 3 I 24 3-+ 0 37
lV^2.

Jan. 13 o 27 30+ I 3 o i5 12— o 22

I 3 o 27 4S+2 28 3 c ^5 30+ 0 10

23 2 29 5f 18+0 49 2 ^9 H 47+ ^ 1^

23 2 29 35 ig+i 17 2 2f) 34 47+ 046
Fcb, 1 1 1 29 3 49 + 0 if 2 ip 3 41+0 7

II 2 29 3
50-+-0 17 2 29 3 42+ 0 p

27 2 2S 50 S4— o 19 2 38 fo ^4— c ip

37 i 2S fJ )'o o o 2 18 50 50 o o
Mart.
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Lone. i P.iirab. Skillnad» Long, i Cirk. Skillnad

I7S2. s Q // / n s Q / t/

2 ^ Q /t 0 6 2 28 0 0

6 2 2 C — 0 8 2 28 0 TA
TT

17 2 28 f 2 0
j

2 ^8 — 0 1 «

17 2 28
) 0 I2-hO 2 28 C 2 A. 1 -Ho 'Z

^ 29 4S 2 28
) y )

— 0 I c

2 29 Q 44 2 28 CO n — 017
Apr. 1 2 29 10 31-^1

j ^9 0 )
^ —'O Q

2 IG 34 2 2^9 8 f2 — 0 7
6 2 10 16 52.-+- I 2 29 14 47— 0 12

6 2 29 17 0-4-1 2 — 0 14

8 1 29 20 31 + 2 20 2 2P 18 12 0 I

Uti Latitud inftåmma obfervationerna näflaii

lika val med uträkningarna bade uti Parabka
och Cirklen, af or{ak at iatituden år fä ganfka

liten. Jag vill derfore til prof allena (1 anföra

nägra uträkningar, jämförda oied obfervationerna^

Tiden L.nit. uti Skillnad Låtit, i Skillnad

Parablen itr. ObC Cirkkii ifr. ObC
1781. dflg. o f ,f / o / , f.

Mar. 17 o '.I 48,4 000 1 1 4X54 o o

Apr. lö o il 47.2—"O 9t9 Cl II o 9,1
Maj, 1 1 o T! f459^'-o IP, 5 o II ci,f-^-o 14,9
Sept.30 o 13 4(5,4— 0 i9,f o 13 5057— o 15,2
Oét. 16 o 54 8,3— o 65P o 14 i2.,o — o 3^2,

Nov. j o '4 31.8—0 13,4 o 14 3f,3 — o p^p
Dec. 9 o 15 95P — o 14:8 o if 12,7— 012,0

Jan, T o Tf 26,1—0 Z0,6 o 27,1— o 19,6

^3,0 i 5 3^7-^'^ ö,fo If 29,r — o 1,7

Fcb. II o jf 54,0— 0 o,S o if 5258 — 0 2,0
27 o I v 2.9^7 o o o If 2p,7 o o

Mar, 6 o If 27,1 — q 4,7 o i f 28,4 o 23,

f

17 o If 25-,2-4-o 9,8 O If 25,6-^0 IO,i
Ap. 2 o If 2r,3~hO 7,5 o If 21,7-4-0 7,9

6 o If 20,4-1-0 ),G o If 20,8 o 6,0
8 o 1 y zop o 12,8 o 15 20,4 o 1 3,2

E 4 Af
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Af de fSledes med obfervatlonerna jämför-
da uträkningar är klart, at obfervationerna in-

galunda gä i hop med Parablen, Det enda,

fom fkulle kunna invandas deremot, vore nå-

got fel uti mina antagna ytterPca obfervatioLer,

d. 17 Mart. 1781 och d. 27 Febr. 1782. Men
dä (kulle errores forhälla iig helt annorlunda;

ty dä fkulle de tiltaga, ju närmare man kom-
mer til den felaktiga obfervationen och fedan

göra en faltus, for at forellålla den famma.
Men tvärtom, börja errores fmåningom. ökas
ifrän ändarna, til en vifs punél:, gä fedan tii-

baka til den medlerfta obfervationen, och der-

ifrän, til contraire led, tiLen vifs ftorJek, de-

ilo ftorre, ju flörre intervallen är imellan den
medlerfta och ytterfta obfervationen, fäfomjag
forfarit, dä jag antagit obfervationerne af den
22 Maji eller 9 Dec. til den medlerlfa, i lläilet

for d. 30 Sept. Vidare blir Parablen efter i

början, råkar fedan ihop med obfervationerna

vid obfervatio intermedia, korfar dem dar, och
gar fedan framför obfervationerna, til den an-

dra ytterlla. Jufk fä bor det hända, om man
antagit orbitan för parabolifk, dS hon likväl

ar i det närmaAo circularis. Parablen gMr iSng-

lammare i början, när Radius Vedtor är llör-

re, men tager fedan up fig. Til at göra detta

än handgripligare, har jag upritat medföljande

Figur, Tab. IL Lät i den famma 5" vara So-
len, B, C, jordens Orbita, famt B qq\\

C de ftällen, dar jorden var vid hvarje af de

ajUagna 3 obfervationerna pä rörliga Itjernan.

Lät ^, by r, vara ftjerrians Hällen i fin orbita,

dä denna anfes for circularis, men a, /3 7,
defs liållen, då orbitan är parabolin%. När
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jag, d. 17 Mart. 1781, år i ^, och fer ftjernan

efter Ijnien Å a ix, ^ (ikulle hon uti Cirklen va-

ra i men uti Parabien i och fåledes he<-

liocentrice bakefter, med vinklen a S cc. Når
Jordenvfedan kommit ifrån til conjunélion

med Solen i anfeende til Stjernan , målle ftjer-

nan i Parabien blifva Geocentrice bakefter den,

fom röres i Cirklen, och det för tvånne or-

faker. 1:0 emedan defs locus Geocentricus och
Heliocentricus alt mer och mer coincidera

,

och 2:0, emedan hon gar längfammare i Pa-

rabien. Men fedan Parabien korfat Cirklen och
börjat nalkas /B, tager hon ater up fig, i:mo

emedan hennes råtta häftighet i Parabien okes.

2:0 emedan man, vid obfervationen iB^ å* 30
Sept. ob oppolitam pofitionem Telluris i anfe-

ende til den i fer ftjernan efter Hnien £/3^,

fäfom ftode hon in orbita Parabolica i /3,faft-

ån hon verkligen uti fin Cirkel ftar vid bj få-

ledes år heliocentrice längre fram. Efter an-

dra obfervationen , til den tredje, ökes ftjer-

nans häftighet uti Parabien mer än uti Cirklenj

men emedan hon uti /3 verkligen var heliocen-

trice bakefter, och uti 7 bör vara heliocen-

trice framföra fitt råtta ftålle c uti Cirklen ,

med vinklen, 7^, fä faktar hon fig äter appa-

renter i Parabien, och träffar in med obferva-

tionen i C, d. 27 Febr. 1782.

Således Jårer nu vara bevift, at vår nya
ftjernas våg ej år en parabolifl^ bage, och at

hon, til följe deraf, ej år en Comet, utan en
verklig ny Planet, emedan hennes orbita år i

det nårmafte en Cirkel, hvilket obfervationer-

nas nåra öfverensftåmmelfe med uträkningar-

lid. uti denhypothefen, nogfamt gifver tilkän-

E 5 na.
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na. Hennes rorelfe uti Cirklen har tydligen

i början varit litet fnabbare, ån in orbita ve-

ra, fedan följer hon den famma, pä vid pafs

40 fecunder när, fom hon igenom fin Aorre

häftighet gatt fram for den rätta, men mot
flutet börjar hon fakta fig, få at hon den 27
Febr. åter träffade in med locus verus , aldeles

fom det borde fke, når orbitan år litet excen-

trid^, hvilket fäledes nu år utan alt tvitVels-

mäl. At determinera excentriciteten , fordras

ätminftone 3 ars obfervationer, hålil: fom den

ej tyckes vara mycket flor.

Imedlertid, om Radius i Cirklen tages hka

ftor med Diflantia media, blir vår nye Pla-

nets omlopps -tid =z 82. 0221 år. Detta lårer

likväl vara for Utet, emedan Planeten förmo-
deligen nu år närmare fit Perihelium.

Det torde vara för bittida ännu, at gifva

vår nya Planet namn , aldraminft har jag rät-

tighet dertil. Mig fynes dock, at han bör

räknas til famma Guda-Famille, fom de öfri-

ge Planeterne, dä Neptuni namn bäll ilsulle pas-

fa. Han är förft uptäckt i etLand,hvars Invåna-

re måll frequentera Neptuni Rike, och pd et ar,

dä flere och ftörre flottar varit pä haivet, ån

kan hända alt ifrån verldens begynnelfe. Sa-

turnus kommer dä iniellan fina Söner. Defs

hieroglyphifka teken kunde dä bliiva Neptuni

Gaffel.

Håti-
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Håndeijsr^ rbraiuie Lodi (Squattram eller

Getpors kalladJ bruk och verkan emot Råd-

fot^ kos 10 Pcrfoncr-, under den Mi Bjbr--

/. neborgs Stad^ i Aug, och Sept, Må-
nader rjSi gångbara Rbdfoten ,

af

: BENGT BJÖRNLUND,
M. D. Provinc. Med.

i:mo lYiaciame Achander, 30 år gammal,
^ hviiken haft Rödfot i fyra dagar,

och derfore i början nyttjat åderlåtning, har

den femte dagen börjat nyttja infufum af Le-

dum, med et par Thée- koppars drickande i

fender, 6 a 7 gånger om dagen; hvaraf Dy-
lenterien m.ed refven inom 3 dagar afftadnat 5

famt 8 dagar derefter durkloppet. Hon har

derpä, ehuru frifk, fortfarit med bruket ånnu
i 8 dagar. Under Ledi bruk, har hon ock
kånt lindring för den hufvudvårk, fom hela

Sommaren förut plågat henne, och fom med
fjelfva fjukdomen til flut aldeles. gått öfver.

2:do Defs Sylter, 33 år, rödfot uti 4 da»

gar. Efter infufi ledi bruk i 4 dagar, fluppit

rödfoten, åfven refven til ftörre delen, famt
det öfriga durkloppet med refven, fom dageli-

gen förminO^ats , efter 3 dagar. Hon har der-

pä fortfatt bruket af infufum, ehuru frifl^, än-

nu i 8 dagar. Infufum har medfört lindring

för refven, famt ibland förtagit dem, hvarje

gSng det blifvit druckit. Har behållit jnatluft

^ under
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under fjtikdomen, ehuru hon legat 8 dagar

i förftone til fångs.

3:tio Handlanden Kekonii Dotter, en Flic-

ka af 4 är, hade lofi: lif och något durklopp
uti 2 månaders tid, efter föregångna koppor,
hvaraf hon blifvit mycket afmattad. Omdder
tilkommo ref, med blodblandad fiolgång, fom
i 4 dagar varat, innan af Ledi DecocTt gafs

,

dä det roda med refven efter 3 dagar förfvun-

no, och 14 dagar derefter durldoppet, fom un-
der famma tid, dag ifrän dag, attagit.

4:to Defs Piga, 19 är, Rödfot uti 14 dagar,

brukat Decoft af Ledum , hvaraf inom 8 da-

gar Dyfenterien med refven gifvit fig, och 8
dagar derefter, durkloppet, fom dag ifrån dag
förut minfkats.

5:to Handlanden Selins Dotter, 14 Sr,

rodfot uti 4 dagar, nyttjat Decod af Ledum
uti 3 dagar, hvarmed dyfenterien och durk-

loppet med refven uphort.

6:to Skol-goffen Perander, inemot 11 Sr,

durklopp med fvära ref, i 3 dagar, och på 4:de

blodblandad ftolgång, med feber, hufvudvårk
och andra plågor, hvarföre han mSfle intaga

fången. På femte dagen börjades drickning af

Ledi Decoft
,
hvaraf, for torftens och betans

ftiilande, utdracks i och i hälft ftop inom 2 ti-

mar, hvarigenom hufvudvårken och febern

lade fig, at han lemnade fangen eftermidda-

gen, drack efter middagen 3 a 4Thée-koppar
af ivagare Decod , då han om qvållen fyntes

frill^ och morgonen derpä befants fri för Dy-
fenterien och durkloppet , med de åtföljande

refven, och fortfor fedan at uiä val.
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7:0 En Arbets-karls Son, af 4 är, durklopp

med ref i 6 dagar, famt blodig ftolgång den
7:de, brukat Ledi Decoél den ottonde, eller

pä en dag allenail, hvaraf den bio^dblandade

afgången med refven aiftadnat, och befants den

9 allenaft hafva litet durklopp ofrigt, fom den
10 eller dagen derpä, åfven uphorde.

8:vo En Borgare -Huftrii, 30 år, Diarrhoe

pä et par dagar, med ref, Hufvudvårk och fe-

ber, fom medfört fruktan för Rödfot, druc-

kit derpå et par dagar, eller den 3:dje och 4:de,

Ledi Decodt, hvaraf durkioppet, med refven

och febern, förgått aldeles. Fortfatt bruket

ännu et par dagar, ehuru frifl^,

9:no Brånnerie-Drången Klöfve, 24 är, röd-

fot uti 3 dagar, nyttjat Ledi Decod til et

ftop om dagen uti 2 dagar, hvaraf den blod-

blandade ftolgängen med refven gifvit lig den
förAa, och durkloppet den andra dagen efter

bruket ; haft härpå känning af förhoppning
,

tillika med hufvudvårk et par dygn, fomaf fig

fjelfva pä det tredje dygnet förgått.

io:mo Brännerie- Drängen Nyman, 26 år,

rödfot uti 6 dagar, druckit af Ledi Decoél,
til et ftop om dagen, uti 5 dagar, hvaraf den
blodfårgade ftolgången efter en dag förfvunnic,

famt durkloppet och refven, fom dageligen a£-

tagit, efter 4 dagar.

Anmar kning,

DefTe hafva nyttjat Ledum, utan någon an-
nan föregående, underhjelpande eller efter-

åt brukad cur til biträde emot fjukdomen, E-

mot durklopp hafva nägre betjänt fig af fam-
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ma medel , fom fnart, eller efter flera dygrij

afhulpit det famma. En har, jåmte Ledum.

,

brukat andra medel emot rodfot^ men Ledum
har, efter defs tycke, måil bidragit til dyfen-

teriens och durkloppets botande. De flåfie

hafva haft feber i början af fjukdomen, famt

mer och mindre under den famma. Någre
hafva gått uppe och ej kant fårdeles feber-rö-

relfe derunder. Deccden har blitvit tilreddaf

Foiia Ledi, med fniä q villar derjåmte, eller af

växten, något fondei hackad, och fom ibhnd
längre, ibland kortare tid fätt inkoka. Gemen-
ligen har vattnet härmed blott upkokt, och
fedan flått vidare at draga, dä häråt lörit

druckits varm.t, fedan ljumt eller kalF^^ til et

par Thee- koppar i fender, 637 gånger oni

-dagen, få länge fjukdonien varat, eller längre,

utom en och annan, fom fortärt et flop eller

något mera, fäfom näm.ndt är. At barn har

gifvits en Thée-kopp i fender, ibland med li-

tet focker, 637 gånger om dagen. Ibland

har mera druckits deral pS en gång, dock utan

tolgd af hufvudvärk och annan olägenhet; lå-

fom ock de fjuke enhälligt intygat, lig ej tor-

fport denna anifot, eller annan olagenhet af

bruket. Decoéfen har ej förekommit någon
vidrig, at den ju kunnat väl förtäras. Ju förr

Decodfen bruka:^ , dcito förr fynes den verka
ändring af fjukan, hvilket behötver forft och
fram It i akt tagas \id curen. Om få är, at

Ledum. vidare upfyllcr det hopp det fynes gif-

va om lin duglighet, ochat bliiva et godt bote-

medel emot rödfot, utmärker det fig ock mäft
genom den förm;;neu , at vara et Lutfånget me-
del tör de fattiga på landet, fom äro längt flul-
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de ifrån Apothequet 5 hålft för lått tilgäng der-

til
5 pä inemot de mäfta orter i vart land.

Emedan det, utan behof af föregångne evacua-

tioner igenom kråk- och laxer-medei, enfamC

I

ftillar rödfoten och durkloppet , utan något åf-

I ventyr, ökes defs värde ån mer och beqväm-
lighet för den fattiga. I anledning håraf, har

jag igenom deffa få rons famlande, velat göra

et medel bekant, fom på andra orter lårer va-

ra obekant emot nämnde fjuka, fåfom det åf-

ven varit hår på orten okåndt förut; fam.t

,

för at gifva andra tiifålle at närmare förföka

defs verkan, och fäm.edelll pröfva defs värde.

Anmärkning vid föregående Ron
^

af

JOH. L. ODHELIUS.

T^et blir en verkehgen flor uptäckt för Lå-^ kare-konften, om erfarenheten i frainti-

den beftyrker detta Hr. Provincial -Medici D*
BjöRNLUNDS Rön, om Ledi kraft emotRödfot.
Örten växer ymnigt i våra ftogslupne kårr

och kan aldrig bhfva dyr, blir derfore fä myc-
ket betydligare emot en hos allmänheten här-

jande Rodfot, hvilken, ty värr, ej är fällfynt.

Emot Durklopp hafva fiere Praftici här i Re-
fidencet, enligt Hr. Björnlunds upgiit, haft

tilfälle förlöka henne, och det med lyckhg ut-

gång, bland hvilka Hr. Doftor Brandelius
egenteligen förtjenar nämnas, fom pä Kongl.
Collegii Medici anmodan, ibland de fattige pä

Söder-
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Södermalm nyttjat henne med utmJrkt fordel,

och hvarom han til Kongl. Collegium ingii-

vit en omftåndeiig heråttelie öfver 9 håndel-

fer. På Kl. Lazarettet har jag åfven tydeligen

fedt defs goda verkan på en ufel Piga, plågad

med en långvarig Diarrhoe, fom var en på-

följd efter en botad vattenfot, jåmte utllag

i hufvudet, fom liknade Tinea, dar Lediim gjort

ögonfi\enhg god verkan mot utfoten, ocli dar

man förut kunde vara förviflad om defs kraft

emot alla flags utflag, hvarom jag flere g'^.n-

ger haft tilfålle underråtta Kongl. Academien.
(Vol. XXXV, och XL.)

Beråttetje om den ovanligt Jimrpa kbiden 5

fom irifbll i ^amtlmid^ den i ^a-
nuarii detta år^

af

Omkring fiftledne Nyårs- dag ^ var har en
fä ovanlig köld, at jag bör upgifva mina

derpä gjorda obiervationer , hälfi: ibm några

befynnerliga omllåndigheter dcrvid torde för-

tjena de Naturkunnigas upmarkfamhet.

Under de 12 år jag villats hår i jämtkand,

har kölden cj mer än en gäng, om jag rått

minnes , i Jan. Månad 1777 ,
ftigit til 38 gra-

der pä SvenOua Thcrmometrcn , fom fvara

emot 30} under Frys-pundea pä Realmurs,
men

Ar
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^iM78i, d. 31 Dec. kl. 5 e. m. ftod

Qi^ickfiifret i minTherm. s6 gr. u.fr.

Samma dag kl. 5 e. m. - 48
'

^-

1782 5 d. I jai^ kl. 8 f. m. - 49
kl. lof.m. - 52I
kl. 2 e. m. - 52

1

kl. 3 e. m. " 52I
kl. 4|e. m. - 82
kl. é m. - 35

d. 2 Jan. kl. 9. f.ni. - i5 gr.

fedan aftog kölden alt mer och mer.
;

Ehuru Qyickfilfret, d. i Jan. kl. 4 | efter

middagen, fallit til 8^ under frys - piméten

,

håller "jag dock före^ at^det ej bor tilflmfvas

*^ågon til fä grad förokad köld , utan tvårt

om härrörde et det häftiga ombyte til lindri-

gare kold 5 fom famma alton inföll. Ty d. 31

Dec. om aftonen , då Thermometren ute i fria

luften ftod vid 48 grader, och jag, för at båt-

tre fe grad -talet och mårka om något var i

olag, tog in honom i varmt rum, efter det

var~^iör kalt at ftå långe ute, flog fig genaft

vid inkomften rimfroft omkring Inftrumentet,

och qvickiilfret foU häftigt alt ned i kulan

,

fom ungefår gjorde 90 grader under frys-pun-

ften. Detta förfök gjordes fiere gånger och
förhölHig lika, men med den ätfkilnad, atom
jag icke hade Thermometren inne i värmen
få långe, at den efter fitt nedfånkande til ku-
lan åter något fick ftiga, få fteg den icke ute

i kölden det minfta öl ver 90 grader, utan dä
han å nyo intogs i värmen, minfkades Qyick-
filfret åiiLmera i kulan, fom ej kunde måtas,
ehu^j.1 fynbart det var. Men om Q\ickfilfret

F inne
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inne i rummet fick upftiga 6fver 48:c!e graden,,

ftädnade. det ute i fria luften vid fiftnåmnde

grad -tal 5 utan at falla m.era. Den i Jan. tog^

Inftrumentet icke in, innan det i fria luften

af fig fjelf fallit 'til 82 grader, men detta fall

torde åndi hafva blifvit förorfakadt af den juit

då om aftonen tilftotande lindrigare väderle-

ken. Siftnåmncte dag, kl 8 m. dä kölden
ute fans 35 grader, tog jag ock in Thermo-
metren, dä vål Ockrimfroft, likfom forr, fat-

te fig omkring röret och kulan, micn Q\'ick-

filfret fånktes då icke, utan började Ifrax liiga.

Under denna håftiga köld, hafva pa An-
dersön tvånne Getter och i Rédön en Ko fru-

iit til döds inne i Fåhufet. I Äs Socken, har^

en halt frulit.fä hårdt, at han fallit ned i fpil-

tan^ men blifvit vidlif. En myckenhet fp:u*f-

var hafva funnits döde i il\ogen och i inia

gömflor. Icke defto mindre förfummade fol-

ket ej, på denna Itora Högtids -Dag, at befö-

ka Kyrkorna, och jag har ej hört, at någon
vål klådd fkall hafva förkylt Tig.

Brunflo i Jämtland, d. 15 Jan. 1782.

Här i Stockholm var kölden, d. 31 Dec. co,

och d. I Jan. om morgonen 23 grader. När
Thermometren , under denna köld, lades ho-

rizontelt ofvan pä fnön, föll Q\'ickhlfret til

27 grader under o, men uplteg äter til 23, dä

han hängdes et par alnar öfver marken. Den
2 Jan. om morgonen Ifod han al lenalt 10 gr.

under o, men d. 3, var tö, fä at Thermome-
tren Iteg til 3 gr. öfver frys-pundcn. I Upfala

var kölden, d. i Jan. 26 gr. 1 Hernöfands
Stad

.
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Stad, under 62I graders Polhogd, fäledes alle^

naft en grad Tydligare ån Brunflo i Jämtland 5

var kölden, enligt HerrLeftoren Bibergs ob-

fervation, d. 31 Dec. om aftonen 33, och d.

I Januarii om morgonen 31 grader, men d. 2

Jan. om middagen alienaft 10 grader.

Anmårkningar vid Herr Tornftens Ron om
Köldens verkan pä Thermometren.

af

JOH. CARL WILCKE.

T-Terr Tornstens obfervation om kölden d,

1 Januarii, år ganflca märkvärdig och i

viffa delar ny.

At Thermometren häftigt faller ned i ku-
lan, når den båres utur kölden i et varmt
rum, år för detta af Hr. Hellant anmärkt

,

ja åfven, at foliken i ftark köld, gjordt fam-
ma verkan, hvarföre ock nu Temperaturens
häftiga ombyte ifrån 52^ til 16^ ej utan ikäl

mifstänkes för rätta orfaken lii det ovanliga
fallet til 82 grader.

Orfaken äter til deffa phénomener tror jag

mig finna : dels uti glafets expanlion, eller den
fä kallade Saltus Thermometri ; dels uti var-
mens olika dragning och fpecilika myckenhet
uti luft, glas och qvickfilfver, hvaraf jag här-
leder dem pä det fättet j

i;m.o Dä Thermometern ur 48 gr. köld för-

des i varmt rum, Jlog fig vid inkomficn gcnafi

f 2 yh:i
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rim om injlrumentet ^ och Ovickjilfret föll häftigt

ned i kulan til po grader. Ty glafet drog åt iig

värmen ur den omgifvancie fuktiga luften

,

hvars ångor frofo til is. Af denna varm.e ut-

vidgades Thermometer-kulan, hvars inra rymd
blef ftorre och tillåt Q\ickliifret falla ned der-

uti, få kalt det var, och innan det fimima

hunnit af varm.en utvidgas. Det bor äter ike

derföre, at icke allenaft värmen forft bör trån-

ga fig igenom glafet, innan den kommer til
^

Q\'ickfilfret ; utan ock, glafet öfver 6 gånger

ftarkare drager och qvarhaiaer värmen, famt

däraf i jåmvigt antager 6 gånger mera ån qvic-

filfret, fåledes ej lemnar den famma i mivcken-

het ifrån lig, innan det fjelft år fatureradt. Glas-

kulans ftorre rymd väller fåledes detta fallande.

2:do Om nu Glas -kulan lemnas få långe

uti varma rummet, at den utiirån alt mera tår.

emottaga och til qvickfilfret meddela värmen,,
börjar detta omfider Itiga up. Men

3:tio Om Therm. föres åter i kölden, fe-

dan Q\uckfi}fret fallit, men ej Ster hunnit Itiga}-

kommer glafet at återmifta defs undfångna vär-

me; Il vilken då ihrkare dragés Tif omgifvande
iuft,an af qvickliltVet: ty lurttn drager värmen
vid pafs loo gånger ftarkare än qvicklilfret dra-

ger hojiom. Såk^lcs gSr glafets varmc måft

ofver til luften, och Qjickiiltret erhåller en-

daft cn liten del deraf. Mafte l-ileaes ligga

(jvar uti lin förra Volum, utan at åter (åtmin-

llone pä cn god ftund) ftiga. Härvid år lik-

väl något nytt och oiarmodadt, neml. at glafet

vid denna afkyhiing ej åter dragés ihop til lin

förra volum, cch faleds äter uptrycker Qv ick-

filfret.
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filfret. Män detta hindras af fjelfva Q\^ickfilf-

rets inra påliggande tyngd ? Oin få vore, il^ulle

val äter kunna hånda

,

4:to At, däTli^rm. i denna fiållning, ä nyo
föres in i värmen , och giafet utvidgas

,
qvick-

filfret äter något fänker iig, efter den ftörre ca-

viteten kulan antager, imedlertid finnes här-

vid nägot nytt och befynnerligt, fom jag ej

utan rönets närmare verification, vågar med
vifshet göra begripeligt. Onekeligen mäfte vål

Thermom. äter iliga up af fig fjelf, uti lindri-

gare temperatur, men huru läng tid dertil be-

hofs, förtjenar ytterligare vid tilfålle utrönas.

År förfoket påliteligt, hvarom jag ej tvifiar,

få ligger vifferligen någon ny och canrnärkt

omltändighet derunder förborgad.

- Fbrfbk til et Hijgrometrum Florce^

af

CLAS BJERKANDER.

Ijet är bekant, at pä mänga örter famman-^ böjas bladm nattetid, hvarigenom de fä et

helt främmande utfeende. Blommome flutas til-

famman, at de fpådare delar for kylighet och
härdare väder mä bevaras.

Når en torr ört utöfvar famma rörelfe, kan
det ej härröra af förut nämnde orfaker, utan
trohgen af tort och fuktigt väder, hvilket G?r-

lina vulgaris med llt exempel utvifar.

Sedan denna ört blommat, ftar hon uttor-

kad qvar, med ftjdk, blad och blomfoder, iol-

F 3 jaiAde
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jande året: Under den tiden har jag fStt fe en
mark värdig rorelfe, fom, mig vetterhgen, icke

tilförne är i akt tagen, at Calyx, (Blo-mfcdm) dä

vädret år mulet eller fuktigt, dragés ihop, men
dådet år klart och torrt, opnas och ftår hori-

zontelt. Sedan, ju mer torken tiltager, bojes

Calyx ned och lägges dubbel intil frc-hufet.

När det var anmärkt, at växten fä forholl

fig under bar himmel, togs den in i varmt
rum, at utröna,, hurudan Hållningen där fkulle

blifva, men jag fick då fe, at Calyx ej drogs

ihop, utan altid var utflagen.

Dä föregående uplysningar voro inhemta*

de, har jag århgen fållat några af delTa orter,

efter blomnings -tiden, utan för fönftret, och
brukat dem til Hygrometer.

Denne Hygrometer har ofta utvifat tilkom-

mande väderlek, fåfom: når det för middagen
varit klart och Calyx ej öpnat fig , har efter-

middagen blifvit mulen? och når det varit mu-
let om morgnarne och blomfodret begynt öp-

jia fig, har etter middagen blifvit klart.

Beråttelfc om en Jlla?i^ fora ucdfvaigt cn hop

koppar-Jlmitar ;;/. m. Irifand af Prov. Hlcd,

i>>o^. Björnlund, yb/// larit afijna

vittne til denna liåndelfe.

för liderlighet och öfverdåd afnN-edad

Dragon i Kura Socken, nedfvalgde, i Mar-
lii miinad år 1780, G til 9 D.lr Kpr.mt uti tvä

ftyf-
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ftyfvers flantar/ en fållfl^afts knif, et eldftäi

och en fiinta. Flintan och några flantar af-

gingo inom nSgra dagar per excreme^nta, men
de ofriga blefvo qvare uti honom in til Odob.
iamma år. Når han lutade lig framåt och man
rörde med handen hans mage 5 fkallrade de
ilarkt, lika få dä han vånde lig. Af fådan

onaturlig fpis mådde' han ganft.a illa. Förit

ville koppar-ergen forqvåfva honom, men lin-

drades genom beftåndigt ätande af mjölgrot

och välling. Sedan fick han ej göra något ar-

bete, em.edan pcnningarne tyngde för mycket
i magen och vid all rörelfe gnagde ochfletoj

hvarfore han måft låg, och då det gjorde ondt

på ena iidan, vande han lig på den andra.

Hvad han fjelf, och kanfke mången annan
med, visfte, fi^all han hafva brukat, men intet

af' alt fädant halp honom. Vid erhållen under-

råttelfe hårom, anvifte jag honom til ortens

Provinciai-Medicus, hos hvilken hanockfkall
halVa varit, men föraktat medlen, då förlia

dolis ej hulpit honom. Efter et hälft år, af-

gi!igo deffa traftamenter omlider af lig fjelfva

eller genom kroppens naturliga drift. Siantar-

iie hafva utkommit blanka, benen pä knif-

fkaftet förtårde, men bettet famt med hvad
järn v.ar i fkaftet och elditälet, flArofliga. Så-

dant, fåfom ovanligt men tillika fannfårdigt,

har jag Jiårmed velat berätta och intyga. Kiu-
kais Capellans-bohl, i Björneborgs Lån, den 9
April 1781.

JACOB UTTER.

För-
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Nytt Fbrfbk til en Anemo- barometer

eller Vind- våg.

i) S^läsvådren utgöra en af de ftarkafte krat-

sa ter i Naturen, hvilken i Sjöfart, Me-

I

chanik och hushällning användes til mänga
' behof. Imedlertid faknar Meteorologien hit-

tils en fåker och h^qväm Anmometgr ^ hvarmed
i

G vä-

l
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vådfets egenteliga kraft och ftyrka kunde af-

matas och flåndiga obfervationer anftållas of-

ver defs ombyten och förändringar. Alla kom-
ma väl derom ofverens 5 at vädrets ftyrka bor
mätas

5
antingen eiter luftlirömens haltighet

och täthet, eller efter defs lodrätta tryckning,

emot planer af bekant ilorlek. Til denna mät-
ning äro ock flera vackra påfund foreflagne.

Men kunnige Obfervatorer iorblifva likväl

hittils ännu hällre, vid en, efter vädrets ver-

kan på ftorre tråd, vilkorligt antagen indel-

ning, uti fyra allmänna grader , ån rätta lig

efter någon egentligt dertil conftruerad Ane-
mometer a). Som nogfamt intygar om ofull-

komligheten af härtils kända Anemofcopier , af

hvika de beromdalle äro af 3 flag. i. Med Väder-

vingar, 2. Med planer, o,, ^\qÅ vatten i Glasyror,

2) Vader 'Vingar brukas, dels lod-ratt^ dels

vag -ratt. ' Vmgar uti vcrtidd-fiallning låter Hr.

WoLFF h) omföra en (Tkruf utan ända, hvil-

ken, pä en forlängd radius af lit hjul, uplyf-

ter en tyngd, til vifTa grader, d'-r den ftadnar

ooli tjenar endaft nt utmärka ilarkafle vind-Aö-

tcn, fom under vifs tid, träfiat inllrumentet.

PoLHEiM c)^ Leupold dj ^ Nollet e) , m. fl.

0tta en liten väderqvarns- vinge pä en axel,

förfedd med en conin\ Spiral -vals, omkring
h vilken fnuret til et nedhängande lod, lindas

af och på , alt fom vädret är llarkt , dä gra-

derna efter fnäckans radier afdelas, antingen

pa

a) K. V. Acad. Handl. 1762. p. 178. 189.

J>) Aerom. Elctiicut Lipl» 1709. p. 520,

djT\w:\V:. Acroftatic. Tab. XX. Fig. g.

Lejons dc Pliyllijue, Tom. HL p. 496.
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på fjelfva lodgången, eller en fårfkild vifare-

tafla. Inllrumentet kan ån lättare verkftåilasj

med en cylindrilT< vals, fom uplyfter flera
^ pä

famma fnöre under hvar andra hängande, lika

ftora vigter, h vilkas antal måter kraften och
kan ledas hvart man vill, dä fjelfva vingen
Ilar pä taket. Alla deffa inrättningar fordra

en tilråckiigt flor vindtana, at altid ftyra vin-

garne rått emot vädret.

3) For at undvika denna fvärighet, hafva

andre hållre velat betjena fig af vägrätta eller

horizotaella Vader ^'^i'ngar ^ fom gå tör alla vä-

der, åt famma led. Leutman f) fåtter, på
dyliKa vinciars iodråtta axel^ en Archimed-Snäc*
ka, fom imdar på lig fnoret, hvilket omkring
vifare -rulien fpånnes at en tyngd. Graderin-

gen fker efter fnåckans raaier, och en får-

Udld vifare gifver ihrkafte vindftöten tilkån*

na. Samma Hållning af vingar brukar Hr.

d' Oks-en-Braij, vid defs berömda Vind-
Ur g). Machinen gifver formedelft {lag til-

kanna, når vingen lupit 400 gånger omkring,
då graderigen fker, efter flagens antal pä vifs

tid. Samma method, at gradera efter antalet

af vingarnas omlopp, träffas ock, pä framiled-

ne Hr. Reclor Axglelins, pä Kongl. Obfer-
vatorium befintliga vindmätare; faft räkningen
derpa fker, efter flera, genom hjul och dref

omförde vifare, fåfom pä en våg-måtare. Sam-
ma idee, fom år en af de behåndigalfe, finnes

antagen, på flera utomlands kända vind-mätt.

G 2 Alla

Inirrumenca iVleteorologias inlervientia. Wittenb.
1725. p. 15. Leupold. 1. c. Fig. 5.

g.) Mem. de i'Acad. de Paris. 1734. pag. 123.
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Alla delTa inrättningar hafva deras formäiier;

i fynnerhet gifva vingar mycken ftyrka och

qvickhet uti rörelfen j men ibm dermed likväl

endaft vädrets relativa., men ej abfoluta ftyrka

matas kan, och å^t vill blifva fvårt, om ej

ogörligt, at vid flera dylika machiner, vinna

en harmonerande gradering, torde foga någon

god AnemOmeter pä denna grund ila at lör*

vånta.

4) När 2:do Rörlige Planer brukas til Vind-

mätt j fiier rorelfen
,
antingen i:mo Omkring en

faft axel och ar pendel-farrnig ; eller 2:do uti pa-

ralld ftillning m.ed fig fjelt. Af förra flaget

är den, hos alla Autorer åberopade, vanliga

Vind -vågen, då en fyrkantig eller rund tafla,

af gifven florlek, fålles lodrätt på en vand-val

eller vågbalk, och med vigter pä en kors-arm,

fättes i jämnvigt med vädrets påtryckning h).

Denna, til et eller annat föriok nyttiga nia-

chin, tjenar likväl ej, til llåndig Anemome-
ter, fä vida ingen gerna, uti itark blålt, lAn-

ge lår vilja fyflofätta fig med fåfängt arbete,

at plocka fina vigter af och på, för at mäta

ilyrkan af en krait, fom.är til lin natur få för-

änderlig, fom vädret, och foga tillåter, at pä
det fättet komma dermed til jämnvig t.

5) Denna fvärighet hafva de fökt undvika,

fom törmedelft förlängandet af en radius, gif-

vit taflan en art af psndel rorelje^ hvarvid taf-

lan, efter blåitens olika Ayrka, uplyftes eller

nedböjes til ohka vinklar, hvarefter graderin-

h) PoLHEiM. Haiuil. 1739. p. 50, Triewaj^ds F6-

relÄlhingiu- T. 1. p. 310. Tab. 3Ö. iig. 3. Lel pold
1. cit. 1 ab. XXI. ng. ö.
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gen inråttas, Pä fädane åro flera forflag feos Leu-
poLD ijy och år den, nyiigaft i Erfurth upgif-

ne vidlöftiga Anemometer- inrättningen tagen

på Camma grund. At ledig g§ng, och någor-

lunda harmonie, vid fådan tiiftållning, vinnas

kan, bör ej nekas. Men hela graderingea

blir likafult endall: relativ och jåmvål ofåker.

Utom den reduélion, fom vinkel -rorelfen for-

drar , blir fjelfva planen, vid olika lutning, alt

mindre ; man kånner ej fyllelt vädrets verkaa

på fneda planer; och vinklarne ändras, vid
högre grader, for litet, at tjena til redig fca-

la. Hårtil kommer tilftåUningens vidlpftig-

het, for at brukas i alla direftioner, och tyc^

kes ej heller någon beqväm Anemometer, pä
detta fått, kunna påtänkas,

6) At lata vådret trycka emot och fora ett

Plan parallell med Jig Jjelf^ Och uti en enda
.punkt, mota och npvåga hela defs lodrätta

i tryckning , år väl omfider den enklafte och
i redigafte grund, tii Vind -vägars conftruftion,

I

Dermed hafva ock Hrr. Leupold /J och Bqu-
I GUER ,

gjordt forfök. Den förre fätter denna
plan på en liten Rullvagn, ofvanpä en Vind'
fana, och låter deraf upfordras en beftändig

vigt, hvars fnöre löper omkring en Archimed-
Snacka, hvars radier tjena til gradering. Alt-
för mycken friöion och obeftändighet tyckas
likväl ifrån detta förilag var^ olkiljaktige. Hr.

G 3 Bou-

i) Loc. cit. Tab. XX. Fig. 6. Fig. 9.
k) Anemometre propofé aux Amateiirs de Metéoro-

logie par Ch. df^ Dalberg, 1781.

1) Theatr. Aeroil. Tab. XX. Fig. i.



94 1782. Jpr. Maj. ^un.

BouGUER m) deremot, farter ISngt enklare
,

taflans medelpunä, på et lodrått fkaft, fom
löper ledigt uti en rånna, inom hviiken ea
Spiral-fjåder motar tryckningen, och iörme-
delft den olika tilhopaklåmning, fom utmär-

^

kes pa fkaftet, famt tiltagande motftänd och
fpänltighet, hvars ftyrka med bekanta vigter

afvåges, gifver vädrets abfoluta tryckning, pä
en yta af bekant ftorlek, t. ex. en quadrat

fot, uti likaledes bekanta vigter, fäfom lod

och fkälpund, tilkånna. En inrättning, fom
förtjenar namn af Anemometer, och år dea
enda, fom för defs enkla ftruétur

,
rediga grund

och viga bruk, vunnit almånt bifall, och af

kunnige obfervatorer, börjat til verkeliga ob-
fervationer, användas nj, Initrumentets van-
liga conftruftion, år ej utan fvärigheter, men
tillåter förbättring, och borde, i briit af båt-

tre, almånnare nyttjas.

7) Det tredje^ med vatten virättade Jläget af
Ariemometrav ^ år väl ofta och långe påtänkt,

fom fes, af Leupolds Fig. 3. Tab. XXI. hva-

råft vädret fångas med en tratt, at trycka vat-

ten, utur en öfveralt tilfluten fiafka, pä fått

fom Orgbyggare bruka, up uti et, otvantil

öpet, graderadt glasrör. Hr. Dr. Lind har

ock iednaft, uti Engellka Transaclionerne oj^

belkrifvit en dylik invention af portable Vind-

i^i^y beftäendeaf tvä parallell glasrör, afhvil-

ka

in) Manoevre des vaifTeaux. y. t8^- Traité duNavire;

P- 359' it. P. CoTTK Traite de IMetcoroIogie. 1774.

p. 198' NoLLET, Art des experiences. T. III, p. 62.

n) VAN SwiNDENsObfervations fur Ic froid rigoureux

du Mois de Janvier 1 776. Anillerd. 1778' pag. 11.

o) Vol. XL V. pag. 353I "A:o 1775.
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5 ka det ena, med ombögd opning, våndes emot,

115
det andra, ifrån vinden. Då vattnets fallande

;5 uti det förra, och ftigande uti det fednare

e,
röret, tilhopa gifva anledning til en grad-

1.
fcala, at efter vattu-högderna, måta vindftyr^

\ kan. Denne tanke år ganfta vacker och be-

;r
händig, men vädrets omedelbara tryckning

il
gifver hittils altför obetydeliga utflag , at der-

i pä grunda en pålitelig mätning. Hvilket ock

\
Hr. Bayle nogfamt erfarit, pä fm refa om-

^
kring jorden, under hvilken, vädret funnits

1
ej fårdeles verka på vattnet uti denna Vind"

I

gage^ och endaft, i fträngafte blåft, kunna fål-

j
la det af en Engelfk tum, fom år för litet

.

I

at rätta lig efter. Dock har Hr. Lind fjelf,

,
uti ftorm träffat 6 ^ tum, fom ej heller ftort

j
vill betyda. Glasrören böra, efter de förfök,

i fom jag i den vågen för detta anftällt, förfes

med en fårdeles conftruerad päfats^ om nå-
got dermed fkall uträttas,

8) Under det jag fåledes öfvervågat för-

måner och brifter, vid många olika Anemo-
metrar, har jag håndelfe-vis kommit at tän-

ka pä en ny och förändrad fammanfättning
deratj hvarvid, efter mitt tycke, förmånerne
af de båfta, kunna bibehällas, men fvärighe-

I

terne, til flörlla delen, tåmmeligen nåra und-
vikas. I det jag, efter Hr. Bouguers fått, lä-

ter en plan, paralielt med {\g fjelf, drifva, ic-

ke emot någon fjäder, utan en egen, dertil

inrättad art af dubbel, med qvickfilfver och Spi-

ritus fyld, Barometer. Derigenom kan, med
G 4 rin-

f>)
Orig al Obfervat. Introd. p. LIII. it Meteorol,

Obfervat. p. 337.
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ringa fkridning af fjelfva taflan , en fcala

af flera fots
,

ja alnars långd \ erhållas \

kraft och laft fla, fä val vid minfta väderpuft,

fom ftarkafle blåli, i ftåndig jåmnvigt^ frictio-

ner uphåfvasidet nårmafte; och vädrets kraft

och tryckning pä en gifven yta, måtes och
graderas efter bekanta vigter, h varigenom ock
flera, eftet famrna mått och vågning gjorda

Anemometrar, blifva fullkomligen harmoneran-
de och tala et ofverensfiåmmande fpråk. För-

(lagets probabilitet, har foranlåtit mig til verk-

ftållandet af en liten modell, tjenlig, at på be-

ftåndigt rum, i opna luften, brukas, falt fiåll«

ningen af hufvuddelarne tål, hvad annan in-

rättning man behagar.

Vind-vägens yttra utfeende och bruk.

9) AB. Tab, III. Fig. I, år en liten kilformig

Pyramid, en aln bog, med 6 tums fyrkantig

bas, fom flår och kan våndas omkring en axel,

pä cirkelrunda horizontal - fkifvan DK5 hvil-

ken år afdelt efter våderllreken , och ledan den
år rått ftålld, fåfles vid en Aadig påle eller

fot C, på hvilken hiflrumcntet flår. Pä fram-

fidan fes en med fl^arm täckt rund mållingS'

fkifvaF, af jämnt en quadrat-fots area. Pä bak-

fidan äter, et med glaslodcr betakt Enromcter-
rör, med dcfs, efter Lod och Skälpund afdel-

ta Scala, pä hvilken den, inom röret upfti-

gande fpiritus och qvicklilfrct, giiver tilkånna,

med hvad kraft flufvan af vädret tryckes in,

när den famn^ia, efter ofra vindfanan A, van-

des rätt emot vädret, dä en, vid Fyramidtns

bas fållad vifare, tillika pä fkifvan DE, utvi-
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^0 Vindens egenteliga Rhumb eiler direftion.

Sedan ladrumentet är urpllåldt och jufteradt^

fordras til defs bruk ej annat, ån efter vind-

fanan vända det emot vädret, för at, i flcygd

af pyramiden och Odfvan, pä en gång derpä

finna vindens, fä val diredion fom ftyrka,

utmärkt.

Befs inra byggnad

10) Foreftalies uti Fig. 2. dar ABCD, ar

en lodrätt genomOwrning af ilålhiings-hufet

eller pyramiden, å hvars framfida AB,' Vind-

tafian EF, å bakfidan CD äter, Barometern
EH, är befintelig. Sjelfva Vindtaflan EF, år

enkel -rund, af gandka tunt, formedelft flera

Centra] - fikifvor förAärkt, mäffings - bleck ; 113

geom. linier i Diameter, och väger 36 f lod

Yiélualie-vigt, Denna fkifva jftickes med et lodr

rätt ifrån centrum utgående ror I, pS andan
af den cylindrifla Styr - ax^ln IKLM , fpm år af

ftäl, och närmaft taflan vid K, hänger på en,
•vid A. fållad pendel -tråd, vid L, hvilar pä häf-

ftångs- bågen S, och vid M, under en qvick
utfvarfvad triffa, at derigenom, efter egen längd,

kunna jämte taflan, foras vid pafs en tum le-

digt ut och in, med ganika liten friktion,

hålft tråden KA, upbSr taflans måfl:a tyngd,
och fäfom pendel, tillika fororfakar, at den-
lamma med en del deraf, aitid trycker och hål-

ler flg inåt pyramiden/

11) Barometren NGOPH , beftär af en,
tjtanpä cylindriflf, inuti, til en fl<älig ihålighet

ijtfvarfvad trädofa N, hvars opning öfver-

bindes med et fint fldnn: bottnen åter, fluter

G 5 med
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med en tapp, fom fättes inuti bakväggen QD,
och hvaruti år fåftadt et ombogt glasrör G,
fom flutes uti en vidare cylinder GO 5 ifrån

hvilken upgär et fmalt barometer -rör Ot

;

fom vid öira åndan, äter flutes uti en, ofvan-

til open, vidare cylinder PH. DofanN, järn-

te en del af nedra cylindren GO, fylles med
qvickfilfver , det ofriga af cylindren och en li-

ten del af röret, med Spiritus, falt vatten, el-

ler färgad vinftens-olja. Sä fnart nu minfla

tryckning klämmer på fl^innet öfver Barome-
ter-dofan N, drifves qvickfiUret up uti cylin-

dern GO, och undandrifver vattnet, hvilket

titi röret OP, fä mycket högre upftiger, fom
röret år fmalare ån cylindren , och kan på det

fåttet, genom nog mättelig intryckning pä
ftinnet, flera fots iligande uti gradröret äftad-

" kommas. Fä det åter famma fcala ej, genom
defs längd, mä blifva befvärhg, afpaffas mång*
den af fpiritus och qvickfilfver uti GO fa, at,

liår den förra ftigit jämnt up, ifrån O til öfra

cylindren PH, träder qvickdlfret vid O, uti ,

defs ftälle in uti röret, och vidare updritver !

för fig fpriten, hvilken qvarfladnar och famlas
|

uti öfra cylindren , under det qvickfiltver-co- \

lumnen, genom flörre tyngd, mäter pi fcalan

graderna, för flarkare tryckningar, fä långt

man vill. Alt detta beror pä bekanta hydro-
llatiO^a grunder, och år uti modellen få afpas-

fadt, at fp ritens iligande upväger och mäter
tryckningarne, ifrån | til 10 lod, hvarefter

qvickfilfver-cokimnen räcker til, at mäta til

och ötver 2 il<åipunds kraft. Härvid år be-

q\ämt , at llorleken af denna fpritens och
j

q\ ickliifrets motvigt, icke endaft beror pä co-

lum-
I
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Uimnens hogd uti glasroret, utan jåmvål, pä
vidden af ytan, fom trycker pä (kinnet öfver

Barometer- dofan 5 hvarjårnte intryckningens

quantitet eller hålan, fvarar emot gradrörets

capacitet, och man fäledes har i fin magt, at

genom olika proportioner, forlånga eller tor-

korta fcalans grader, efter behag och den på-

tryckande kraftens eller vädrets abfoluta ftor-

lek. Denna går, vid flarkafte blåft, ej öfver

g , och vid väldfammafle ftorm, föga öfver 9
ftålpund, och kan fäledes ganfka vål, förme-

delft en dylik tilftållning, upvågas och afmå-

tas, hålll fjelfva Vindtaflan ganlka lått kan
aftagas, ömfas, och en mindre, efter behof,

I

i ftålle för fots taflan, llickas pä inftrumentet.

j

12) För at nu förena vindtaflan EF med
I denna Barometer -inrättning, år Häf^ftan-

i

g€n QRS inrättad. Denna går vid Q^, gan-
lka lått pä en ftadig tv år-axel, med fina tappar.

Vid S, drager den, öfver en Cirkel -båge, et

' ftarkt och lent, vid Styr-axeln uti L, fåftadt

filkes-fnöre. Vid R äter
, ligger den, emot et

i litet ftift RT, fom med en rund bricka förän-
dra andan, trycker emot (kinnet pä barometer-
dofan, famt år den, fom trycker up qvickfilf-

ret uti grad -röret OP. Således mäfie detta

ftiga up, fä fnart vädret trycker pä taflan EF,;

hvilken drifver in Styr-axeln, fom vid L dra-
ger åndan af Håfftången S med fig, och der-

I igenom vid R, verkar emot trjck-ftiftet, At
viffare fl:yra tryck^brickan vid T, år barome-
ter -dofan omgifven med en bred r/w^,hvaruti
paflar et lock T, genom hvars medelpunkt flif-

j
tet år inftucket, och där löper pä horn eller

ben. Detta lock, tjenar tillika at bevara baro-

meter»
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meter -fkinnet för åkommor. En vid ige-

nom häfftängen gående liten ftållfkriif
,

tjenar

utomdefs, at ju/lera afiländet imeilaa håf-ftän-

gen och tryck -brickans ftift. Alt detta i den
affigt, at det lilla 6fverfl<ott af tyngd, hvar-

med Vind-taflan fåfom pendel, trycker inät,

mä jåmnt ligga mot håf-ftangen och tryck-

brickan, at uppehålla baronietren vid lin Noll-

puncl, och dårmed flå i den jäm.nvigt, at min-
fta våderpuft emot taflan, gifver utflag pä ba-

rometren, och denna altid förmår återröra taf-

lan til fit rum, när tryckningen uphor, at fä^

ledes Inftrumentet jåmnt följer Vind - ftyrkans

ändringar.

At betäcka Vind-taflan för alla bak- och
fido- vindar, hade jag, fom figuren utvifar, om-
gifvit den famma med en all' -lik flvårm. Men
detta tar ej lag. Taflan drifves då af päflötan-

de väder, mera ut ån in, och tal aldeles in-

gen defs peripherie omgifvande rand, Hvarföre

jag endaft fåtter en platt, något Itörre plan än
taflan, bakom den famma, hvaraf iörenämnda
nytta, men ingen olågenhet och ändring uti-

Vind-flyrkans verkan, hittils förfports. I al-

la fall, kan ock fjelfva taflan fä lätt nftagas

och påfättas^ at ingen betäckning imcllan ob-

fervationerna dervid behöfs.

Om Giddcringen,

År det en förman vid den befl^refne Vind-
barometrcn, at denfamma lätt kan fyllas och
jufteras; få är det ej mindre lördelaktigt , at

lika få lätt och fäkert kunna graderas. Denna
gradenng kunde väl il\e efter qvicklilfrets och
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Våtflcornas verkeliga hogder uti glasroret. Men
långt fåkrare och vigare är, at efter Bou«
GUERS maner, genom vägning med bekanta vig«

ter, deruti tillika intaga alla de irringar, fom
friétioner och delarnas ändrade flällning under
roreifen medföra kunde^ och nu derigenom til-

lika uphåfvas. Til den ändan har Styr-axlcn

vid ändan M. en liten ögla 5 hvarifrån en fin

och Aark fil kes- tråd dragés ut igenom et hål

pä fido- våggen CD, i Ityr-axiens direélion,

och ledes öfver en qvick rulla fom. år få-

llad en fiadig pelare VW, hvilken vid det-

ta tiltålle fkrufvas iaft uti botten -fKifvan, och
efter fullbordad gradering tages bart. Den-
na träd laltas vid X efterhand m.ed vigter

,

hvilka pä ändan M af ityr-axlen genom drag-

ning gora lika ilor verkan pä hela machinen,
fom Vind-taflan EF, pä andra ändan I, genom
tryckning, och fäledes tjena til abfoluta mätt
för denna efter vädrets kraft föränderliga tryck-

ning.

För at komma til fjelfva graderingen, fläl-

ies för/l botten- fldfvan efter vattupafs, vind-
fanan och fjelfva barometern, iä noga hori-

zontel, at fpiritus i barometern vid hela pyra-
midens omvridning altid håller lig vid famma
punft i grad -röret, ty minfta lutning gifver

här utflag, förmedelft vind-taflans pendelarta-

de fufpenfion , och barometrens qvickhet.

Grad -röret förfes med en provifionel lik-de-
1ig Scala, fom fäftes pä pyramidens bakfida un-
der röret, och utmärkes derpä fjelfva Noll-pun-
élen efter barometrens anvisning. Sedan laltas

tråden X med vigter, ifrån lod til lod, och an-

märkes noga, pä hvilka delar af fcalan, förlt
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fpiritus och fedan qvickfilfret ftadnar. D3 det

förra pä ena, det fednare pä andra lidan af pro-

vifionella fcalan, efter lod och fkålpund Viclu«

alie-vigt, med zifror annoteras, och fedan en
fullkomligare fcala derefter upltickes och fåt-

tes i den forras rum. Rullan och pelaren ta-

ges fedan bart, och fcalan jåmte hela Barome-
ter -röret betåckes med lit glas-foder.

Vid bruket af denna gradering bor efterfes,

om Barometren i hvila håller lig vid fit Noll;

och til den åndan dels af bida tiden med våt-

ftornas nedflytande utur glas -röret, famtdår-

åft något deraf felar eller år förmycket, ändra

fädant upifrän , fom fi^er altfor lått genom ba-

rometrens updrifvande til otra cylindren. Dä
det öfriga ftålles til råtta, förmedelft den vid

R på häF-ftängen befintliga Mil- n^rufven. Man
år hårvid mera befvårad af inllrumentets qvick-

het än defs tröghet, fäfom vid måll alla andra

Anemometrar. Hvad fom ånnu felar , kan
båttre rättas vid en mera planerad och fullkom-

ligare Conflrudion, ån denna forfta Inventions-

modellen kunnat lona mödan. I öfrigt är klart,

at StruAuren at denna Anemo-barometer, kan
forändras efter behof, pä flera fått. Scalan

kan förlängas med fpiritus eller vatten, få långe

inan vill, och genom blotta qvicklilfret och
tatlans minfkande, famt rörets och tryck-bric-

kans proportioner, förkortas efter behag. Vind-

taflan kan, utan håt-ltång, fattas omedelbarli-

gen pä tryck-rtiitet til barometren, hvars öp-

ning eller fkinn åfven kan våndas up och blif-

va horizontelL Hela inltrumentet kan, i form
af pendel med undervigt, uphängas i dubbla

axlar at brukas pä Ikepp, ja hällas med fi\aft i
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handen O; £ v. Den vid Modellen antagne

conitru<ftion tyckes vara beqv åmiig at pä visd

(tälle llå taft i opna luften, hvartil den då bor
beflås med metall- plåtar och målas? Vind-taf-

lan tages fäkraft af imellan obfervationerne, at

bättre for mättets och graderingens fl^uld be-

varas ofkadd. Åtminftone vifar detta forfök,

at oaktadt alla fvårigheter, hoppet om Ane-
mometrars ytterligare förbättrande, ej bör up-

gifvas, utan faft mera, nytt bemödande til de-

ras fullkomnande användas. Dock fruktar jag,

åt vid dylika inftrumenter i fjelfva verket fo-

ga mera än hittils lår uträttas til meteorologi-

fka vetenfepens forkofran, få långe man der*

vid är nodfakad at i open blåft, hälft nattetid,

v%a lif och hälfa, och man ej til fammanhån-
gande och ftändiga obfervationers fortfåttande

natt och dag börjar med alfvar tänka pä an-

läggande och förbättring af fådana verktyg,

hvilka fjeliva uptekna och föra väder -journa-

len, hvartil Leupold ^^ och d' Ons-en-BraiJ
t) gitvit berömliga förflag, dem likväl hit-

tils ingen til nytta anvåndt. Orfaken toi"de,

utom koftnaden, böra fökas uti en iikaiulit

Innu för vidlöitig och befvärlig operation,

då n§gra och tjugu alnars längd af papper, da-

geligen, icke allena! t (kall tilredas och påfUtas,
tan ock fjelfva Journalen, med möda copieras.

Hvilketalt, gjordt mycket enklare, kunde uträt-

tas, med ombyte af 2:ne valfar, faft koftnaden af

It godt ur, aldrig vid dylika inrättningar, kan och
är kunna undvikas.

JOHAN CARL WILCKE.^
For'

q) Theatr. Aeroftatic. Tab. XXII.
t) Mem, de i*Acad. de Paris 1734* pag. 153.
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^Bejkrifmngar och råttelfer^ hbraridc til Bi-
ftorien om Foglarne^ infånde af Herr

PBIL. PICOT, ^Bar, drLJPElKOUSE,
Ledamot af KongL Vet. Acaä. i Touloufc och

Correfpondent af K, Acad. i Paris.

Pä Svenfta öfverfatte

af

C. P. THUNBERG.

T Tpmuntrad af en lård och upmSrkfam Svenfk

Mineralogus ochChymicus, HerrSALOM.
v. Stockekström, fom under Dels reior he-

drat och tågnat mig med litt belok, tager jag

mig frihet at til K. Svenflva VetenfKaps Aca-
demien infånda några anmärkningar och rät-

telfer vid Natural-Hiftorien om Foglarna, un-

der iormodan, at de med benägenhet uptagas.

Accipitr Cf>

VuLTUR havhatiis : albo-rufefcens , dorfo

plumbeo; collis phamarum albis> pedibuslana-

tisj gula barbata ; capite iinea nigra cin(f1:o.

Finnes i Africa och pä Pyrenxerne, är ibland

de Europeifl<e Gamar den Itorlle , och har vid

bafis af nedra käken et nedhängande fvart ("kägg.

Fröns oculorum.que regio atra. Colhim, pe-

ftus, abdomen ^ femora & pedes teftacea. AL^e,

dorfum & redriccs obfcure piumbeie. Irides

rubri\!. Digiti rubiginofi.

higen bar fläck finnes pä hufvudet eller

halfen. Han är längt djerfvare, ån andra Ga-
mar,

Syno-
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Synonyma, fom af Auftorerne vid denna
citeras, åro opålitelige. Gesnerus år den en-

de, fom fedt fkinnet deraf. Jag har ifrän py-
reneifka bergen haft många individua, ef-

ter hvilka jag noga anteknat bäde defs be-

Ikrifning och anatomie. Den år aldeles olik

ined den, fom i Frankrike k^lhs Griffouj hvars

hiltoria fins uti Afds Acad. Parifienfis , Anim.
tom. llh p. III. p. 213. tillika med figuren, hvil-

ken dock af Hr. von LiNNé ej blifvit uptagen.

VuLTUR perenopterus : auribus denudatis ,

clavicuiis prominentibus
,
remigibus nigris : fe-

cunda brev io re.

Neque mas totus albus, neque femina tota

fufca, fed concolores & fic centies vidi. Ju-
niores albidi. Adultis utriusque fexus dorfum
e flavo & fufco varium. Venter iutefcens.

Abdomen & femora intus nivea. Remiges &
redrices nigricantes : remigum fecunda reliquis

multo brevior. Reftrices in apice femper ero-

fic, ut in Picis. Roftrum & Cera cornei co-

lons. Aures Pedes nudi
,

plumbei.
Caraéler fpeciei confiftit in capite & colio in-

tegro , ad humeros usque
,
plumis orbis & tQ-

mento albo breviffimo vellitis.

Sjeifva huden är bläaktig. Han år allmän

pä Pyreneill^a bergen.

VuLruR Jrrian: fufcus, collo dimidio pe-

dibusque nudis, coerulefcentibus.

År allmän pä Pyreneerne, där den kallas

Arriaii. Den år något Itörre ån V. perenopte-
rus och helt fvart.

Caput brevifiimis plumis teftum. Roftrum
corneum. irides aure^e. Gqhx &maxill^e pi-

H lis
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lis aliquot nigris adfperfce. Dimidium colli, pe*

nitus denudatum, uti & cera, c^erulercentia; re-

liqua pars colli plumofa: fuperior longioribus,

ariterior breviffimis
,

rigidis & nigrioribus piu-

mis veftita. Peclus gibbofum. Fedes nudi
casrulefcentes.

Af ingen Ornitholog år denna förut befl^j e Ven.

VuLTUR monacuf : vertice gibbofo, corpo-

re nigro , pedibus & cera rubicundis.

Finnes pä Pyreneerne, men år rarare. J3g
har fett den letvande, lik den förra til fårg

och itatur, men olik, gibbo fupra caput ele-

vato, collo toto plumis vellitoj cera pedibus-

qiie rubicundis nec Cisrulefcentibus ut in V.

arrian.

VuLTUR ftercorariiis : albidus capire, cera &
gibbo nudis croceis; remigibus nigris j pedibus

nudis cinerafcentibus.

Fins pä Pyrenéerna, deråi!: den kallas Ali-

moch*

Vultur leucocephalus. Briss. Av. I. p. ii66.

hvilket Synonymon icke horer til V. peren-

opterus.

Le petit Vautour. ButF. Av. I. p. 164. fig.

N:o 429. hvilken tigur icke komn.er aldcles

oiverens med denna.

Han är nårtan fa tjock fom kalkonen.

Roftrum elongatuni, coriieum. Irides cie-

rulea:. Caput nuduni, croceurn, uti & cera

guttur, villis raris albis adipei fum. Corpus
albo-fufcum, Ventriculus nudus

,
prominens,

croceus. Remiges nigrx. Pedes elongati, nu-

di, cinerafcentcs.

Han vidas i hopar , med andra fpecies af

lit
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fit flågte, pä as, men finner i fynnerhet fit

nöje pä månnillvO-tråck.

Falco melan<zTus: Cera lutea pedibiisque fe-

milanatis, corpore ferrugineo-nigricante , ftriis

flavis. Lin. Syii Nat. 124.

Falco fulvus: cera flava pedibusque ianatis

fufco-ferrugineis 5 dorfo fufco, cauda fafcia

alba. ibid. 125,

Efter Hr. Buffons rad, bora bagge deffe

foras til et och famma fpecies , fom obfervatio-

ner tydeligen vifa; ty här fä väl fom i Sweit-

ferland, finnas blott nrne falkar, nemhgen F,

chryfaétos, F. meianistus och F. montanus
5

hvilken fednare hos Linnc ej omtalas.

Utom des, varierar falco Melan^tus un-
derligen ifrån fvart til brandgult, år aldraal-

månnait på Pyreneerne och for Harar farlig.

Falco montanus: cera, digitis palpebrisque

citrinis, corpore atro; pedore macuia alba no-
tat0 5 pedibus ianatis.

Finnes pä de lägre alpes uti fodra Europa,
år ftor fom en Kader. ,

LepetitAigle. Buffon. Av. i. p. 9i* Frisch.
Tab. LXXL

Blir fä itor fom en Kåder. Tetrao Urogallus.

Corpns nigricans maculis fulvis, praefertim

Gollum, notatum. Macuia alba magna in pedore.
Under fKrikande, fånc^ar han hons, kattor

och åfven rät var, fom han uti ilUftighet vida
öfverträffar.

' Lanii beföka Pyreneifka bergen, dä våren
nalkas, flytta om höften och åtas af månni-
fkor, undantagen L. excubitor, fom ej blir fet^

H 2 fom
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fom de ofriga. Vi behöfve ånnu flera obfer-

vationer, om de Europeifke Laniorum famiiia,

innan vi fullkomligen kunne förklara dem ,

imediertid vill jag upgifva, hvad jag deri fett

och famlat.

Lanius excuhitor : cauda cuneiformi, late-

ribusalba, dorfo cano, alls nigris macula alba.

Lin. Syft. nat. 135.

Piegriéche grife. Euff. Av. i. p. 296. fig.

N:o 445.
Lanius nifus : capite colloque rufis, dorfo

fronteq. nigris, fafcia alarum. duplici alba.

Lanius rufus Briss. Av. 2. p. 147. men in-

galunda L. coUurio.

Lanius minor feu tertius. Frisch. fig. 6u
Piegriéche rouffe. Buff. Av. i. p. 3C1. fig.

N:o 9. fig. 2.

Alla deffa Synonyma appliceras fullkomligen

til hannarne, mea hvilken fogel år honan, år

ännu ovislt, ånfkont Hr. Buffon ger defs fi-

gur, Tab. 31. lig. I. och Frisch. tab. 6r. bäde

pä Han och Flona^ fällan for ftora.

Lanius sollurio: cauda fubcuneiformi, dor-

fo grifeo, redricibus ({uatuor intermediis uni-

coloribus, rollro plumbeo. Lin. Sylt. nat. 135.

L' Ecorcheur,BuFF. Av. I. p.304tab. 31. fig. 2.

Detta Synonymon tilhorer hannen , men hvil-

ken honan år, vet man ej. Men emedan jag

årligen obicrverat et fpecies af Lanius , loin

iiittils ej år beHu-ifvit, och funnit, at det altid

varit honor, mä(te det fåkert hora til något
Ipccies, af hvilkct man ej känner honan; dock
kan jag ej visll f.iga til hviiket.

Denna år nägot tjockare, ån den ordinaira

L. coliurio.

Pars
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Pars fuperior tota fufca. Caput & collum

transverfim iiigro - ftriata. Prona pars albicans

nigroq. tenuiffime undulata. Roftrum fufcum

,

apice nigro. MaxilliB pilofae. Irides fufcgs.

Remiges & teélrices albo fulvoq. circumfcrip-

tic. Remiges 19, tertia longiffima. Cauda ro-

tundata. Reélricibus 12, apice flavicantibus , du«

abus exterioribus brevioribus. Pedes nigri un-

gvibus validis.

Denna häller fig uti vin -bergen och år pä
ftållen, dar falix viminalis finnes, allmännare.

Af fogelfångare kallas den i Toulouk Margas^

fe och pä Pyreneerne, fä vål fom alla andra

Lanii, Cap-^ Grouffat,

Til Lanius coUurio kan beqvåmligen föras

Brissons fynonymon Collurio varius. Biiiss.

av. 2. p. 154. Men jag kan dock ej hälla med
honom uti det, at den år L, collurionis femi-

na? utan fannoiikare år det, at denna år ma-
kan til L. rufus , fom ibland underlxgen varie-

rar til fårgen. Jag har af denna fett individua
både mörkare och gråaktigare : åfven har jag

et fpecimen, pä hvilket ryggen år mörk utaa
fläckar, hka fom hufvudet och halfen , och til

hvilken lätt kan appliceras Fris ches figure,

tab. 31. För öfrigt ändra fig ej deffe variatio-

nes , utan häila lig conftante,

Lanius infauftus Lin. Syft, nat. 138.

Hvad Ornithologi (kritvit om honan til

Turdus faxatilis, har Linnc hånfört til L, in-

faullus, ehuru icke med råtta, ty Gesneri fy-
nonymon, fom åberopas, hörer tydeligen til

hannen af Turdus faxatilis och det öfriga til

honan, fom fynes af nedanftående belkrifning.
För öfrigt tror jag icke, at Lanius infauftus

H3 hörer



hörer til ordo accipitrum , ånfl^önt Hr Lixxé
intygar, at han upfnappar utl-vaftadt kort. Men
uiaf defs befcifning i Fauna fvecica och i A-n-

nerhet deraf, at han til den foglen fort Autho-
rers beikrifningar , 1cm fnor-fy-tt kon ma 6f-

verens med turdus faxatilis femina, i fynner-
het Brissons; fluter jp.g, at Lanius intaufius

år Honan tii Turdus faxatilis, for hvilket den
ej hålles af någon Ornitholog. Vidlyftigare

fkall jag nåmna derom, når jag koipmer at

tala om Hannen.

P i c<e.

Co Rv US pirrhocorax : nigricans , roftro luteo.

Fins pä de hogfta pyreneifka bergen och
kommer ned til dålderne och ångarne vid hö-

bergnings- tiden. Kånneteknet bör ej tagas af

fårgen pä fötterne
,
ty den varierar i anfeende

til ålder och kon; antingen år den fvart, po-

merants- eller cinnober- tårgad, hvilken fe-

naiie altid fins hos de gamla.

Roflrum curvum nec fubulatum ut in C.

coracias & C. eremita»

CoRVUS coracias: violaceo -nigricans , ro-

'ftro pedibusq. miniatis. Buff. Av. 3. p. tab.

N:o ^255.

År allmSn pä de högre pyreneerne. Ro-
firum och pedes åro aldrig gula. En var*;er

varietet har jag håraf fett, m.ed hela kroppen
hvit, men fötterne och näbben rodc.

Picus 7nedius LiN. Syft. Nat. 176. år blott

en varietet af Picus major.

Alcldo hifpidu Lix. Syft. Nat. 179.

Häl-
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Håller fig vid alla ftrömar och bäckar, åf-

vea pä alperne.

Alca pica^hm, Syft. Nat. 2ro.

Beföker medelhafvets ftränder, åfven i Frank-

rike.

Pelecanus gracillus: cauda rotundata, cor-

pore nigricante , ventre grifeo , reftricibus duo-

decini, roftro edentulo.

År allmän uti Europas fota vatten, äfven

under fjåliar, och år fåkert honan til car-

bonis, fom jag bellåndigt funnit af defs opnan*
,

de. Den år mindre ån P. carbo, och fkiljes

med kortare cauda 5 coloribus obfoletioribus &
potiflimum ventre grifeo, fere albo, iirän hanen»

CoLYMBus auritus LiN, Sylt. Nat. 223;

Ifrån denna bör fondras Linn^i varietas

neml. Brissons Colymbus fiuviatilis, Briff, 6.

p. 59. fäfom et coaftant fpecies^ aldeles diitinél

ifrån C\ auritus,

Colymbus pyrenaicm ; pedibus tridaftyiis

lobatis, gutture caftaneo, macula roltri nivea,

alis brevifhmis,

Fins uti Pyrenéernas Åar, och år något
mindre, än C. auritus,

Roftrum nigrum : in angulo rnandibularum
macula carnofa, lata, nivea, Linea rofi:ri ad
oculos nigra. Caput, colium, dorfum&uro-
pygium olivacea, Guttur & peclus e rubro ca-

ftanea. Venter & abdomen grifeo -argenteae

Remiges hreviffimae.

Colymbus hngir&ftris; pedibus lobatis, te-

tradaclylis, gula alba, maxillis tripiici fafcia

fufca, rollro compreiTo, longilTimo,

H 4 Häl^



112 1782. j!^pr. Maj, ^un.

Håller fig i bäckar och åar under pyrenei-

l]:a bergen.

Corpus olivaceunij flavo adfperfum. Col-
iiim & peélus flava. Venter argenteus. Re-
miges albge. Rollriim comprefTum

,
bipollica-

re: mandibula iitraque arciiata, acuta. Nares
elongat9s. Avis audax, rauce libilat, lutum
amat, in canes & venatores roftro inlilit.

Denne tyckes vara midt emellan Rynchops
och Colymbus , år något ftörre ån C. auritus,

och denna fä vål fom den förra åro förut obe-

kante.

Gr all <z.

Ardea nySiicorax Lin. S. N. 236.

År icke någon rar fogel pa Pyreneerne.

Jag har aldrig fett fårre fjädrar i crilla, än fex,

men väl at de variera ifrän fex til tolf. För
öfrigt har jag altid funnit honan fa lik han-

nen, at jag icke, utan genom kroppens öp-

nande, kunnat fliilja henne ifrån honom. Der-
före är det underligt, hvad Hr. BurroN fåger

om henne. Av. VII. p. 437. Ej heller kommer
den gifna figuren N:o 759. dermed cfverens.

Ardea Garzetta LiN. S.N. 237. Finnes äf-

ven på Pyreneerne.

Ardea audax: occipite criflato, roflro azu-

reo, dorfo caflaneo ; pedore, collo &: uropy-

gio rufis, remigibus albis.

Håller fig uti Södra Frankrike och Italien,

v>l hafvet och falta vatten, vid åar och äl-

ven uti alpifka fjöar.

Lc Crabier roux & leCrabier marron Buff,

Av. VII. p. 390. Le Guacco. id. ibid. där an-

dra fynonyma finnas.

Han



178^. -^pr- J^^J' c^^^^-

Han år näftan lika ftor med A. nyfticoraxy

erifta på hufvudet är mycket läng och räcker

anda til ryggen.

Guttur, venter, nropygium & reärices al-

b£C. Dorfum caftaneum. Collum, peélus, te-

étriccs alorum iutea. Penn^e criftge rufse, nigro-

ciliat^e. Roftrum fubulatum, apice nigrum,
cgeterum azureuni. Pedes ex incarnato lutei:

digiti iongij ungvis intermedius introrfum fer-

ratus.

Aldrovandus fager med råtta, at det år en
djerf fogel, fom med täta hugg med näbben
rufar pa (in hende. Han fkrikerheft, fom en
Apa. Jag har ock haft den lefvande, at up-

fodas. For öfrigt, emedan jag haft ganfka

mänga fpecimina håraf, och kunnat jämföra
alla lins imelian, har jag märkt, at fkillnadea

imellan Authorerne i fynnerhet deraf upkom-
mit, at de fjelfve ej obferverat denna fogel

,

utan talat derom blott efter Aldrovandus,
fom ockfä efter andras beråttelfe belkrifvit fin.

Jag har dock trodt, at den i ringa grad til fär-

gen varierande, ej bör fkiljas ifrån detta fpecies.

TaNTA LUS falcinellus LiN. Syft. N. 241, År
allmän pä Pyreneerne.

Scolopax rufips: roftro fubrecurvato , bafi

cinnabarino, pedibus cinnabarinis , tedricibus^

caudae criffisque albo fufcoque ftriatis.

Vilfas pä Pyreneerne och i Södra Frank-
rike , är något mindre ån Scol limofa.

Corpus fupra fufco-cinereum, fubtus ni-

veum. Peélus immaculatum. Roftrum fere

tripollicare, magis quam in cseteris fubrecur-
^ratum, nigrum. Mandibula inferior bafi cin-

H 5 nabä-
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nabarina. Remiges 25, extus fufc^, intus af-

belcentes; remigis primae cofta alba. ReCtrices

fulvo cinereae, margine albo ferratse: duie in-

termedise longiores
,

rotundatcX, immaculatre.

Teélrices alarum fuperiores iufcte albo margi-
natae & dentatie. Pedcs ciiniabarini. Interme-

dius appendiculatus ficut in reliquis hujus fa-

mili^ fpeciebus, qua nota a cseteris Scolopa-
cibiis probe dignofcuntur.

År et aldeles nytt fpecies.

ChARADRIUS osdienemns LiN. S. N. 255.

År allmän pä Pyreneerne och otver hela

Frankrike.

Species tota conflanter tibiis, iride bafique

roftri fiavis gaudet, faltem apud nos.

C^rulea funt hcec omnia in icone Frischii,

tab. 217.

LiNNiEus cinereos pede$ dicit. Non pos-

fum non referre charaéterem, qui hiiic avi

Oedienemi nomen jure merito afferit; quem-
que in niilla alia ave hiic usque obiervatum

credo, fcilicet, quod tibias habeat fupra articu-

lationem duplo altius denudatas, fed prcecipiie

tarfum fuperiore parte ita ampiiatum , ut furas

qvali reprelentet.

Gallin d.

Tetrao lagop.xf Lin. S. N. 274. SuG-vipa,

År alhnän pä Alpernes med liiö betackta

ftällen.

Varietas /3 hos Linnc bor borttagas.

Lagopede. Lapeirouse, Adl. Tolofana i.

p. dåråll utförlig hiiloria derom gifves och alia

Ornithologers , i fynncrhet Bun oNS; mifstag

vid denna fogel förklaras.

Te-
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t' Tet^ko alchata. Lin. Syft. N. 276.

Håller lig vid Narbonne, pä en ganfka liten

trakt; men ingalunda hvarken vid Montpelier

eller pä Pyrenerne eller annorftådes i Frank-

rike.

P aj[c re s,

Alauda. Om detta genus bor Buffon ef-

I
terfes, fom föreiiälier deraf fiera förr ontgifne

fpecies. Jag fkall åtnoja mig med at omtala hvart

och et flags otta ombytliga egna iårgor, ifrän

grått til brandguit och hvitt. Den afli-gr3 får-

gen år fållfyntare, ån den brandgula , men bag-

ge förbytas åter til hvit, fä at jag årligen har

obfei verat Lårkor af alla fpecies ,
antingen helt

grå, eller helt brandgula, eller ock, faltån me-

ra fållan, hvitare ån fno. Jag har ockfä icke

fållan haft fpecimina, fom ågt bagge färgorna.

Det år underligt, at deiTe foråndringar i iårgen

åfven hafva rum hos fyrfotade djuren, fom jag,

icke utan nöje, ofta funnit hos Mullvader och
Harar, dä jag befokt de pyreneifl^e bergen.

y\LAUDA calandra Lin. Syft. N. 288»

Uppehåller fig vid Narbonne i Frankrike

och kläcker dar ut fma ågg. Pä Pyreneerne
förekommer den aldrig annorlunda, än fom
flytt -fogel. Halfen fkiljes ifrän broftetmeden
fvart fafcia, fom fins pä hannen, men ej pä
honan.

Turdus faxatilir : capite c^ruleo , cauda
ferruginea. Lin. S. Nat. 294. fom kommer våi
öfverens med hannen endaft.

År allmän pä Pyreneerne.

Jag har ofta fett i myckenhet bade han och
"hona, antingen dä de bygt bon, ellerklåkt ut

fina
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fina agg, eller vårdat fina ungar, fä at jag helt

vift lårt känna bagge könen.
Honan år mycket fkiid frän hanen, och til

henne böra de fynonyma foras, fom af Hr. Lix-
Ne föras tilLanius infauftiis , i fynnerhet Bris-
sons, hvilke alle rätteligen befkrifvit henne,
faftån de icke vetat, at den var honan til Tur-
dus faxatilis. Gesnerus allena undantages

,

fom endaft fett huden och talar Htet om Ru-
becula faxatili, hvilket efter min tanka, fåkra-

re föres til hanen, ån til honan af Turdus fa-

xatilis. Men pä det hiftorien om denne fogel

ej mä biifva ån mörkare, vill jag gifva beikrif-

ning pa den riktiga honan til Turdus faxati-

lis, hvilken jag gjort efter naturen»

Marepaulo gracilior. Roftrum nigrum elon-

gatum omnino hujus generis, bafi pennis re-

cumbentibus veftitum. Caput, collum , tedri-

ces alarum & remiges ferruginea. Gula, pe-

ftus, dorfum & uropygium lutefcentia, qualibet

pluma fufco- ciliata. Venter. abdomen & fe-

mora albefcentia. Cauda rotundata: reétrices

flavefcentes; dute intermedii^ fufcLC. Pedes ob-

fcure incarnati: digiti graciles j ungues debiles.

Emeeriza citrinclla Lin. S. N. 5 cg.

Jag har egt en, fom varit e citrino-albe-

fcens, och fom icke kunnat fluljas ifrån Frin-

gilla canaria, få framt man ej gifvit akt pä
niandibulx, fom åro a fe invicem dehifcentes

och pä det inre tuberculum, fom fins pämau-
dibula fuperior.

Emberiza ?;2/7/V/r;V/ ; Lix. S. N. 3c 8.

Denna fynes ofta, icke allenaft på Pyre-

necrnC;, utan ock hos ofs vid Touloufe, an-

tin-
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tingen fordide alba eller ockfä ibland helt fnö-

hvit.

Fringilla domefiica Lin. S. N. 323»

Af denna har jag haft en betydande varie-

té t, nemligen to.to corpore fulvo.

MoTAciLLA alpina: fufco - cinerea ; gula al-

ba, nigro punélata 3 ventre & hypochondriis
maciilis ferrugineis ; reftricibus apice flavis.

Bor på de hogfta Sveitzerfka, Pyreneifka och
Carinthifka bergen.

Stiirnus colTaris. Scop. ann. I. p. 13T.

Frigilla gulans. Andre/e Briefe, 202. tab.

Xin. mindre accurat, i fynnerhet i anfeende

til roftrum.

PicoT Lapeirouse. Journ. de Phyf. 1779,
pars 1, pag. 422.

Fauvette des Alpes. Buff. Av. p. V. 156. tab.

N:o 668. f. 2. peffime.

Jag har aldraförft gifvit denna fogels hifto-

ria uti Abbe Roziers Journal de Phy£ och
emedan defs beOmfning år dar fullltändig

,

vilijag hår endaft tillägga, at fedan den pyre-

neifka blifvlt jämförd med den Sveitferfka lef-

vande, har den af Hr. ProfelTor Hermannus
i Strås burg befunnits vara aldeles famma fpe-

cies, hvilken ock berattat mig , at han hört den
Sveitferfka ofta fjunga uti bur, med vackert
men tillika ångfligt late. Det år derföre un-
derUgt, at Hr. Scopoli kunnat fora denna fo-

gel til Sturnos , med hvilka den har intet ge-
menfamt.

Touioufe d. 10 Febr. 1781.

Anmårh
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Jnniärkningar ofver föregående Befkrifnin'

gar och Råttelfcr^ uti Hijiorien om
Foglarnej

efter begäran välment gjorde

af

CARL PETER THUXBERG.

A t utarbeta en ricktig och fann HiRoria om
^ Foglarna, har i aiia tider varit underKa-

lladt mycken fvärighct, dels ior det deffe luf-

tens invånare fä lått undandraga vår äfvn

och våra hånder, dels for det roglar med me-
ra befvår och ej utan gand^a itor koltnad uti

Naturahe-Cabinetter famlas och forvaras. Hon
har dertore ofta blifvit uptyid med ofåkra och
oricktiga bcråttelfer, fom tid efter annan be-

hoft igenom fleras obiervationer råttas. I an-

feende hårtil, kan det ej vara annat, ån myc-
ket nyttigt, at få defla Hr. Auftorens obfer-

vationer om Foglarne alm^ånt bekanta, i fyn-

nerhet, fom man lått kan fe, at han gjort

fig mycken moda och flit, at famla dem och
med urll<illning yttrat lig. At råtta andras tan-

kar och upgitter, kommer an på en Auclors
egen årligJiet och ftickelighet at obfervera.

Sadane rattelfer kunna i Natural-Hiflorien, fom
åger få \ idllråckt rymd, dageligen förekomma,
och tyckes vår Audor med noggranhet och
goda flul hafva gjort lina.

FIcre hafva med honom redan trodt, at Ficns

major ocli mcdius voro fanuna Ipecies, åfven la,

at Pciccanus graculus år honan til Pelecanus

carbo. Cor-
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CorvuscoraciaS) fom upgifves for ny, tyc™

kes komma ait f<5r nåra in til Corvus Gracu-

lus, Fårgea på nåfvet och fötterne gora enda
fkiiinaden och det kommer derpåanj om den
ar pä bägge defia fpecies beliäiidig. Hr. Au-
ctor anförer ingen annan fkiiinad. Det är an-

nars mycket vanligt, både uti Ardese flågte och

på flere vatten - foglar , at fårgen på nåfvet och
fötterne nog varierar ifrån rödt til gult och
åfven til fvart eller mörkblått. Pä åtfi<illiga

Capfka foglar har jag hafttiltålle, at ofta oId-

fervera det.

Hvad Hr. Baron Lapeirouse nämner om
Alcedo hifpida, år almånt for hela detta fiäg-

te, nemligen, at de hälla hg vid vatten, vid

åar och bäckar, efter det fallit pä deras lott,

at vara fiftare och föda lig med filk, hvadan
Engelsmånnerne kalla dem Kings -fifhers.

Coiymbus auritus 7. fldljer Auélor ifrån,

fåfom diitind fpecies. Det hade varit önflie-

iigt, at han åfven meddelt differentia fpecinca

och utförlig belkrifning derpå.

Lanius iniauflus pållär Ai.uélor vara honan
til Turdus faxatilis. Lanii genus fkiljes rått

fväriigen ifr^n Turdus. Roltrum är lika, och
endait en liten , ofta knapt märkelig, tand pä
defs mandibula gör fkiiinaden imellan två iä

olika flågten, hvilkas individua åro fmå, fom
Pafferes. Men hvad denna Lanius infauAus
angår, fom Auftor upgifver for femina til Tur-
dus faxatilis, och at fåker^ hora til Turdi flåg-

te; fä tror jag, for min del, at den hvarken
horer til Accipitres och altfä ej til Lanii ge-

nus, ej heller til Pafferes, följakteligen ej til

Turdi
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Turdi genus , utan til ordo Ficarum , i anfeen-

de til fitt roftrum cultratum och nares fetis re-

cumbentibus teéli, och at den altfå råttau bhf-

vit fatt på litt Itålie af Arch. och Pvida. v. Lin-
KC, uti Fauna Svecica, under namn af Cor-
vus infauflus, ehuru famma Herre, uti de föl-

jande editioner af Syftema NatuiJe, iört den
derifrän til Lanii flågte.

Anmärkningar om fättet at confcrvera

Åttika ,

af

CARL WILH. SCHEELE.

Ät Åttika, af hvad fort den vara mä, ej lån-

^ ge kan conferveras , utan efter några vec-

kors forlopp , i fynnerhet uti fommar-varm
luft, blir grumhg och pä ytan betåckes med
et tjockt flem , hvarvid fyran alt mer och mer
förloras och omlider aldeles föriVinner; ar en
allmänt bekant fak, hvariöre man ock ofta

fer fig vara nödfakad at bårtfiä fådan åttika.

At nu hhidra ättikas corruption, har manup-
tåckt fyra utvägar. Den förlla är, at brygga
en ganlka itark och fur ättika ^ man vet, at fä-

dan ättika hSlIer fig flera är: Men fom ej män-
ge äro, fom fjelfve brygga ättika, utan hälla

iig vid dmi fom allmänt fas til falu, fä äro al^

Icnaft fä, fom kunna hafva nytta af denna me-
thoden. Den andra är, at genom fryfnincf

lörilärka ättikan; dä man nemhgea Aicker hal

pä is-fl<orpan; och det, fom ej hunnit fryfa,

fylle:9
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fylles pä bouteiller: Detta handgrep år ganfka

sodt men fom åtminftone hälften dervid

förloras 5 ehuru det ej annat är än måft vatten

fom iormerar is-fkorpan, få villja våra hushäl-

lerfKor ej gernU dåran. 3:dje utvågen år, at

utilån^^a luften frän ättikan 5 det år, at hålla

bouteiller eller fiafkor dermed väl fylda och

korivade. Faftån ättikan på iadant fått confer-

verar lig ganfl:a långe, år den methoden dock

ej i brukj^^formodeligen för befvåret fkull, at^

la ffiart något år brukadtutur bouteillen, ftraK

äter fylla den famma med annan klar ättika

utur en annan flafka, hvarvid ättikan uti fia-

(]^an, fom dä ej blir full och luften fäledes til-

kommer, fnart blir oklar och flråmd. At de-

ftillera ättikan, är 4:de utvägen til defs con-

fervation; fädan åttlRa undergår af luften och

värmen pä mänga år ej den ringafte förän-

dring, men fom den är mera koftfam än ode*

llillerad, lärer det fättet ej komma i bruk,

hälft fom följande methode at confervera ätti^

ka är den låttafte af alla: Man behöfver ej me-

ra , än fla ättikan uti en väl förtent kittel och

låta koka den famma öfver frifkeld, | minut,

och fylla henne fedan varfamt pä bouteiller:

eller ock, om man tror, at tennet för hålfan

vore fkadeligt, kan man flå ättikan uti en el-

ler flera bouteiller, fom fedan fättas uti en gry-

ta med vatten öfver eld; när vattnet har kokat

en liten ftund, tagas bouteillerne utur grytan.

Denna fåledes kokade ättika, häller fig mänga
är frän Hem och otäckheter, fä väl i fria luf-

ten fom half-fulia bouteiller; den är ock gan-

fka tjenlig at nyttja pä Apotheken, i ftället för

den vanliga ättikan, til acsta compjtta^ hvil-

I ka
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ka eljeft^fä framt man ej brukar deftilterad ät-

tika, fnart nog blifver oklar, och omlider ai-

deles mifter fyran.

af

CLAS BJERKANDER.

C-om, mig veterligen, icke ånnu något Calen-^ darium Infeélorum utkommit, hvilket dock
år både nyttigt och nojfamt, har jag, til up-

lysning i Natural-Hiftorien
,
gjort anmärknin-

gar, öfver följande Infefter, når de ifrån ima
Puppor blifvit utkläckte, famt när en del af

dem blifvit til puppor förvandlade.

Maji, d. 13.

2. Tenthredo Salicis.

d. 19.

3. Mufca Napobrafficic. \ ^:o. Sept.

d. 21.

4. Phalaena Strobilella *
3 Maji,

5. - - - Cembrella

d. 22.

6. Ichneumon Turionellöe. f

d. 29.

7. Ichneumon luteus.

Junius d. I.

8. Papiho rapce. f 14 Sept.

9. Cantharis fufca.
^

Jnfedt-Calender^ for år /^(f/,

April, d. 18.

I. Phalena laneftris. t

Förvandl. til Puppor

1780. 1781.

I Jul.

\0. Ti-
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10. Tipula juniperina. ^ 1780. 1781.

6.

11. Ichneumon juniperi.

12. - - - Strobilellae.

7.

13. Phalgena ziczac. f 4 JuL
14. Ichneumon refinelte.

15. Mufca larvarum.

9-

16. Phaloena Mi.

17. Ichneumon comitator»

10.

18. Mufca arcuata.

12.

19. Mufca pumilionis. 25 Maji
20. Ichneumon culpatorius. löMajL

21. Papilio brafficse. f 24 Aug*
22. Phalaena falcataria. f
23. - . refinellae. ^

29 Maji
14.

24. Sphinx ocellata. f
25. Phatena vinula. f 16 Jul.

26. - - - bucephala.f soSept
27. Cynips rofas. ^ Maji

I

' ^5-

28. Tipula hortulana.

29. Phalaena forficalis.

30. - - pinaftri. f
16.

31. Phatena comma. t
32. Phalsena exclamationis. t

33. Sphinx populi. t I2 Aug,
17-

34. Phatena leporlna. f 16 Aug-
I 2 13
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18. 1780. 1781.

35. Sphinx elpenor. f 31 Aug.
36. - - liguftri. j-

37. Ichneumon glomeratus.

$8- Cerambyx Carcharias. * 23 Maji.

39. Mufca fecalis. * 29 MajL
40. Phalgena Pfi, f

41. - - - Tritici. *
15 Maji.

19.

42. Phalaena colonella.
, 31 Maji.

20.

43. Phaloena pufaria.

44 - - - rubiella. i Jun.

45. - - - viridana» 12 Jun.

23.

46. Päpilio crath^gi- i Jun.

25.

47. Phatena pingvinalis. * 28 Maji.

48. - - Vauvaria. 10 Juu-

28.

49. Phal^na pronuba. *
5 Maji.

50. Chryfomela bipun(itata.

29.

51. Phalöena bomb. caja, 8 Ji^-n.

30.

52. Papilio Rhamni, 16 Jun.

Jul. d. I.

53. Phalaena fafcellina. 6 Jun.

2.

54. Phalaena prunata.

3-

55. Ichneumon bedegvaris»

4-

56. Phalena folandriana.

d. 6
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d. 6. 1780. i?8r.

57. Curculio rumicis. C8 Jua.

58' Mufca arnicGe.

59. Sphinx filipendute. 18 Jun.

8,

60. Phalsena Nympheata. i Jul.

61. - - - Salicis. 24 Jun.

9-

62. Phalsena euonymella 30 Jun:

63. - - - Cynosbatella.

64. - - - Juniperelia. 28 Jun.

13.

65. Phalaena Secalis. 16 Jun»
66. - - - rofse.

14.

67. Papilio urticae. i Jul.

68- Mufca avenoe. 2 Jul.

19.

69. Phalxna turca. iC)Jun-

70. Curculio Scrophulariö^o

21.

71. Papilio qvercus. i Jul.

22.

72. Ichneumon globatus,

24.

73- Dermeftes typographus.
26.

74. Mufca frit. 16 Jul
27.

75. Curculio napobrafficop. 10 Jul
31.

76. Papilio c album. 3 Jul,

77. Phala^na avellana,

78» - - - roefella. 17 Jul.

I 3 79. Mu-
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1780. 1781-

jg. Mufca hyofchyami,
Auguftus d. 3.

80. Phalsena heracleana. i Jul.

5-

gi. Chryfomela populi.

6.

g2. Phalaena porreftella. 26 Jul.

10.

83. Elater fegetis. * 3^ J^^-

84. Mufca mellina.

85. Phalaena tragopogini$.

12.

86. Phalaena antiqva.

14.

87. Phalaena Polyodon. 15 J^^-

88. Ichneumon faturai.

16.

89. Tipula oleracea. 2 Aug.

19.

90. Tenthredo pini. 24 Jul.

27-

91. Cerambyx inqvifitor.

Septemb. d. 6.

92. Phalaena exfoleta. 5 Jul.

8.

93. Ichneumon prserogator.

94. Phalaena gamma.
12.

95. Tenebrio lignarius.

96. Cynips qvercus.

17-

97. Phalxna cxruleocephala. 18 Jun.

1
-7-

98. Ichneumon pugillator.
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Oélober d. 9.

99. Phalaena populi.

d» 27.

100. Phalaena brumata.

1780* i78r..

16 Jun.

4 Jun.

Anmärkningar^

3. Mufca napobraflicae 5 beftrifven i Kongf.

Vetenlk Acad. Handlingar förär 178X5 fid, 196»

19. Mufca pumilionis. Se Kongl. Vet. Ac,

Handl. 1778, fidan 241.

20. Ichneumon culpatorius framkom utur

Mafken til Phalaena tritici.^

21. Papilio brafficas. År 1780 intog jag i

glasburk 30 kålmafkar, af hvilka 14 gingo til

Puppor, men utur de ofriga kommo Hjertflu-

gemafkar. Man fer håraf, huru naturens Her*

re, pä detta och flera fått, gjort anftalter til

kål-mafkarnas forminfkande.

37. Cerambyx carcharias. Denne är befkrif-

ven af Hr. Hof-Marfchalken Baron DeGeer,
uti Tom. 5. fid.73, men mafken omtalas icke:

den har jag funnit uti unga afp-trån, fom vid

roten åro i eller 2 tum tjocka, uti hvilka han
formodeligen frän roten ingär til kärnan, och
gor fedan en gäng, 4 eller 5 linier bred, upåt

trädet, förvandlas dår til Puppa, och utkom-
mer fullkomligt Infeft. Genom detta fkadeli-

ga kråk, biifva deffe tråden förderfvade, fä kall-

brand och do.

39. Mufca fecalis. Befkrifven i Kongl. Vet.

Acad. Handl. år 1777, fid. 30.

42. Phal^na colonella. Mafken ISg ofver vin-

tren uti Biftockar, och var dår en Ikadelig gåft,

44. Phalaena rubiella. Se Kongl. Vet, Ac.
Kandl. for är 1781, lid. 20.

I 4 46. Pa-
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46. Papilio Cratlisegi, Når denne fjåril ut-

kommer frän Puppan 5 lemnar han några röda

droppar, hvilka, om de ifrån tråden råkat fal-

la pä månnifkor, fom ej vetat denna omiftån-

dighet, torde hafva gifvit anledning til berät-

telfe, at blod kommit ned från luften.

52. Papilio Rhamni, torde fom. fjåril lefva

©fver vintren, efter han år bittida framme om
våren, fåfom

1770. 29 Apr, 1776» 18 Apn
1771. 4 Maji. 1777. 10 -

1772. 3 Maji. 1778. 12 -

1773. 16 Apr. 1779. 14 -

1774. 14 - 1780. 2 Maji.

1775. 10 - i78r. 18 Apr.

67. Papilio urticGe, lefver ofver vintren, dä

han iitter under tak af vindar och uthus. Om
våren år han en ibland dem, fom forlt kom-
ma fram. Huru tidigt det fliedt, och huru
varm luften de dagar varit, utvifar följande

Tabell.

Therm, Tl-cnn,

1758 20 Apr. 1770 13 Apr. 8

1759 5 - i77f 18 - 4
1760 10 - 1772 13 - 6
1761 4 - 1773 15 - 5

1762 10 - 1774 31 Mart. 6

1763 II - 1775 16 Mart. 10

»764 3T Mart. 1776 i Apr. 12

1765 13 Apr. 1777 26 Mart. 12

1766 6 - 1778 12 Apr. 10

1767 10 - 1779 24 Febr. 4
17^8 2 - 4 - 1780 21 Apr. 4
1769 25 Mart. 5 1781 22 Mart. 6

68. Mufca
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68. Mufca avente. Befl'rifven i Kgl. Vet,

Acacl. Hancll. år 178T. fid. 172.

75. Curculio napobrafficLC. Kongl. Vet. Ac.

Hancll. 1780, lid. 195.

80. Phak-ena heraclesna. Utur en mafl^ ut-

foro 100 ft. fmS Ichneumones.

83. Elater fegetis. Beflmfven i Kongl. Vet.

Acad. Handi. 1779, fid. 285.

93. Ichneumon pr^rogator. Denne har uti

Kongl. Vet. Ac. H. 1778, ^^d. 293 lin. 8? genom
tryckfel blifvit kallad extenfor, h vilket hår*

med råttas.

* Vid Infeifters namn, utvifar, at de lefva

fom mafkar ötver vintren.

t At de ligga uti Puppor.

Det kan ej hända, at de Lnfefler, fom hår

åro anmärkte, fkola pä famma dagar ärligen ut-

kläckas, utan det år alienaft berättadt, huru de

förhållit fig år 1781 : ty fom tråd och örter,

i anfeende til kallare och varmare väderlek, ti-

digt eller fent få iof och blommor, mäfte Infe-

cterne derefter inråtta lin hushållning och fma
förvandlingar. Det år derföre, i anfeende til

ftarkare hetta detta ån töregäende äret, an-

märkt, at Infeclerne kommo förr fram utur fi-

na Puppor , fom hår för hvar månad med exem*
pel vifas.

Maj US. 1780.

Tenthredo padi. - - 30 27
Junius.

Phaltena tritici. 16

Julius.

Sphinx filipendel^. 10 7
Auguftus.

Chryfomela populi. 7

15 Sep-
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September. 1780. 1781.

Ichneumon prierogator. - - 10 8
Oclober.

PhaL-ena brumata. 31 27

Af föregående anmärkningar år befunnet,

at Ichneumones utklåckas, fomlige före den

dagen, fomlige famma dag, fomlige efter den

dagen, dä deinfecler, i hvilkas larver de fom
mafkar lefvat, utkomma.

Före Phal^nernes utkläckande:

Ichneumon pugillator.

- - - turionella.

- - - Refmella.

Samma dag.

En Ichneumon, fom ännu år okänd, af en

inafk, fom åter hagtorns-löf, dock ej larven

til Phalsna euonymella.

Efter Phal-^nernes utkomlt.

Ichneumon prterogator.

- - - Incubitor.

- - - Strobilella.

- - - Compundtor. m. fl.

Växters inqvartering vinner härigenom en

ny tilokning.

Avena Sativa hyfer

Mufca aven:e.

PhaL^ena tritici.

Hordeum vulgäre hyfer

Mufca hordei.

Secale cereale hyfer

Mufca fecalis.

- - caianutofa.

- - puir.ilioiiis.

Elater fcgetis.

Bras-
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Braffica Napobraffica hyfer

Mufca napobrafficse.

Curculio napobrafficGe.

Rubus idasus hyfer

Phaliena rubiella.

Når jag hade mänga lindingar af et flag,

anmärktes dagen för den, fom förlt utkläcktes,

ty det hände, at af et och famma flags infe-

der icke alla vilade fig på en dag, fåfom til

exempel : Papilio Rhamni begynte komma fram

af födda malkar den 3c Junii, ledan utgingo

flera af lina Puppor, til och med d. 13 Juiii.

Ålfkare af Natural-Hiftorien, fom för nå-

got är behaga göra Infecft- Calender , borde fö-

regående fommaren famla och föda flera flags

maikar, fom, fedan de förvandlats til Puppor,
iigga i den fkapnad öfver vintren, och följan-

de vären framkomma fullkomliga fjärilar m. fl.

Genom en fädan anftalt, bekommas Infe-

i^ler med hela och oflitne vingar, och fom ål-

jeft åro fväre at finna. Larver til Papilio ma-
chaon , Phalcena bucephala, Phalasna vinula

med flere, åro årligen fynlige i ångarna, men
icke ännu har jag pä famma llållen blifvit var-

fe fjelfva Infederne.

Man behöfver ej länge föda Mafkar, når
tiden til deras förvandUng år bekant. Phals-
na bucephala hade lagt ägg på Hafi"el, hvilka
den 16 Julii utkläcktes , fedan föddes Skrapu-
karne med löf til den 9 Sept.

Begynnare uti Infeäers famlande, hafva af

cn fådan Infecl;- Almanach , den mårkeliga
nytta, at de fe tiden , når defla kråk åro til

finnande i ikogar, ångar och gården.

De
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De Glas-burkar, uti hvilka mafkar och lin-

dingar blifvit inqvarterade , hafva hela året va-
rit fatte uti kalt rum i et fenfter, på norra fi-

dan af byggningen.
Det är angeläget, at Mafkar i Glasburkar

upfodas och där förvandlas. Man far derige-

nom tilfälle at fe fkillnaden pä hannen och ho-
nan, och vinner alt ftörre och flörre uplys-

ning uti lefnads-hiftorien om Ichneumones
och Flugu -mafkar, fom lefva i PhaU-eners lar-

ver.
A^yw, .11 1^^^^——kkfa

Be/krtfning pä et mjtt och vackert örte^

Genus ^ katladt FAGR^EA ceilanica,

af

C P. THUNBERG.

Denne bufke, (fe Tab. IV.) fom fans på oen
Ceilon, dä jag andra gängen refte tilbaka

til Colombo ftad och fäftning, ifrän Gale, är

mycket liten; men eger en blomma, fom i flor-

lek och fägring täflar med Gardenia: och Port-

iandia. Den fans blott en enda gäng och pä
et enda ftälle, och lärer vara fällfynt, emedan
Ceilonefcrne icke kände den, eller visfte der-

pä något iiiländlTit namn. Den är mycket iKilj-

aktig iirän de nyfsnämnde Genera, och utgör

et nytt och eget flågte. Jag har kallat det ef-

ter en ibland vare fnällalle Svcnfke Botanici,

Medicinoe Doftoren v Hr. Jon. Theod. Fagr.e-

ijs. Genus igenkaunes med della känne-

märken.
Bacca
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Bacca 2-loci3laris , carnofa, Semina globofa..

Stigma peltatum.

Beflmfningen derpå år följande:

Cal. Perianthium r-phyllum, campanulatum
^

5 -partitum: laciniee obtufse, incumbentes

,

apice membranacegs.

CoROLLA monopetaia, infundibuliformis.

1 ' Tubus teres, apice fenfim diiatatus, palma-
ris. Limbus' contortus, 5 -partitus : la-

i. cinioe oblongos, obliqvse, obtufse, in-

tegroe, patui^e.

Stam. Filamcnta qwm({UQj tubo inferta, fillfor-

mia, sequalia, corolia breviora.

, Anthera didymoe, ov^aies, verticaies? extus
convexce, qvadrifulcatsej intus planas 5

facile bipartibiles.

Pist. Germen fuperum.
Stylus filiformis, longitudine corolte.

Stigma peltatum, orbicuiatum
,
pianum.

Peric. Bacca ov2it2i^ carnofa, glabra
, epidermi-»

de teäa, bilocuiaris.

Semina plurima, orbiculata, glabra.

I Syftemate fexuaii kommer den at införas
i femte claffen, nåll efter Randia.

Af föregående belkrifning fes, at den fldl-

jes ifrån följande genera, neml. ifrån

1:0 Brunsfeljta^ med hvilken den aldramåft kom-
mer öfverens,

a) dermed, at ftigma år peltatum, och
b) med fin bacca carnofa & biloculari.

2:0 Portlandia^ fom den til utfeendet aldramåft

liknar

,

a) dermed, at calyx och corolia fitta un-
der germen.

h) med fm cyliadrilka blom-tubus*

4:) med
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c) med ftigma peltatum.

d) med det, atbacca år päron-lik, köttak-

tig och glatt utanpå.

Strychnos ^ defs nårmafte granne i Syftemet,

a) med fit perianthium perfiftens.

b) med ftigma peltatum.

c) med fm köttaktiga bacca.

d) med fma klot-runda , fmä och glatta

frön.

Bufken blommar pä Ceilon uti December
och Januarius.

CauUs frutefcens, erectus, fubtetragonus, nodu-
lofus.

Folia faftigiatim oppofita, petiolata, freqventia,

obovato-oblonga, obtufifTima, integra,

coriacea, palmam lata, fpithamea.

PetioU femiteretes, pollicares.

Flores terminales, lubumbellati, pedunculati.
Umbtilla circiter triflora.

Peäunculi unifliori
, brafteati, ungviculares.

Bracie<£ oppofitge, ovatéE , obtufe.

Den hörer til Ordo Naturalis contortarum.

Sått at finna Diamctrerne titt et Cirkel'Vundt ^ Jik^

bottnadr
^

vanligt Bukigt Karii ^ ?idr de/s kan?ig'

rj/md^ längden imellan krofarne (Kongl. Vet. Ac,
Handl. 1774. p. 160, anm. 2.). /af?it diametrer-

nes Jkillnad äro gifnc : In praxi verkjlaldt

af

ZACH. Z. PLANTIN.
Inljpeiftor ofver i\Iätt, MhI och Vigt,

T åt, uti en Parailelt afftympadCon, defs Cu-^ biflu innehall (=S), lodrutta högden (=:ae)

famt



1782. J^pr, Maj. ^un. 135

famt diametrernes fkillnad (zicd-ab) vara gif-

nej få begåres at finna diametrerne (ab^cd).
Fig. I. Tab. V.

(^tf) Emedan, enligt Kl. Vet. Ac. Hl. 1772.

pag, 375,
^b^-^cd^-f-ab X cd X ae g _

3. 82

^^^^^^^ cirkel H-^^^=
—ab_cirkel

^ V. Ac.
2 12

Hl. 1776. p. 25. coroll. 3. ochp. 26.)? mäfte

I
ab^-f-cd^-Hab x cd= f

-

ae

ab-Hcd , cd — ab cirk \
cirk -4- '— ' X 3, 82 n J

12 /

,ab-+-cd^ cd— ad"" ^. . cd—ao^
[j .

- X X 3; lamt nar ,

x 3
'I 4 12 12

tages bort pä båda fidor^ uti fifta ^qvatio-

nen , år

(y) ab^ cd"" ab x cd — ^^"^^^
x 3 ==

12

ab-Hc£^
^ 3. och foljakteligen

\ S X
3, 82 *^d^b^ /ab^-4>cd--4-ab x cd

(-J-N

SX3.82 cd— ab^ /;

3ae 12 \3ae i2_ \ 3

cd— ab"^ \ ab-f-cd^
^j^

cd— ab _\
~

12 )
5 fom fäledes år qua-

4
draten pä halfva de obekante diametrernes

(abjcd) fummaj hvarföre
(f) fam-
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(s) famma diametrers | fumma f^"^^^

Men når fumman af 2;ne tal (abn-cd) och
deras jlcilnad (cd— ab) åro bekante, fä mäfte

(I) den ftorre diametren cd zz ^—

^

2

cd— ab - , . , T
ab-f-cd cd-ab

. lamt den mindre ab =l
2 22

Hv. Sk. göras.

Corollariiim Sått, at Kårilet AE (Fig. 2)
=: S = 366I kan: =: X 100 cub. tum =:

36,650^) cubiH^e; at längden imellan kröfar-

ne, eller bottnarnes utvåndiga yta, AE =9|
quarter =14,55 långde-matt, determineradt ef-

ter virkets långd, famt at diametrernes il^illnad

r= CD— A3 ir^o,48 långcic-mätt ^''')
, få är Klart

af föregående ProbL (f), at

i:mo

*) Vd de aeqiiationer. fom här for-ekomina , betec-cna

aitid ziflVorne pä vänder om dccimal-coma
,
fot,

antingen i Cub- Qiia-irat- eiler L.uigd - mått; men
uiialiu divilurcrnc bctyiiazitVorne pa v.lniler om de-

cunal-coma, fot i l.ingde - matt, m.ed decimaler der-

af til iioger om famma coma; undantagande talet

3, 8- nyttjadt i forlhi momcntot, famt 3, talet 13
ocli 2, fom finnas bland Namnarna, Jivilka åro

vulgäre Numrcr och iclie decimal-GcomeLrillva mått.

*) Sedan K>J (Fig. 3.) blifvit antagen at vara tU
rilets l.mgd, med Jiiggarne inbcrAl;nade.. KK fördeld

midr i tu uti O, famt T.O dragen vinkel -rätt

emot KN ; fii föreftaller LO halfva diamc-

ter-ilviinadcn, fiunt när pu:i(i:tcD L fammanbindes
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\ 3AE 12
i:mo

-^B>^CD_^>/Sx3,82 CD>ÄB _

y g6, 650 X g^ 82 0, 48 v 140,003 cub.
y

^

— r _ 0,19a

4:> 55 ^ 3 12 ^?_50

qu. män i/ 10,256630 — 0,192 qudr. mått ^
V 10,237430 — ) 3? 199 långde-mättj hvaraf (^)
följer

ab Cd
2:do, At Bukens diameter CD =: --^ j.

2

CD — AB
.
0,48

=3?i99H—T" = 3? 199 0,24 =
2 2

G,43Q lån^de-mätt, famt hvardera bottens dia-

,1 An .^±l££ CD-AB
meter, eller AB zz ( _
==35199 — 0524=:) 25959 långde -mätt

Anmärkning. Til beftyrkande af uträkningens
riktighet , år kåriiet AF, (enligt KL V. Ac. Hl

P.157) —--^^-^t2^'^^^
\ 382 cubirtte dec.Tum

3, 439^ -t- 2,959'-+- 3, 439 X g, 959 X
4, 550 „

=)382 cub. dec. Tum
K 360

med punfteme Ké N, utvifa lineerne KN, LN hå-

got nåra liåriiets bak ; men om man finner af pro-

iilen KLNO , at kårilets ha''^ blifver for Itor eller

liten; få kan halfva diametrefnes fkillnad LO åi<:aä

eller minfkas i den mon^ fom bandets fåftande å

omfe fidor om lurilets ilorlla bu , fordrar. Dä fäle-

des 2LO determinéra dkmetrernes ikiUnad, £oäi

fåledes blir gifven i Problemet»
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g66 kann. -f- ir f ort > och fåledes allenafl: 4f ort

mindre ån det gifna kanne-talet, famt igenoin vat-

ten-mätning endall befunnits i\ qvarter llörre

ån föregående uträkning vifar ; hvarigcnom
vatten -mätningen öfveriliger det i Problemet
gifna kanne-talet allenaft med lof ortj hvilken
jIdlJnad, ja om den ock varit en kanna, år af

mindre betydelfe på et fä ilort kåril : Någon
Regiil är bättre än ingen,

^^r^4»

jlnmårkningar vid STRIX ALVCO
^

(Har -Ugglan.;

af

PEHR GUST. TENGMALM.

Ä f alla foglar, äro väl inge befynnerligarc,
^ ån de af Uggle - flägtet. Deras ofantliga

hufvud, ftora ögon med en ftark fenllbilité
,

famt de fläilas iitomordenteliga oron, kunna ej

annat ån fatta en afkädarc i forundran. Vi
hafve inom Sveriges aränfor ii bekanta Ilug af

Striges^ ibland hvilka ^'rrix Aluco eller Har-Ugg-
lan lärer vara den allmännalle. Den fortjcnar,

i flera affeenden, at nägot närmare kannas
,

hvarfore jag oc!; vägat til Kongk Academien
öfverlemna följande korta anmärkningar.

Nält Ufven (^S*Ar/,v Bubo) eger Har -Ugglan
det itorila liufvud af alla ugglor. Emedan Iris

ar helt mörkbrun, torefalla ögonen fa myc-
ket (lurre och forfärlieare. Tuaica fclerotica

år
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år p§ de åldre aldeles benaktig och foga rör-

lig. Yttre oron-öpningen år ovanligt ftor,

kan efter behag vidgas och hopdragas, och en
fördubbling at huden, lik en half- cirkel, ut^

gör et lock deröfver.

Har- Ugglorna äro ock olika andra foglar

i anfeende til fjädrarna. Man mårker i iyn-

nerhet 3:ne llags tjädrar på dem. 1:0 De Ioib

i en krets omgifva ögat, åro helt enkla (fim-

plices & decompoiitae) och (lutas pä andan uti

flera ftyfva och fvarta här ; Ukna aideies

til byggnaden dem , fom vanligt betacka

näbben pä alla forter ugglor. 2.0 Den
andra arten utgör endaft den mörka run-=

da randen, fom omgifver hufvudet. Denna
rand begynner vid näbben, går fedan och de-

lar fig midt pä hufvudet i 2 grenar, fomi kret-

far omgiiva ögonen och räkas under hakan.

Deffe fjädrar åro fina , lena och utan ludd (abs-

que lana). De åro helt fmala vid fm början,

n^en blifva mot ändan bredare och likfom tvärt

ai huggna pä fpetfen. De fitta ganfka tätt til-

hopa, åro pä ena lidan helt hvita, menpädea
andra rödbruna, fpråckhga. 3:0 Det tredje fia-

get liknar vanliga fogel- fjädrar. Utom deffa

fjädrar, hafva de ock en fort här pa kroppen,
från til 2 tums längd. De äro fvarta, helt

fina och lena, hafva ima egna bulbi, famtäro
pä ändan litet fjådrade.

Invårtes åro de åfven i flere delar olike

andra foglar. Galibläfan är mycket ftörre ån
pä nägon annan mig bekant fogel. Den öp-
nar fig uti Inteflina med 3;ne Duélus. 2:ne

tilhopa igenfinnas något öfver et qvarter frän

K 2 ma-
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magen uti fmå-taiTnarna , och den 3:dje har

fin opning uti ena cscum. Det år bekant, at

foglar hafva inteflina caeca 5 de åro i ailrriån-

het helt fmå och korta , men pä deffa Ugglor
åro de öfver en tvärhand länga, tåmmeiigen

tjocka och mot ändan dilatcrade, utan nägon
appendix vermiformis. Det är i ytterita åndaa

få deffe, fom nämnde Duclus BiUofus opnar

Har-Uggla?t har fitt tillhä-U i Aora Ekar och
andra ihoUga träd, där hon häller fig, hela aret

igenom. Hon gör där lut bo
,
lägger ägg och

upioder fina ungar. Boet år ej konlligare, ån

at litet dun och fjäder på bottnen utgör hela

tilredningen. I April manad, torr eller fenare,

efter omftändigheterna, lägger hon fina ägg.

De äro ej öfver 5, helt hvita, famt likna bäde
til utfeende och iiorlek Ank-ägg, utom det,

at de äjro något fpitfigare. Med utkiäckningcn

går nog långfamt, honan behöfver en hel må-
nad at ligga ut lina ägg. Hon ligger hela da-

gen ganlka flitigt pä dem. Jag har aldrig kun-

nat märka, at hannen aflöfer henne. Om da-

garna iitter han gemen ligen i n-5got tjockt och
lurfvogt träd

,
ej långt ihan boet. Sä fn art un-

garne äro utkläckte, Ikaffar honan dem tilräck-

iig föda. Den bcftär uti en ftor hop fmå miöfs

och rättor, fom hon lläpar i boet. De vänjas

fåledes, från förfta ftund , til rof, och är de-

ras färdighet at fönderdela litt rof, rätt artig

at äriväda. Redan andra dagen äro deffe ungar
helt fnohvite och ludne fom lamb-ungar; men
i alt annat (ker deras tilväxt nog långfamt. Ful-

la 3 veckor förbigå, och man finner knapt tec-

ken til vingpennor, men aldeles ingen iljert 5
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de åro ånnu helt ludne, endaft med någon
hår och dår framftickande fjäder. Öfver Qrde

dygnet åro de blinde, och närde ändteligen fä

ögonen öpna, åro dock ögonlocken fä röda och
fvullna, at de hafva ganfta obehagligt utfeende.

De åro mycket fömnige
,
tunge och ovige, lik-

na vid päfeende mer katt -ungar ån fogel- un-
gar. I flutet af Juiio, åro de helt ftore och
kunna fullkomligt val flyga. De åro då alde-

les teknade fom de åldre, men åro helt grä, t

ftållet at de fenare åro rödbruna. Vingarna åro

nu tilråckligt ftora, men ftjerten ål* ganfl^a li-

ten. Frän förfta dagarna, gifva delTe ungar et

låte frän lig, fom någorlunda liknar det, dä
någon fkår tänderna. Det fl^er häftigt och utan
nägon märkelig rörelfe pä näbben. De fmä un-

garne uprepa det ofta, de åldre ej få tidt, men
mycket ftarkt och med et hårdt fmållande.

Hos de gamla har jag aldrig mårkt fädant.

En ftark kånflo- ömhet i ögonen år orfa-

ken, hvarföre Ugglor ej fe fä val om da-

gen, fom vid et fvagare ljus. Skaparen, fom
fä visligen inrättat naturen, harderföre anfla-.

git den tiden til ro och hvila för dem. De
åro dä ftåndigt i fina häl eller föka andra fkugg-

rika gömllällen uti lurfvoga tråd, lador och
dylikt. Vid minfta buller ^ fom nalkas, väckas
de dock och med en lörundransvård häftighet

taga fiygten. Deras flygt år af alla foglars den
låttafte, utan minfta buller och dån. De fly-

ga i fned direclionoch käfta fig ut, dä de (ko-

la flyga. Ju närmare det lider ät aftonen, de-

fto lifligare, qvickare och muntrare blifva de.

Det år törft efter fölens nedergäng , fom de be-

gynna fm jagt, den de inpä natten fortfåtta.

K 3 At
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At ungarne upfodas med fmämofs, Srfcr-

ut beråttadt. De åldre lefva ock deraf. I cie

flåfla jag öpnat, har altid tecken funnits der-

til. De fvålja dem hela, alt hvad kctt och ben
år, fmålter i ma?;en, men fkinnet hopriilladt

lemnas tilbaka öfra vågen. Mois åro dock ej

deras endafte föda: Foglar, Råttor, Mullvadar

och dyhkt forfmSs ej heller; men at de fl;ola

taga Harar, Lamb-iingar, fmä Hundar &c. har

jag val hort, men aldrig mårkt, tror ock, at

det med mycken infkrånkning bör antagas. Det
torde förefalla åfven få ovåntadt, at de ur växt-

riket håmta något til föda. Jag har dock hos
sme, dem jag opnat, funnit tecken dertil. I

magen pä den ena fans, utom fkinnet efter

en råtta, en hop fmä omogna ärter, til utfe-

ende af någon Vicia. Den andra hade likfom

föndertuggat gräs i magen. Det är troligt , at

de endaft, i brift pä annan föda, gripa hårtil.

Sä långe den vackra årstiden varar och få-

den ånnu ej är inbärgad, finner man fålian

deffa Ugglor vid gärdarne, om ej hunger eller

andra omftändigheter tvinga dem dertil. Tvän-
ne har jag på det fåttet fått midt i fommaren,
men de voro få utfvälte, at föga eller intet

fans i deras magar. Sä länge fåden Aär pä
äkren, haiva en mängd möfs och råttor där

fina tilhäll ; men fe(hni den är inbärgad, följa

de efter til hufen och ladorna, tödan börjar

i den mån tryta, och är det dertöre intet un-

derhgt, om deffe foglar älven följa efter. De
träffas fåledes ganfl^a ofta i uthus och lador

om vintren.

Deffa
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Deffa Ugglor åro ganfka vilda och lata nå-

ftan aldrig tämja fig. De fvälta forr ihjäl, än
de förmäs at åta, når de åro fängna. De äl-

dre ungarne åro af famma natur, men tager

man dem helt fmä , formås de bade at äta och
blifva någorlunda tame. De åro grymme och
förfärlige djur , i fynnerhet når de hafva ungar,

dä man ej utan mycken varfamhet bor nalkas

deras bo. Jag påminner mig, huru en Drängs
fom forleden vår (1781) hade ätagit fig at vak-

ta et Uggle-näfte, fick en afton en få dugtig

örfil , at han pä fem alnars högd föll ned ur
trädet, och Ugglans klor hade aldeles genom-
bärat yttre örat. Om dagen tyckas de dock
ej vara aldeles fä djerfva. Tager man bart en
eller annan unge ur boet, flyttar hon famma
natt bart -de öfriga, annars kan man nog fä

handtera dem.

Deras läte är dels et obehagligt tjutande ^

Hu, u, u, u, fom är det allmånnafte. Närde
åro arga, rådda eller blifva fkrämde, har jag i

fynnerhet märkt det Stundom tros det ock
förebäda våderflkifte, hvilket jag förleden Au-
gufti månad, når et häftigt ombyte fl^^edde i

väderleken frän ftark värme til ovanligt kallt,

fann grundadt; dels et annat läte: Klähvitt^

klahvitt ^ klahvitt ^ fom fällan höres om dagen,
men om aftnarna och nätterna, da de märka
något eldsljus , hvilket af den vidfkepliga ho*
pen anfes för olyckligt.

* * *

Rhn
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Ron om verkan af CUCUMIS CO-
LOCTNTHIS,

af

NILS DALBERG.

Tbland de läkemedel, hvilkas egenfkaper foga
åro kånde, kan man med fkål råkna fruk-

ten af CUCUMIS COLOCYNTHIS Linn.
hvilken från åldre tider varit ömfom berömd
fåfom pälitelig emot viffa fvåra fjukdom.ar,

omfom ockfä fördömd fåfom for månnifkan
aldeles otjänlig och vård at kallas Dodcn fjelf.

Fölgden deraf har ej kunnat blifva annan, ån
at ingen til flut vetat, om eller når man bor-

de vånta fåker hjelp af et fä oUka beryktadt

läkemedel; och dä nägon vägat bruka det fam-

ma, har all omtanka blifvit ofpard, huru man
genom ätfldlliga tilfatfer eller berednings -fått

ikulle kunna afböja defs befarade elaka ver-

kan, utan bekymmer om det derigenom blef

beröfvadt all kraft at kunna göra nägon nytta.

Öfvertygad, at Skaparen nedlagt de nyttiga-

fte egenfkaper hos mänga af allmänheten tor

fkadeliga anfedde ting, och at de bålle läke-

medlen ofta blifvit genom konfliga tilrednin-

gar icke allenafl: förlVagade til deras veri^an
,

utan ockfä aldeles onyttige, har jag trodt mig
kunna med all tilbörlig varlamhet förfoka den
nu omtalte frukten vid fädana tiUållen, dä de
af läkare vanligen nyttjade medel voro otilråck-

ligc at fl^affa nägon hjelp. Forlla förföket

vifade gcnafl , at Coloqvinten på långt når ej

förtjänte det elaka rykte han fatt, och 12 ärs
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forfarenhet har federmera ofvertygat mic^, at

den famma kan utan fara och med lika fåker-

het nyttjas, fom de flåfte andre läkemedlen ,

hvilke haft inga fördomar emot lig eller ej

blifvit anfedde fäfom farlige.

Af en berömd Auftor blef jag i början för-

ledd at låta Coloquint-frukten , friad från kår-

norna, fint Itötas til pulver och deraf hvar
gång gitva få fmä portioner, fom fvara mot

f eller I gran, men fann, at ref blefvo

deraf mer eller mindre förorfakade, hv^arföre

jag vånde fnart igen atpädet fåttet bruka det-

ta läkemedel , fom defsutom år oåndeiigen fvärt

at fä fä fint fönderllött, fom det bör vara.

Från fädana ölägenheter år man deremot fri,

dä Coloquinten nyttjas i form af Tinétur, gjord

med Franfkt bränvin, antingen med ätfkilliga

tilfatfer, fäfom den Herr Fabre upgifvit , eller

ock pä fimplare^ vis tillagad, fäfom den uti fe-

nare uplagan af Pharmacopcsa Svecica finnes in-

förd under namn af Tinäura Colocynthidis.

Håraf har jag låtit, 4 eller 5 gånger om dagen,

med kalt vatten, intagas från 12 til ofver 2a
droppar, och pä det fåttet jämkat, at början

fkedt med det förftnåmde antalet och fedan haf-

va en eller tvä droppar blifvit tilökte, ända
tils man hunnit fä långt, at lifvet deraf blif-

vit löfare än vanligt j når det famma händt,
har ingen päökning vidare (kedt, utan fortfa-

rits med det filt tagna antalet droppar, fä lån-

ge omitåndigheterne gjordt det nödigt.

Pä det fåttet brukad, har Coloquinten fäl-

lan eller aldrig förorfakat ref, ån mindre nå-

gon flags farlig verkan, och det, fom knapt

K 5 torde
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torde anfes troligt, åfven hos tren e Fruntim-
mer, lom befunno figihafvande tiiftånd , utan
at gifva det tilkånna. En oundvikelig olågen-

het åtföljer likväl denna Tinclurens bruk

,

nemligen fvårigheten at dölja defs befkafmak:
men den har merendels ändock befunnits min-
dre motbjudande, ån man fl\äligen kunnat rör-

moda hos et medicament, fom uti befkhet of-

vertråffar mänga andra.

BoERHAAVEs ftoia förtroendc til Colo-
quinten, uti lamhet, har jag för några år fe-

dan funnit ej vara utan all grund. En något
ofver 20 är gammal Bonde biet en natt oför-

modeligen aldeles lam uti hela kroppen nedan

for huTvudet. Sedan han et helt års tid nytt-

jat allahanda föreflagna medel, utan någon för-

bättring i fitt tillländ, blef han omfider genom
nyfsnåmde Tindurens bruk, inom några miä-

nader, få vida hulpen, at han kuncle röra

händer och tctter, famt enfam gå, allenait h.an

hade nägot litet at ftödja lig vid. Jag har fe-

dermera icke haft lågenhet at fe honom eller

blifva underrättad om hans tilltånd, ej heller

fätt tilfälle at anltålla ytterligare rön i dylika

åkommor. Ehuru litet kan i allm.änhet llutas

frSn en enda händelfe, tyckes likväl denne för-

tjäna at ihågKomm.as , hälil fom de paralyti-

fke fjukdomarne otta rörakta de vanligen bru-

kade medlen.

Då gikt eller rheumati^me angripit antin-

gen hela hutvudet ciler ock nå^on del deraf,

fan:t uti den fjukdomen, fom plägar kallas

lum ijJ::\in\ i(m y dä den ej velat gifva vika för

velicatorier pä det värkande fiåilet, har denna
Tin-
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Tindluren många gånger vifat en fä förtråffe-

lig verkan, at jag, ibland alla hittils vid få-

dana tilfållen använda medel
,

ej kånner något
fom dermed kan jämföras. Den famma har

åfven några gånger gjordt få ftor nytta emot
den odrågeliga värken, fom ibland följer pä
Mercurens ovarfamma bruk, och emot envifa

famt oordenteliga intermittenta febrar, at jag

år förvillad, det Coloquinten bör räknas ibland

de ypperita läkemedel, fom hittils blifvit up-
tåckte, och förtjänar at vidare forfökas uti

chronifka fjukdomar.

Analyfen af Diametrerjtas heftammande i Hyper-

bolse Redundantes af tredje Ordningen , inhe^

grepie under ^quattonen xy^— eyzzax^

+ bx^ + + d^

af

ZACH. NORDMARK
/ftron. Obfervator Extraord. i Upfala.

r^en förtekning pa Krok-Linierna af tredje^ Ordningen, fom NEWxon gifvit i fin lil-

la Afhandling, kallad Enumeratio Linearum Ter^
tit Ordinis^ oftridigt et af de ypperita mä-
fterifycken i den högre Geometrien. Leibnitz,
i et bref til J. Bernoulli (a) fynes benägen
at tillägga den företrädet framför fjelfva Qua^
dratura Curvarur/i, Skada år, at den är fam-
manfkrifven med en korrthet, fom icke har fm

like

(a) Se Leibnitti & Bernoullii Commerc, Philof»

& Mathem, Epift. CLI.
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like i några andra af famma Aucflor utgifna ar-

beten. Krok-Linierna åro hår blott i Tm ord-

ning antecknade, och nägra deras allmänna e-

genfkaper fåfom fatfer anförde; men alla bevis

utelemnade, och alla vägar dolde, på hvilka

han kommit til fina uptåckter. Med et ord ,

denne Traclat var likafom mera afpaffad at göra
Newton beundrad ån begripen af fina låfare.

Här behöfdes derfore en förklaring af en mängd
förefallande fvärigheter. Den drögde icke

heller långe. Medan Newton ännu lefde, ut-

gaf Stirling fin llluftratio Traäatus D. New-
TONI dc Enumeratior.e Linearum Tcnii Ordinis

;

ct verk, i hvilket lyfer et fnille, hvars fkar-

pa fyn var för genomträngande för at icke up-

tåcka de grunder, pä hvilka Newton upreft
|

fin byggnad. Detta oaktadt, faknas här och
där et mera naturligt och tydligt updagande

i

af den plan, fom Newton gifvit. Stirling
gär ofta icke famma våg, fom Newton efter

all liknelfe gätt, det är, den korrtafle och lät-

tafte; utan han är nögd, blott han hittar fram.

Ofta, når man längtar at fe, huru man kan

komma til de upgifna utflagen, får man åtno-

ja fig med et indirecl bevis , fom blott öfver-

tyg^r Llfaren om fanningen af dem. Profder-

på hatve vi i 8-de Coroli. efter i6:de Propofi-

tionen, där han upcer et bevis pä den uti Emi^

merntio anförda regien, at kunna fe, i hvilka

händelfer de få kallade HyperboLt rcdunddtucf

kunna hafva Diametrar. Den indireda method
han där nyttjar, om den år ötvertygande, är

den visrt icke uplylånde. Den gifvcr ingen

an\isnir.g, huru nyfsnämde regel kunnat af

Newion uplinnas. Ämnet förrjenar likväl

at
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at fuUkomligen utredas. Flera Linier af tredje

Orden hafva Diametrerna ibland de htifviidfa-

kligaile kännetecknen, hvarigenom de ätfkiijas

från andra. Det torde derfore icke vara utan
all nytta, at hår upgitva en method, igenony
livilken man med mycken tydlighet kan på eri

gSng bäde direäe upfinna och handgripligea

bevifa Newtonianfka regien. Mig veterligen,

har ännu ingen i detta affeendet fullföljt New-
tons utkali. De vidtberomde Herrar Euler
och Ckamer hafva vål fkrifvit lika måfterligt

om Krok-Liniers Diametrer, fom om alt annat

i Boclrina Qirvarim; men de gä egentligen ic-

ke i Newtons plan ; deras methoder åro få

olika med hans, fom nägonfin methoder kun-
na vara i et och famma ämne.

Min method beftår derutl, at Krok-liniens

Equation trän stormeras i en annan , dår de nya
Ordlaaterna äro parailela med en af de tvånne
Afymptoterna, lom ftåra de förra Ordinater-

na 5 och fedan fes efter, hvad förhållande den
nya Equationens Coéfficienter böra hafva lins

iniellan, för at blott lemna qvar qvadraten af

Ordinatan, utan någon annan defs dignitet.

Så ofta detta kan hända, har Krok-linien Dia-

meter. Det kommer derföre derpä an, at fä

verkftalla bemåite transformation, at de gifna

qvantiteter, fom böra gifva utflag i faken
,

icke biiiva i den omändrade Equationen myc*
ket fammanvicklade, utan fä mycket möjligt

år, på alla fidor blottftålde för Calcuiatorns

åfyn. Går man til detta ändamål icke råtta

vågen, blifva de fä infvepta och undangöm-
da i hopen, at man icke utm ftorfta fvårighet

kan
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kan fe , hvad verkan de hafva pä Krok-Iiniens

egenfkaper. Stirling har ock nåmnt något
om Equationens transformerande (dock utan

at anföra den famma), men deraf icke hån-
ledt annan flutfats , ån at Coordinaternas mot-
fvarande dimenfioner i bägge Eqvationerna blif-

va de famma, (Se Loc. cit. Cor. 4.). Hvar
och en, fom åtager fig befvåret at calciilera,

finner fnart, at detta låttligen händer, utan at

Coéfficienterna derföre få den enkia torm,
fom år tjenUg til närvarande åndamäl. Det år

få leds på redigheten och limpiiciteten af deffa

Coefficienter , lom man bör hafva förnåmJla

affeendet. Hår fordras, at de i den omändra-
de aequationen (kola finnas aldeles fripjorda

och lediga från alla andra, få at man genaft

kan fe, hurudant förhällande de böra ega

fins imellan, för at lä andra Termen at for-

fvinna, det år, för at tillägga Krok-hnien en
diameter.

För at lätta begrepet af fjelfva methoden,
år nödigt, at förlt anföra conftri ftionen af A-
fymptoterna. Den Iker på följande fått.

Lät. (Fig. 4, Tab. V.) AR zix, BC = y. E-

jnedan xy- -ey :z:ax^ + bx^ -h cx -j- d, måfie y

vara zi - i >^ ax= + bx+ c+ . Om
e ^

nu x antages vara ganflsa liten, är —; den
4 X"

ftörfta Termen under rotmärket ; man börjar
dertöre med honom och drar ut qvadrat-roten

pä vanligt fått. Irrationella delen af Ordina-
taa
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tan finnes då ~ + — "i" ~+ • x
"— 2x e —

&c. 5 och Ordinatans bägge vården blifva

e d ce"' - d"" ^ ,
d ce- -d^

— + h • X &c. och - ' — •

X e e^ e-^

X &c., hvilka båg^^e convergera defto häfti-

gare, ju mindre x ån Om x år oåndehgea
liten qvantitet eller z: o, blir förra värdet

e— 00) förfta Ordinatan Ad år derföre ea
o
Afymptot, iom har pa hvardera fidan en oand-
lig gren, i opponerade direélioner^ alt fom x
tages jakadt eller nekadt. Förfta Afymptoten
AG år fåledes funnen.

d
Senare värdet pä y, når x zi o, biir ;

e

hvaraf är klart, at förfta Ordinatan (eller A-
fymptoten) Ikär tillika Krok- iinien, til ex,

i G.

Om nu X tages ganfl^aftor, antingen åt ja-

kad eller nekad led, blifva Ordinatans bägge

vården i bågge fallen möjliga, emedan ax^ un-

der rotmårket altid bUr jakadt och ftörre äa
alla de andra termerna. Krok-linien har der-

före ännu fyra Cmra infinita^ eller fex in allés.

Når X år ganfl^a ftor, börjas qvadrat-rotens

utdragande med termen ax" , då fäs BC — x)/a-j-

b Aac-bb+ Aaet/a— 4.7 Z:^ / +&C. ochBc=ixt/a
2|/a 8ax|/a

b 4ac-bb~4ae'V/a ^
_ ,+ — + ^ ^- ^ JL- + &c. hvilka vär-

2|/a gaxya
den convergera defto häftigare, ju ftörre x ta-

ges.
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ges. Låt X =: c)0 5 fä blifva alla de termer, fom
komma efter de tvänne forfta, tilhopa tagne

mindre ån någon gifven florlek. Derfore om

AD tages =: — , och Ad == Ao zz— , och
2a 2v^a

Dd, dragas, blifver BE =z Be = x>/a +
— , och EC flutligen mindre ån någon gifven

qvantitet. DdochDjJåro fåledes åfven Afymp-
toter. (Jåmf. Stirl. Prop.

Nu frågas, når de Krok-iinier, hvilkas
Eqvation år af denna form xy- - ey =: ax^ +
bx^ + cx+d, hafva en eller flera Diametrar.

Diameter tages hår i famma inlkränkta begrep,

fom når fråga år om Conifka Seftionerna. Or-
dinaterna böra räka Krok-linien blott i tvånne

punfter, och altid fKåras midt i tu af diame-

tren. De mälle derfore vara paraliela med nå-

gondera Afymptoten, i annat fall kunde de

il^åra Curvan i trenne punkter.

Låt ofs nu förft fe efter, i h-.'ilken hån-
delfe Ordinaterna Cc, paraliela med Afympto-
ten AH kunna hafva diameter. Det år klart,

at den håndeifen icke kan träffa in, fä länge

termen cy finnes i Curvans Eqvation. Låt ofs,

til bevis häraf, föka den Lineen (^77, fom i

detta fall fl^ulle (Idra Ordinaterne Cc midt i tu.

Man mälle til den åndan ur Equationen y^ -

^ y := ax^ + bx + c + - undanrodia andra
X X

e e
termen - - y genom det dit man fötter x

X 2X
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n v, eller y ^ v + —« Equationen blifver
2X

d
vål dä V' :^ ax^ + bx + c + - + —j men

(pTTj fom affkår Ctt ^ v r: ctt =: - v, år dä in-=

gen råt lineaj utan en Hyperbel. Ty efter CB
e

^ v och Ctt ^ v ^ y - — 5 mäfte ttB vara
2X

e e c—* Derfore år ttB x BA ^ —^

x x ^-jOch
2X 2X 2

fåledes af beftåndig ilorlek. (p7t år derfore en

Coniflv Hyperbel, livars Afymptoter åro AB,
Ad \ men ingen råt linea (Jämf. Newt. En.

Cap. 3. Caf. I. ). Ordinaterna Cc hafva i följe

häraf ingen råtlinig Diameter 5 fS framtickee år"~
d

^03 men dä blifver y :^ir Vax^ +bx4-c+

och AB är Diameter.

Men ehuru termen ey icke fattas, torde

åndä Krok -linien hafva någon Diameter» Kan-
fke de Ordinater, fom äro parallela med Dd,
kunna alla ftåras midt i tu af någon råt li-

nea. Om någon fäcian gifves^ m.äfte den gä
igenom punkten 8 och Ikära Dd midt i tu > åf-

ven fom Diametren AB aitid gär igenom D
och ikår å'S midt i tu. Lät derfore oM fl^å-

ra Dd midt itu i Mj och låt ofs fe efter, hu-

rudan den transformerade Equationen blifver,

i h vilken JM är Abfciffornas axel, och Or-
dinaterna åro parallela med Afymptoten Dd.
Til den åndan låt CO dragas paraliel med Dd
och fkära AD i Q, Låt SM ikära AD i R,
och fammanbind MA. Kalla CO ^v, MO:=:Z.

L (Punk-
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(Punkten M tages til Abfciffornas början for

defs likformiga låge med punkten A. ).

Emedan nu AD — — och Ad zz — , och vin-
2a 2v^a

klen DAd antages vara rått; mälie DxM(=:|

Dd) =— Och efter fom DMzi.Md,
^a

mäfte D + dd^ = 2DM- + 2dAP och i fol-

dåraf diM^ = DxM- + 2dA'5 hvadan dM =
— + 93o Vidare emedan Tr. MRA o-. DR^ och

MA= I Dd ; mäfte MR | Rd' ocli_RA = | DR

det är MR (= f M J) =— ^1+ 9^^ och DR
12a

( = f DA = 1.

Af Trianglarnes hkformighet fäs fölljande

Analogier:

RM : DM : : RO : 0(1 eller A ^'1+ 9»

:JL^i+a:
: >^ + z : OO ^^^i+a

4a 12a Aa

+—— • Zh RxM : RD : : MO :DQ^detär

b v b AZ- ' + ::,:Da=;^;Dd:dA

: : aC (Qp + OC) : CB eller —^^T+T,
2a
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± ..AVnPi
.
3VTT^ Z4.VCB-

b sv^a
z+ -z:r=r, V = yj .Dd :

41/a l/,-:i:^,*^-^l/M-a
DA : : QC : QB eller _b v^j:^

.

b_
. .

23
' 23

.3- + LX-, Z+ V : QB =— 4-
4^ 1/TT^a

4a

QZ V
zzz— + —iirr hvadan x (= AB r: QB

b z v
-AD - Dd) - - -—irr+—

4^ >^H-9a ^i+a
I I b

Sätt —:i=::r = h, = f ^ — = g 5 dä
^H-a *^i4»9a 4a

fä^ X zr: hv -- fz - g, och y z:: h^/a x v 4-

3fi/a X z + g|/a.

Om nu deffa vården af x och y infattas

i Equationen xy^ - ey ax^ + bx^ + ex +
d, och de Termer efter calculen utflutas, fom
förtaga hvarannan, antingen fåfom aldeies li-

ka, eller for det at 4ag ^ b, fä fäsSaf h^ v^z

~ 8 af^ z^ ~ 4 bf^ z- bgh - ehi/a - ch, v —
3bfg-3efi/a ci. z- egi/a-bg^ 4-cg ~d ^ o
och fluthgen

-7 2 ,

bg-e|/a-c f^ bf

8afh h^ 2ah^

L 2 3bg
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ghg-f-seVa-c eg v/a -+- bg- - cg -nd

hvilken Equation uttrycker det forhäliande

Ordinaterna COW hafva til AbfciiTornas

axel MO.
Håraf år lått at fe, i hviiken händelie MO

kan vara en diameter til Ordinaterna v. Dår-

b^ ~ e i^a — c
til fordras , at andra termen — . v

8ath
forfvinner. Då det hånder och vårdat af v
fedan uttryckes genom en quadrat-rot, får v
tvånne lika ftora vården, et jakadt och et ne-

kadt^ det år, MO år dä diameter. For at nu
få andra termen at förfvinna, bör bg-ev/a-c

vara = o, det år bg - c — e-/a eller c
4a

rrei/a eller b^ -4ac ::r -f- 430^3, derfore har

Krok-linicn MO til Diameter, få ofta nyfs-

nåmde vilkor (b'- 4ac i:i:H-4ae i/a) egerrum:
hvilket inlUmmer med Newtonianlka reglan.

Likaledes om genom d dragés dN la at den
il^år D(^ midt i tu, och genom C dragés CPL,
parallel med Dif, och NP kallas z, PC fäctes

nv,och Equationen transformeras ä nyo pä
famma fått fom förr, lar man

~bg-e|/a-HC f- , bfz^— • v — • ^
8afh h- 2ah'

3bo:-3cv/a-c eni/a-bir -^eg-d'—
7-:
—

• 2 — ^-T"-
—^

5 hvaraf
8ah-

^ ^
Sath;^

^man pa famma fått iinner, at NP år Diameter,

få (^fta - bg-cKa c — o, eller b" -4ac ir —
4acKa-

Dei>
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Den frågan år nu lätt afgjord , huru mån-
ga diametrar pä en gäng denna Krok-liniea

kan haiva?

Lät fcrft termen ey finnag i Equationen

xy^- ey r:: ax^ h- bx^ -4- cx -f- d. Enligt hvad
förr år funnet, kunna Ordinaterna Cc i dea
händelfen icke hafva någon Diameter. Om
tillika hvarken b" — 4ac 4361/3, ej heller

4ac — 4ae]/a5 har Krok - linien aldele^

ingen Diameter. Men (kulle b"^— 4ac vara li-

ka Hor antingen med 4aei/a eller med —
^aei/a, fä år c^M i förra håndelfen och i den
lenare dN diameter ; bagge kunna dock icke

vara det pä en gäng, emedan b^— 4ac, fom
blott har ett varde 5 kan icke pä en gäng va-

ra lika rtor medn- 4ae|/a och — 4aei/a. Der-

fore kan hår icke gifvas flera ån en Diameter,

få ofta e finnes i Equationxy^ ^ ey z= ax^ ^
bx^ cx -h d.

Men låt e vara ~ o. Hår gifves dä ätmin-

ftone en Diameter neml. AB. Om nu tillika

b^vore n 4ac5 eller h' — 4ac in o; dä in-

träffa alla tre vilkoren pä en gäng, nåmL eno,
b-— 4ac (::=o) n: 4ae]/a och b^ — 4ap
(n.o) — 4aei/a; Krok -linien har derfore

pä en gang trenne Diametrar AB, MO, NP,
hvilka alla motas i Cmtro gravitatis R af tri-

angelen V}Ah , Figuren har fåledes ingen, en
eller trenne Diametrar, men aldrig tvånne.

Flera följder kundehänledas hårifrän, men
åmnet har redan ofverikridit fin tiiårnade vidd.

Alt nog, at om man vid hvarje Speeics Cur-

va infåtter tilbörliga vården pä Coéfficienter-

na a, b, c, d, e, i de pä detta fåttet transfor-

L 3 merade
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merade Equationerna
,

tjena de at meddela
flera uplysningar, alla HypcrboU redundaiites

igenom.

Anmärkningar öfver i^/S^ ^^^^^ väderlek
,

fom uphffa Calendarium Fauim jor
IVmndb ('•'O Skärgård^

af

S AMUE L ÖD xM A N N.

intren begynte redan vifa \\g i god tldv

Villgäffen liade redan flyttat d. 3 Oäofa.
forledit år, och

D. I. Nov. Ankom en tropp Gråfifkor, ftad-

de på flyttning. De fyntes til antalet vara 70
ä 80. men, det fom mårkeligt år, de voro
alla honor. At Boiinkens hona flyttar enfam,

år bekant: månne Gralifkan har famma fed ?

ätminfl:one hade denna tropp ej cn enda hanne.

Uti Amoenit. Acad. 'flär, at GraiiH^an ej flyttar

bart om vintren; men Hr. Penxani^ anmärker,

at hon ej en gäng tål EngLands vintrar.

Den 6 Nov^ 1780, toll förfta fnon, beled-

fagad af froft. I ladan håndeife toljer frofl pä
alla den vintrens fnofall. Denna regel af Bon-
de -praélikan felar fällan. Jägaren fpSr lig

flraxt foga noje af fpårr-fno. De väta fnofail,

fom i Novembris flut inlollo, vifi dock, at

ingen regel år utan undantag.

Den 7 Nov. fyntes forfla ifen. Den c Dcc.

började de inre fjärdar tilfryfa, och d. 13 la-

des Bnr,gars fjärd.

D. 30

(*) Wcnndcii ligs^ci\^ v mil ilVaii SloLvholni, vid liafs-
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Den 30 Dec. fyntes Strömftaren (Sturnus

Cinclus) nfka grundmärglor uti öpne ftröm-

drag.

D. 2 Jan. 1781 iags en MSre. Et bevis, at

de yttre fjärdar gingo öpne.

D. 6 Jan. Trettondags -to
5
knapt märkelig,

dock vädret blidt.

D. 25 Jan. nu voro åfven de yttre fjärdar

korbare.

D. 28 Jan. Pälsmåffo-flafk kom^ med regn
och fno blandade, famt grufligt urväder. Fö-
regicks och ätföigdes med den ftarkafte köld 5

förorfakade vindvakar, blottade tufvor, fram-

lackade Strömftaren a nyo.
D. II Febr. Kullar ä nyo bare 5 takdropp.

D. 24 Febr. På Matthiae dag, bör tuppen,
enligt bondens fågen, dricka lig otorliig af

takdropps - vattnet. Men i är föU fnö.

D. I Mars. Kleran, Talltraften, (Turdus
lliacus) fjunger. Man fager, at en manad ef-

ter denna fogels förfta fäng, fi^all all kåie va-

ra ur jorden, och ftraxt derpä vårträdet kun-
na förråttas. Detta träffar fåkrare in i Rikets

Södre Provincier ån hår, hvarelt våren, för

många orfaker, år fen, dä likväl fängfoglarne

tidigt yttra ht hopp och lin längtan. Denna
pund förtjänar dock Åkermannens upmårk«
lamhet och vidare rön.

S. D. Phalisna Logiana framkom i rummen.
År iörmodeligen ibland de tidigalte af fit fläg-

te, anmärkt iör flera år*

D. 4 Martii. Lärkan. Defs fäng bevifer

blott, at fläckar åro bare pä åkrarna. Et til-

räckeligt ämne för defs fågnad.
D. 5 Martii. Spillkråkan fjunger ( Picus

Martius). Ingen fnö pä ifen.

L 4 Den
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D. Orren fpelar. KanCKe blott i van*

tan pä fno.

D. 7 Martii. Knipan infann fig i fLrcm-

man (Clangula)
D. 8 Martii, fyntes Gräsanden (A. Eofchas)

ovanligt tidig; dock inföll inren itrång koid
härefter, och vackre dagar erfatte någorlunda
de kallare nätter.

Den 9 Martii. VefpaSpinipes. D. 14 Mar-
tii. Myran i rorelfe. D. 16 Martii. Pap. ur-

ticas fades vara fedd, men det fynes ej troligt,

at den mangrant utflugit. D. 18 Martii. Duf-
van kuttrar.

É). 25 Martii. Bemårkelfe natt. Ingen fyn-

nerlig nattfroft; fäledes borde nattfrofter här-

efter blifvit fparfainme ; men anmärkningen bor
Ike efter gamla ftilen, eller den 5 April, dä

var åter flark nattfrolt^ vi liade ock verkeli-

gen nattfroR ånnu d. 27Maji, eller d. 51 dagen

derefter. Regien flog fä!\2des in, mera ån man
önfl^at, och mera än hon läfvat. D. 30 Mart.

Skräckan, (Mer^Tus Merganfer.)

D. 3 April."^ Gladan (Milvus.) D. 4 Apr.

Tjådern fpelar. D. 9. Apr. Arian (Mot. Al-

ba) hade duggregn och tö i iltt fäliikap, at

ifarne efter 2 "dygn ej mera kördes. De yttre

fjärdar bruto ftraxt up.

D. ir April. Fifldjufen, (Falco Hahxtus)
följer ifens bortgSng.

D. T3 Apr. Kläfcn. (Lar. Canus) Nu blom-

mar Ancmone Kepatica, Bläfippan.

D. 14 April. Baggars fjärd ren. D. i(5 Apr.

I natt föll fnö, fom lölgdcs af köld, och fKa-

cladc märkeligen rag-broddcn.

D. 17 Apr. Grodan, Ranatcmporaria, och
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Ormen framme. S. D. Ankom Vinter- alen

in i fjärdarnc. (Anas liiemalis.)

D. iS- Fap. Rhamni kallas här Sommar-fo»
gelo S. D. Daggniafken uppe. (Lumbr. ter«

rellris) Prackan. (Merg. Serratus.)

Deix 21 Apr. Stenfqvåttan, Mot. Oenan-
thej och Charadrius Hiaticula, Strandpiparen.

Denne ömtålige Snåppfogel flyttar dock myc-
ket tidigare bort än Stenfqvattan.

Vid denna tiden framkomma de flåfte Sca-

rabrei, fom lefva i dynga, forat, enligt natu-

rens vila inrättning, genombara och fpridaden

fpilhiing, fom, etter förra årets höft, ligger

pä ångar och andra Hållen j hvarigenom väx-
ternas rötter båttre gödas och icke hindras, fåfom
allmänt fi^er, där fpiilningen får ligga odeld. De
Silpher, fom lefva afas^ neml rugofa, thoraci-

ca, groffa, &c. qvickna nu vid, for at renfa

jorden, emot annalkande vår-varmen.

D. 23 Apr. All is borta. De Infecler
^

fom bo uti trådens bark, framkomma til en
del. Säfom Cer. oedihs, hifpidus; attel. formi-

carius, m. fl. af Dermefles, fäfom Typogra-
phus, micrographus, piniperda &c.

D. 24 April. Begyntes arbetet i åkrar och
trägårdar. En förmånlig tidepunél for Årlan^

fom troget följer fåran, för at pläcka fmä mafkar.

D. 27 Apr. Nu lakar Björken. Då år Gök-
tydans förmodeligen råtta ankomft. Hon rö*

jer fig firaxt med fitt fkrik , hvilket fkulle tröt-

ta örat, få framt man ej vifte henne vara fö-

relöpare för den råtta och målt efterlängtade

fommar-foglen. Stenfqvattan förargar fig ftun-

dom öfver hennes mångordighet och galla

ljud 5 men Göktydan anfer hennes hotelfer

med köld, Deremot har jag mänga gånger

L 5 fedt.
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fedt, huru Stenfqvåttan med våld tyflat an-

dra fmä foglar, fäfom Emberiza Kortulana
,

eller Fringilia linaria, famt med utfpånd fljert

och ftråckt hals fokt bortjaga dem, fom vågat

öpna fm mun, fedan hon långe hotat dem
med fin fi; ärrande roft.

Den 28 Apr, Ornithogalum luteum. Arter

fäddes.

D. 29 Apr. Empis borealis har nu redan fm
råtta parnings- tid. Jag känner inga diptera

,

fom tidigare tänka på flågtets fortplantning.

Den. forfvinner Itraxt derpä, och blir nog fåll-

fynt ; men finnes nu ömnigt i fI:ogar utmed
tråfk eller kärr. Häller hår inga danfar i luf-

ten, fäfom i Våfterbottcn, där defs hem.ort år.

Vid derma tiden framkläckas de Phalicnoe Ti-

ne^e, fom boifkogar, pä barrträd , fåfom Stro-

bilella, Albinella, Juniperella, Ramella &c., m.en

icke Pinetella, fom framkommer i Junio.

D. 30 Apr Framkröp Aranea Scenica ico-

tals ur vågg-fpringorna. S. D. ankom Svalan.

Det år mårkeligt, at ingen ofverensflämimelfe

år, imellan ifens aigång och fvaians upflytan-

de^ dä likväl nu mera formodeligen ingen tvif-

vel år om fvaians \'inter-qvnrter. Imellan

ifens bortgång och fvaians ankomit voro, år

i77-'5 9flyS'^^' i775,U^lyg"5 177Ö, 12 dygn; 1777,

8 dygn; 1778,12 dygn; 1779, 37 dygn;^ 1780, 3

dygn. Häraf fynes den värme, fom lärer fva-

lan qvickna i ii t vin ter- bo, utan affeende pä
ifens bortgång, och blott i mån af årstiden,

genomtränga vattnet och pä hafs- bottnen ut-

ofva fin verkan.

D. I M::ji. Anemone ncm.orofa, Hvitl^ippan.

Nu ar Chryfomeia merdigera frammej lorn-io-

deligen
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deligen den tidigafte af fitt genus, emedan de

öfrige vånta på blomltertiden. Man kan af

dennas ankomit fluta, at bladen af Convallaria

Majalis börjat rKjuta; hon åter dock lika be-

gärligt Gråsiök och flere lok-forter
, på hvilka

hon planterar iina larver 5 Ibm göra nog förö-

de ife.

D. 2 Maji. Nu leker Mörten. (Cypr. Rutilus)

Man gör hår ätfliiiUiad pä is-mört och lof-mört.

Den förra leker ftraxt efter ifens bortgång, år

gulaktigare til färg och fetare 5 den fednare le-

ker dä iöfvet fpricker. Det är bekant, at då

mörten utlekt, blifva defs fjåil fkarpa , nåftan

fäfom af fmä taggar. Då detta tecken vifar fig,

år man fåker, at leken inom 2 dygn är förbi.

Mörten, fäfom de öfrige Cyprini, föker helfl:

fött vatten under lektiden. Man fångar den
altfå måil pä fädana Hållen, dår utlopp ifrån

tråfen falla i faltfjön. Uti fådana diken har

jag fedt til 30 lisp. pä en arton uphåfvas. Men
fåfom detta förderfveliga fiftnings -fått utöder

flört och fmätt, få har redan en ftor mini"k-

ning yppat hg af detta fifkfiag, få at den egare,

fom, for 4 a 5 är fedan
,
kunde, i et fådant

Nore eller dike, uphåmta til 400 lifp. mört,
hvaraff blott tjente för fvin-kreaturen , får nu
knapt 30 a 40 lifp. om året. Sådane fölgder

åro vanlige af en illa grundad hushålls-principe.

D. 3 Maji. Oxlägga (Frimula Veris). Scara-

b^eus Cylindricus fanns lamma dag uti litt vin*

ter»qvarter, uti en Filftock, fom ej ännu rut-

nät. Tipula verens begynner hälla danfar

emot regn.

D. 4 Maji. Göken ochSommar-Alfoglen fram-
me. Jag anfer den for en yngre Anas hiema-

lis 5
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lis, och icke Acuta. Varierar mycket i frän

vinter- al för orrigt, hvilket nu år utom mitt-

föremål at anföra. Nu var kornet pä de flå-

fta ftallen fädt.

D. 6 Maji. Kallt, fnö, fom paftod i 3 da-

gar. Et fadant infall kunde ej en gäng förut-

ipäs af Göken j men kan Iiånda af Svårtan,

(Anas fufca) hvilken ftraxt derpä eller d. 10

Maji fyntes i Nämdö fjård för förfta gcingen.

S. D. Begynte Strömmingen drifvas i land

för fydliga vinden. Denna fifk går för Ols-.

måffan undan vädret, och låter drifva fig af

vågens men efter den tiden, föker han lugna

ftrånder, där han är i lå för ftormar. Denna
regel tål intet undantag, och fifkaren förutipår

iin lycka af vinden. Fiil:mäfar och Truttar äro

åfven et godt mårke, h vårföre man äfven gif-

ver dem et nog palTande namn, neml. Wån-

Fåglar, Vafsbuken, (Clupea Sprattus) kommer
emot Helgonmeffan d. i Nov.

D. 16 Maji. Caltha paluftris blommar och
med det famma börjar björkefkogen f/nas grön.

Cicindclic äro redan framme, Campeftr. hy-

brida, lilvatria och aquatica, åfven CoccinelL-c

de allmännare.

D. 22 Maji. Vid denna tiden begynte Chry-
fomelie faltatorice (Lopp-man\ar) afflerefpe-

cies ofreda plantbänkarna.

D. 23. Snö. D. 25. Vaffen, (Arundo Phrag-

mitcs) begynte upfticka lina gröna toppar uc-

ur vattenbrynet. Vid den tiden, fager tiika-

rcn ,
börjar alen , fom hittils varit gul , at grå-

na. Jag har fedt detta omikifte pS ålens färg.

Min tanke är, at de alar, fom vintra i falt-

fjöns dybottnar j äro gulej men vid denna ti-
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den åro defse merendels bortljuftrade , och de

gra, fom nu vanka, åro flyttingar frä måla«

ren eller andra infjoar.

Ålen har denna tiden for fed, at fola fig

om vackra mornar, ehuru han annars flyr

dagsljufet, och år det famma i Jjön, fom u-gg-

lan på land. Man tråffar dem åiven ofta nå-

fian uprättftående, utmed de med dy omgifne
vafs-ibän, i enftållning, fom m.an aldrig (kul»

!e tro den fiftens kropp kunna antaga. För-

Riodeligen foker han någon föda pä valfen» Fi-

finare tro, at han föker nägra mafkar, kanfe larver.

D. 27 Maji. SiPia nattfroft. D. 28 Maji. For-

fta åfka. Alfoglen år redan bortfiyttad, och
Primula farmahs i full fägring. D. 31 Maji. Tal-

len faivar.

Den I Junii blommade Kirsbärs-tråden, Plom-

mon d. 6. Åpletråden d. 7.

D. 6 Junii hade Snöfliatan, Turdus pilaris,

redan klåckt. Vid fam.ma tid leker Lindaren
(Cypr. Tinca) på dy-botten, I faltfjon ftad-

nar ingen fiO^ för ftödje-eld, utom Älen och
Lindaren. D. 8 Junii begynte Tabani fynas.

Då år förfta fommar-dag, och våren förbi,

D. 9 Junii. Råg -ax 5 och fäledes ^1 dygfi

fenare ån 1779. S. D. Tvä åggkullar undan
(Colymbus Grylle) Grifslan, voro ånnu alde-

les friil^e, och nyis lagde,

D. 10 Junii år medium, fom utmärker har
Rönnens blomnings-tid, och derefter kan maa
döma, huru detta träd blommar tidigt eller fent.

Jag anför detta ,. emedan en gammal fågen år^

at då unge Rönnar tidigt blomma, betyder fä-

dant vät fommxar.

D. 12 Junii. Sådes-Årlans ung -kull redan

ful-
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fullvåxt, dock utan fvart fläck (*). Under det

modren iöker mall^ar, afbida ungarne pä en fren,

eller något annat vifst ftälle, at blitVa i ord-

ning matade.

D. 13 Junii. (Motac. Oen. ) vStenfqvåtans
ungar tuUvåxte, och hafva Itraxt lamma läte

fom modren.
D. 14. Grundmårglan aldeles borta. D. 15

Enen röker. D. 16. Rågen i blomma. Nu
förft år tid at lägga ål -ref.

D. 17. Stark fol-rok; med oftlig vind. Spill-

kräkans ungar fuUvåxte,

D. 26 Junii. Grifle-ågg funnos fårfke, for-

modcligen utaf en plundrad moder. D. i Julii,

Nu ruggar Skraken.

D. 2 Julii. Smultron. D. 15 hördes Göken
gala til flut. D, tH. Hallon. Siåttertiden be-

gyntes. D. 20. Blåbär. D. 22 Julii licks en
Lindare pä Aäng-krok, och hade tagit fvalg.

Atminftone hår pä orten, anfes det för gan-

fta fållfynt, at denna filT^ få fångas.

D. 23. AffölJo Nypon-blommor. Ingen an-

nan buike bär blommor fä fent.

D. 29 Julii blommade vattnet andra rcfan.

Förfta blomningen hnr jag för i år ej anmärkt,

den inialler dock vid den tiden Han-tallarne

gifva lina frön, men den förnyade blominingen

viHir, at detta frö ej är tilräckeligt til detta

Phcnomens uplöfande.

D. r Augufti. Blommade et KirsbJrstråd ä

nyo, fa at en och fanima qviir hade måit

mogna bär och blommor på en gaiig.

Den

(*) Jat; n:iruiier detta, emedan Olafskn i Islands-

Rcfan, p. 5S-f , forei^ifver, at dc itraxt iil-na modrcH.
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D. 5 Aug. Begyntes Rag°fkorden*

D. 15 Aug* kan anfes i år för forfla höft-

dag. Svalan borta. D. 18. Ovanligt ftark ljung-

eld, utan dunder. D. 22, Såningstid för Råg»

D. 24. Kornets fkord. D. 25, Stark nattfroli»

En lindrigare nattfroft var den 21, fom kan an«

les for den forlta.

De Sjofoglar, fom kläckt i Skärgarden, haf-

va redan begifvit fig med fina kullar ut ät hafs-

kanterna.

D. lo Odi. Äterkommo Grås-ånderna, fete

och gödde ^ at det korn de under mörka höft-

qvållar, i flora fl^äckar, ftjåla pä Norrlännin-

gens åkrar.. D. 21 0£l. Förfta Snö. Dä Snö
taller i löf om höften, ikal äfven Inö falla i löf

om vären.

D. 24 0(51. Annu har björken ej fållt fma
bleknade löf. Bonden har en fägen, at dä löf-

ven tidigt gulna och fitta dock långe pä , be-

bådar fädant en lång vinter. De futo ännu
qvar d. 7 Nov.

D. 28 Odob. Nu fökes Siken. Hornfim-
pan och Skrabben, (Cottus quadricornis och
5corpius) föka land vid kalla och llormiga nät-

ter. ÅfvenSjuryggsfiil^en, (CyclLumpus) faft-

In fällan.

D. I Nov. Nu år ftötfpiggens båft^ fangft.

Pä en kort ftund uphäfvas hela båt-laiter för

flödje-eld, fom. lackar denna Jilla filk i myria-

:ler til hafsytan. Den deraf kokade olja uply-
fer til en del Stockholms lampor. Jag har fedt

ienna kokning anftållas pä åkren, för at med
iffkrädet göda; hvilket fkedt med framgång,
^ndre blanda fjelfva fiflien hvarftals med di-

ies-jord. Denna gödning hjelper blott för et är.

FÖR-
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ACADEMIENS

NYA HANDXINGAR,
For MåNADERNA

Julius, Augustus, Septembsx,
Å R 17 82*

Herr GUSTAF von ENGESTRÖM.

I
nder det jag, för några år fedan, anftålte

^/ de, uti Handlingarne för är 1780, til (ky-
dragens forklarande beflirefne förfoken, brag-
te i fynnerhet, det^$. 9. pag. 9. anförda Rönet,
hvarv id den öfver vatten-ytan liggande luften,
icke allenafl upifrSn dragés ned uti vattnet,

PRESES

M utaa
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utan ock våldfamt fönderdelas ul fmafle bläfor

och fKum, fom under ftåndigt omlopp dermed
fammanblandas, mig pä den tankan, at defie

återgående hvirflar fkuile, vid artificielle mine-
ral-vattens beredande 5 kunna med lormäri "an-

vändas, til deffa vattens mättande med Luft-

fyra, och denna, i fä mångfaldiga affeenden

nyttiga, men befvårliga operation, derigencm
vigare, fortare och " kraftigare kunna förråttas,

än formedelfi: vanlig fkak- och fqvalpning fKs

kan. Anilälda prof liafva nogfamt ftadfåit den-

na giffning, och har jag, til beqvåmligare verk-

ftåliighet deraf, tid eiter annan, inrättat åtilil-

liga machiner, hvilkas kungörande ej torde

vara dem. obehageligt, fom med luftiga vattens

tilredande och andra fluidorum f^-mmanbland-

liing roa och fyfselfätta iig« Jag får härvid,

hvad fjelfva hviifvelns an och rörelfe betvilf-

far, feeropa mig pä det, fom uti förenämda
afliandling utförligt är beviit, för at endaft kor- I

teligen git\ a begrep, om ätfkilliga fätt, at der-

af göra tilJämpning. Dylika Machiner kunn-

på många fått varieras och förbättras, i

•med framgång förfökt följande inrfj«ningar.

Ben Forfta Machinen hade jag, för 2 Sr fe-

dan, den ;U-an upvif:^ for Kongi. Academien,

fSfom åninad, at anlVäila Operationen i ftoit,

och dermed jämnt och oafbrutet tortfara.

ABCD, Tab. VI. Fig. i. är et fyrkantigt el-

ler ovalt, bleck - eher trä-kiiriK fä rymligt,

at tvänne cylindrifl^a glas -klockor E och F

deruti kunna fäftas , och aldeles med vatten

betäckas. Deffa klockor llutas ofvantil med en

öpea hals. Men nedvid, Itär den ena E, falt
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och tått emot kärlets botten , den andra F
äter pä et underlag, några linier uphögd der-

ifrän. Öfre opningarne åro förbundne genom
et ömbögt glas-ror, fom midt pä vid G, har

et litet iufthäl, fom kan tappas.

Uti bottnen , midt under E , år igenom en
kork, hvirlvelträden H nedilucken, och drif-

ves under famnia botten med triffa och hjuL
Utmed famma kork, nedgår et annat hål, hvar-

uti et, i vinkel ombogt glas-rör I år infatt^

fom horizontelt framgår under bottnen ät (i-

dan af refervoiren, lodrätt til den profilen fom
iiguren föreftäiler. Uti detta rör paffar åter

tått och vål, et annat, likaledes i vinkel up-

bögt högt glasrör KLj fom kan våndas up, at

derigenom fylla klockan E med vatten j och
åter vändas ned, fåfom KL, at derutur aftappa

iamma vatten.

Bada Klockorna E och F tryckas med hvar
tina tvä fkrufvar MN hårdt och lladigt emot
bottnen, at jåmnt forblifva i famma ftällning.

Kritfiaftan O ftär utom machinen pä bor-

det, defs lednings-rör PQR, fom ock midt pä
kan förfes m.ed en torr refcrve- blåfa S, går

up öfver refervoir- brädden vid A, och flutes

med upvånd anda R under den uphögda Luft-

klockan F.

Machimns Bruk, Vatten -klockan E, fylles

igenom tapp-röret KL, med det rena kalla vat-

net, fom ikai impregneras, ända up til öfra
Lufthålet G, hvilket nu är öpet. Derp^å flås

hela refervoiren ABCD full med vatten. Det-
ta vatten undandrifver for fig luften utur kloc-
kan F up igenom hålet Gj hvilket derpä til-

lyi 3 flutes
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flutes under vattnen Nu tilfättes kritfloniaa

O, at fylla klockan F med Luft- fyra, fom ut-

drifver vattnet derifran vid bottnen til refer-

voiren, hvarutur det famma affiäppes genom
et tappror vid B.

Når F fäledes til hälften blifvit fyld med
luft- fyra, aftappas jåmvål något vatten, utur

klockan E, at lutt-fyran får tiltråde genom öf-

ra Canalen; hvarefter fjeifva blandningen uti

E, förmedelft hjulets och hvirfvel-trådens om-
drifvande, företages. Alt fom nu vattnet uti

E drager luft-fyran til fig, ftiger denna efter

utur F och uptryckes af vattnet uti relervoi-

ren, fom tydeligen fes af vattnets ftigande uti

F, hvilket efter fullbordad faturation ftadnar.

Når det fäledes mättade vattnet utur E fkal

aftappas, fes förfi efter, om F har tilråckelig

luft-fyra at fylla klockan E, utan at något vat-

ten utur F får tråda up uti communications-
canalen G. Om fä år, vandes tapp-roret KL
nedåt, för at lata det impregnerade vattnet ned-

rinna uti en eller flera bouteiiler. Hvarpå rö-

ret ater vändes up, at fylla klockan E med
nytt vatten, fom omedelbarligen derpå impreg-

neras och aftappas pä lika fatt, famt operatio-

nen fortfåttes fä långe man vill. Det en-

da man dervid har at förja för, år, at Hän-
digt underhålla LuFt-Magazinet F med til-

råckelig Luit-Syra, til hvilken anda 2 el-

ler 3 krit-flaikor tillika kunna appliceras un-

der F, och denna klocka göras förmånligen
Itörre ån É.

På detta fatt kan operationen jämnt och oaf-

brutct fortfättas. Vattnet, fom fkall mattas,

lör-
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forblifver rent, utan at vidröra annat ån glas

och luft-fyra. Defs naturliga kyla bibehälles

under operation, hälft om is lågges omkring
klockorna uti refervoiren. Ej heller fpilles

någon luft-fyra , utom den , fbm vattnet uti

refervoiren, en för alla gånger,, efter hand til

fig taga kan. Det enda, fom, med förbigåen-

de af annat fmätt, hvaruti en kunnig fnart fin-

ner fig, torde behöfva påminnas, år: at luft-?

fyran merendels är blandad med en del luft,

fom ej upfupes af vattnet, men fåfom fpecifice

lättare, deruti fimmer up, lägger fig uti öfra

^
canalen G , och hindrar luft-lyrans fria öfver-

^gäng til E. Dä detta märkes pä vattnets oti-

diga ftadnande uti F, bör hålet G litet opnas
och denna luft fläppas ut.

Anmärkning. För at ögonfl<enligare utan
refervoir fe, huru alt tilgär inom glafen vid

denna operation j kan, i ftäliet för en nedtil

öpen klocka, en i bottnen tilCluten flafka F,

Fig. 2; och i ftälle för refervoiren ABCD, en
annan dylik högre flafka T, förmede ft et

öpet botten -rör Q_, med hvarandra förbindas,

och luft -fyran derigenom vid R fläppas in uti

F , d§ vattnen uti F och T reciprocera med
hvarandra, men alt det öfriga blir lika. An

' enklare kan inrättningen göras med endaft 2
flafkor, F och T, om hvirfvelen fåttes under
F, och denna klocka uptil får et litet iufthäL

F fylles dä igenom T, dä luft -hålet täppes.

Nu aftappas vatnet ur T, men F fylles med
luft-fyra, under det des vatten tråder up uti

T, och återkommer vid impregnation o. f. v.

M 3 Dm-



Den Andra Machinen år något enklare, lik-

nar mera det vanliga fåttet, och tjenar håiVt til

dageliga behof. AB, Fig. 3, år en porcellins-fliål

,

med nedgående open hals , hvaruti korken med
hvirfvel- tråden år fäflad. Denna hals år ned-
fatt uti en fyrkantig trä-botten CD. Hvilken
äter imellan uplläende kantlifter pa en annan
botten FF, kan flyttas af och an, at derigenom
fpänna fnoret , fom löper omkring hjulet

G och trifTan H , dä bottnarne formedellt

gafflen och fkrufven I fåftas tilhopa. Vid
C år et ror, hvarigenom vatten ur Otalen kan
aftappas. T är en glas-flafka med kort hals,

fom ftjelpes 6 1ver hvirfvei-träden. Krit-flafl^an

O, fom jag brukat vid denna machin, har tre

halfar; A, at deruti fåfta lednings -röret 5 B, at

påfylla kritan och viäriol-fyran ; den tredje C,
at deruti fåfta en nyttig ror-machin, beftåen-

de af et i vinkel ombögt glas-rör, med en li-

ten rulla å ofra åndan, fom med fnöret af en
tilhörande fträkbäga furras af och an, for att

i ftålle for fqvalpning, upröra kritblandningen

och pälkynda luft-fyrans feparation.

Machinem Bruk. Skalen AB fylles med vat-

ten , at det ftär ofver åndan af hvirfvel-tråden,

dä glafet K, fullt med vatten, ftjelpes derof-

ver, femt fylles på vanligt fått med luft-fyrn.

Alt vatten aftappas derpä utur flxåien, igenom
röret C, och fkålen torkas ren. Nu gjutes förlt

det rena kalla vatnet, fom fkall impregneras,

uti fkålen, då hjulet ftraxt fåttes i gång och
fortfares med vridningen, tils vatnet ej vida-

re upftiger uti glafet. Man fyller derpå ä nyo
ftålen med vatten; uplyfter tlafkan ifrån tråden;

täpper den famma under vatceu n ed glaspropp,
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och. uttager den til vidare behof. En annan dylik,

imediertid eller förut med iufr-fyra fylld glas-

flafka, kan då ftraxt å nyo päfåttas, och ope-

ration på famma fått med flera continueras.

Man kan härvid bctjena fig af ftorre eller min-

dre glas, och åfven derutur åter aftappa vat-

net med glas-fyphon, pä bouteiller. Fornåm-
iigaft har jag dock vid denna conftruftion pä-

fyitat, at ftraxt kunna impregnera vattnet få

kallt lOm det kommer utur brunnen : at altid

kunna beqvåmligen hålla kårlen rena: at icke

låta luft-fyran omedeibarligen komma uti det

vattnet fom drickes, utan at paffera annat vat-

ten: och åndteligen, att kunna utan aftappning

behålla vattnet efter impregnation , uti famma
kårl, hvilket alt nogfamt erfåtter det lilla be-

fvåret med fkälens fyllande och tömande.

Tredje Machinsn år, efter det af Hr. Mer-
viN N00TH5 uti Transaäionerne 1775 p. 59
befl^refna fåttet, i fynnerhet inrättad til hvar-

jehanda mindre prot och forfok- A, Fig. 4, år en
glaskula med två halfar. Uti den ofra år en
glastratt B inflipad 5 hvars vida ror räcker långft

ned uti kulan A. Uti den nedra halfen iå-

ftes korken med hvirfvei-tråden , fom år af glas,

räcker högt up uti glafet A, och gör fitt om-
lopp rundt omkring trattens nedgående ror.

Denna träd drifves förmedelft rullan C, icke

fåfom vid de förra, med hjul åt famma led,

utan furras förmedelft fnore och ftrak-båge,

fram och åter, under det hela den lilla ftåll-

ningen, hvarpä glafen hvila, 0;rufv as vid bor-

det

M 4 Defs



176 178- Aug. SepL

Defs Bruk. Kulan A fylles med vattnet, fom
fl^all impregneras j tratten B påfåttes , och luft-

fyran flåppes in, förmedelft et upifrän igenom
tratten nedftucket fmalt lednings-rör F. Vat-

net, fom hårvid gifver fig up och qvarftadnar

uti tratten B, trycker pä luft-fyran, oj:h åter-

kommer ned i kulan, alt fom denna förmedelft

trådens fqvalp- och ftånkning upfupes. Hvar-
efter det impregnerade vattnet med en häfva-

re, eller igenom tappröret D hämtas utur ku-

lan. Luft -fyran kan härvud antingen omedel-
barligen utur krit-flafkan flåppas uti vattnet uti

A, eller ock förut filas igenom annat vatten

uti en fårfkildt dertil inrättad flafl^a.

Anmärkning. Alla deffa inrättningar kunna
pä ån flera fätt förändras och ccnibineras

,

utan at fjelfva hufvudfaken, fom här pSfyftas,

och beror pä den uti vattnet upväckte dragan-

de och återgående hvirfvelen , deraf ändras.

Således, om den Engelfka tratten B, Fig. 4,
fåttes på en ftorre klocka E, Fig. t, upkom-
mer deraf en ganfka beqvåm och vacker inrätt-

ning, hvarmed mycket vatten pä kort tid til-

verkas kan, hålfi: dä luft-fyran genom färfkild

öpning på E, antingen omedelbarligen eller

igenom annat vatten päflåppes. Mrn ilvulle jäm-

väl ån enklare vinna litt åndamäl, om hvirf-

vel- träden endaft applicerades i bottnen pä et

högt ofvantil öpet glas -kärl, hvaruti luft -fy-

ran upifrän flåppes ned på vattnet, och fäföln

fpecifice tyngre ån annan luft, lägger fig på var-

tu -ytan, tils den famma af hvirfveln deruti

neddrages och dermed blandas. At äter den-

na art af hvirfvel både fortare och ftarkare im-

pregnerar vattnet med luftfyra än vanlig fqvalp-

ning,
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ning, rones tydeligaft, om famma vatten ef-

teråt fqvalpas i en flafka och dä likafom med
et fkott finnes gifva defs förut qvarhSllne luft-

fyra ifrån fig, famt genom repeterade fkaknin-
gar mifter ail defs fmak och %rka.

JOH. CARL WILCKE.

Tjugu Års Förjbk i Åkerbruket^

egenteligen at utröna^ huru ' vida det är mer eller

mindre formonligt at befa akren tu eller Jlsra

ir i rad i än at lata honom hvila

hvart annat ar ^ gjorde

af

GEORG WILHELM af SILLEN,
Cantziie-Räd , Ridd. af K. Wafa Orden.

§. I.

T Jpl^ygd märkvärdiga Tabell , med där-^ vid fogade anmärkningar vid et 30 års

åkerbruk
,
gjorda af Herr Profefforen och Rid-

daren Doäor Wallerius och införda i i:fta

Qyartalet af Kongl. Vetenflkaps Academiens
Handlingar för 1779, företog jap mig famma är

at utur mina, alt ifrän är 1762, med mycken
noggrannhet hållna Dag-böcker öfver mitt jord-

bruk, utdraga och upfåtta en dylik Tabell,

för at i et ognekaft kunna fkäda beloppet och
framgången af den handtering, fom mig fam-

Hia tid måft har fyfslefatt. Jag har trot mig
icke kunna göra båttre, än hårvid följa i det

M s når-
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närmafte den Heders-Mannens fotfporr och ef-

terdöme, fåfom en af Kongl. Academien gil-

lad method.

Men mitt egenteliga fyftemäl, vid förfat-

tandet och framgifvandet af denna Tabell, har

varit och år, icke få mycket at utbreda något
mera ljus uti en handtering, deri vi hafve en
hel hop fmätt teifvit i glimmande forfiager,

något m.indre i tydUga rön och förfok, och
ån mindre i noggranna och derigenom trovär-

diga forfarenheter: utan faft mera, at meddela
mina kåra Landsmän några tilfcrlitehga anled-

ningar til tvifvelsmäl vid det aldrameft inta-

gande, och fordenfkuU af fä mänga nu förti-

den i välmening påyrkade, Förflaget til Sven-

fka Jordbrukets uphjelpande, fom år, at bel^

våra åkrar flera år i rad, utan at låta dem hvi-

la få ofta, fom nu fker.

§. 2. Det kan val aldrig gifvas någon vi-

gare, fkyndfammiare och betydligare tiiökning

i åkerbruket, i de orter, dår håliten af all åker

hviiar eller ligger i tråde, ån at dela hvart åker-

gärde i tu, nämligen för den fom enfam rå-

der om hela gärdet, och at låta bara en fjer-

dedel af åkren hvila, hvarigenom utfådet ge-

nalt formeras til 50 pro-cent.. Om fkördea
förhäller fig i famma monn, går Rikets törkof-

ring i fpannmål til flera millioner tunnor, få

framt denne genvåg kan blilva allmänt vederta-

gen i värt kåra Fädernesland. Och at dertil hinna,

år mödan värdt, at icke allenaft fliteligen til-

llyrka den famma hos alla enllaka jordbruka-'

re, utan ock at pä långt hall vara betänkte pä
utvägar, at främja verkllälligheten atezi fä vig-

tig
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tig förbättring uti Byalag, enar en gång ofver-

tygelfen hunnit blifva la ailmån, att någon vifs

del af Byamån den åfer.

Til att verka fådan ofvertygelfe, forfla icke

några främmande länders exempel, hafteligen

i akt tagne under nägon utrikes refa, och lika

losligen anförde uti Itrö-fkrifter : icke heller de

fagrafte uträkningar af oforfokta Landbruks-

ållkare: icke ens et eller annat lyckligt ron
och förfok uti fmätt. Utan hår måfte fleré

och kunnige landmån, fom fjelfve drifva de«

ras jordbruk, i flera år å rad, dermed oafbru-

tet iörfoka, noga antekna och uprigtigt kun-

göra utflagén, til at fä mycket fortare utbreda

en god fak, ån fom med blotta efterdömet 1

nåjden fl^e kunde: hvilket icke heller fimlle fe-

la i långden, dar de forfokande, genom mån-
ga års rönt vinning, fjelfve ftadgades i det bc-

flut, at gora deraf flåndigt bruk.

§. 3. Detta fått at utröna fanningen i en
fä vigtig fak ^ fynes icke hafva ånnu blifvit

brukadt af någon enda bland våra hushållhings-

lårare, fom fkrifvit dels förakteligen om vår
åkerjords trägna hvila, dels prågtigt om den
förmycklade afkaftning, fom den fammas iri"

delande i flera årgänger, fkulle ofs tilfkynda.

Ja, fjelfve den år 1756 val belönte Svenfl^e

Land-Hushållaren (^), ehuru han ä titul-bla-

det lofvar idel förfarenheter , och ehuru flugt

han fkrifver och calculerar öfver äkrens inde-

lande

(*) Framledne Öf/erRe-Lieut. C. G. Boyes Bok:
Den Forfarne och Vålofvade Svenike Land-Hus-
hållaren, utg, Stockholn^ 1756/
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lande i fem årgångar, gifver dock hvarochen
upmårkfam Låfare alt tor mycken mifstanka,
att detta var blott et forflag, fom han hvar-
ken dä hade forfökt, ej heller federmera fjelf

nyttjat. Det vore förunderligt 5 om en fä an-

fedd Mann fkulle hafva kunnat långe och med
ogonfkenlig båtnad utöfva et fä lått til efter-

görande knep i jordbruket, utan at blifva lån-

ge fedan härmad af alla Herreman i den lands-

ändan, och omfider af alla Hem.mans-brukarc
bland Allmogen. Denne, ehuru mycket han
befl^ylles för envift hängande vid förfäders bruk,

underläter icke att ock vidtaga de nya, dä han
formar, och fedan han förmärkt deras vålbe-

pröfvade nytta hos andra. Bevis härpå år

Vållra delen af Upland, där åkerbruket pä en
manns- ålder blifvit förbättradt, åfven hos all-

mogen, i famma monn, fom det år mindre af-

låget ifrån Våftmanlåndningarnas efterfyn.

§ 4. Når jag för 20 är fedan nedfatte mig
S landet, tviflade jag (2 litet om rigtigheten

af den låran om jordens trägnare befäende,

(den ock icke i någon utkommen Ikrift hade
blifvit emotfagd)att jag genaft ingick i författ-

ning, att dela all min åker i tre något når li-

ka delar: hvilket ock följande äret verkilållt

blef, och fortfattes i fyra år, under förefatts

och anftalt, att gä längre med denna art af

förbättring och dela all äkren i flera årgänger,

fedan jag gjort et, i några år af mitt eget

folk oförmärkt, förfök pä 5 tunneland af ena gär-

det, fom med ringa koltnad kunde aflUngas (*).

För-

(*) Deffa 5 tunnc-land, fom burit hofl-fid 176Ö, in-

IhnL^des 1767, änder flama af Årte.-t^ppa, men
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Förföket blef upmuntrande, godfel anH^affades

och å.Kren lades i fyra gärden, af hvilka try

altid buro fåd: härmed fortfors i 6 år. Der-
efter har jag äter i andra 6 år låtit äkren hvi-

la hvait annat år, hkvål med bibehållande af

de en gång inrättade fyra åker-gården, fåfom
nyttiga i annat atfeende. Utan denna lifta än-

dringen, hade ingen få ogonfl^eniig jåmförelfe

kunnat göras imellan utflagen af deffa 3 bruk-

nings-fätt i ftort, fom den jag med en koft-

lam fcriarenhet fått gora, och en hvar nu af

Tabellen inhemta kan.

Mig år fagt, at flereLandmån fkola åfven-

ledes hatva förlokt at befä deras åker 2 03 år

i rad, men icke funnit hn räkning at dårm.ed

fortfara. Hår omkring vet jag icke mer ån
tvä jordägare, fom efter mitt exempel företo-

go lig, den ene at lägga all fin äKer i 3 gär-

den, den andre at ai 2 gärden fkorda det ena

3 år i rad. Men bägge tröttnade fnart dervid

och återkommo til landfens vanliga bruk. Ska-

da år, att fådane föriarenheter gemenligen g§
förlorade för det allmänna, och icke fä verka
öfvertygelfé hos flera än dem , fom forfoken
gjort. Om de icke alle äga tiliäile at fåfta

dem med nog-granna obfervationer, vore dock
nyttigt, att allmänheten finge något nar del af

utflagen och af de flera fkål , fom afikräckt

förfökarena, andra ny-begynnare til varning.

Månne det år blygflen for att yppa fina mifs-

tag, fom våller, att det allmänna, knapt ge-

nom mundtliga beråtteifer, och aldrig genom
tryc-

befåddestil ftorre delen med ftridtKornochBJand-

fåd, ociv år 1762 åter med Bland-fad och Hiifrji,
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Trycket, får veta de lörfok, hvilka icke fort-

ftttas ?

^.5. Innan jag fkriclertil förklaring afTa-
I:)ellen och flutfatfernas dragande deraf, mäite
jag, til undvikande af ptydlighetj icrklara nå-
gra ord, fom for körrthetens iVlild hår biiiva

nyttjade. Med Vanligt tradig 16 ritas det, hår

1 Upland och de flera fruktbararé lands-orter,

fäfora Våftmanland, Sodermänlaiid, öltergot-

land, och Skånilca ler-flatteh, brukéhga fätter,

at Tiafva äkren 'delad 1 2 årgånger,' af hvilkå

den ene hvilar, det är, anfas och höft -fas,

medan den andre bår fåd dch aib.irgas, 1 rö-

dings -trade kallas det briik?t,- hvarniedelft tvä

tredjedelar af ali åkren ärligen blr fåd och tre-,

riingen hvilar: detta kallas ock Tvc-jads^ aii-

iiiånneligen brukeligt pä Öland, i Skaraborgs^

Lån, m. fl. Fjsrdings- trade eller Trejdde kal*-

lar jag det bruket, att låta bara fjerdedelen af

-dll åkren hvila, och tre delarna ärligen bära,

det är, try ar i rad 5 et bruk, fom jag icke vet

pä någon ort i Riket vara pångfe. Lika ia obe

kant lär Femtings - trädet eller tyr-Jddet vara,

hvilket Herr C. G. Boije fä mycket prifar.

Men val vet jag en och r.nnan ort, där Siim-

fdde brukas, det år, at äkren alla är mälle ba-

ra fad, faftän fördelad i 2 ärgänger, gården
eller vångar, den ene til höfl^-fäd, den andre

til vär-fåd, il<iftevis, dock årligen nyttjad. Så

brukas det i fl\ogs-bygden i Skåne , i Bleking,

i Bohus-Lån, och kanO^e flereltådes.

Kora kallas åkrens uplofande med bill,

vare fig af plog, tråde-ftock eller årder. Tra-

de -Jlock i Upland är det famma fom årder i

Gö-
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iGötha Pdke, och dragés af et par, oxar eller

Jiåftar. Årder i Uplancl betyder en liten tråde-

ftock, fora köres med en dragare, rnillan tvä

,fl^ai-;lar5 dem allmogen kallar Vårdfkjeblad,

*

§. 6. Den gärdens åker-jord, hvarå jag i

de torflutna åren förfokt fa väl tredings och
fjerdings 5 fom det vanliga trädet, beitär , få-

Tom meftadels i Upland, utaflera, en del hög-
låndig , och emot backarna nägot iienig, fand-

och mo- blandad 3 en del åter få lågländig och
jåmabår med den, imelian gårriet och ea för-

bigående å, belägna ängen, att diken aiia

vintrar och värår ilä bråddfulie, och ftundom
fjelfve äkrarné, ehuru fm.ale och genom flitigt

plöjande lagom kullrige gjorde, til en god dei

höljas af floden. Bottnen hårunder är en blöt

blälera^ fä djup, att en nog lang flor lätteli-

gen kan deri nedftickas, utan att nå bottnen,

och bePcyrker den allmänna fågen, att hela

detta låga falt fordom varit fjo. Hvadan ock
ångarne härlkring kallas fijnd, ånfkönt de nu
åro god hårdvall, hvilka ofta om höfte-tidenaf

rågn, men altid om våren af fno-fmaltning, förll

här ifrån utbygden med en fä kallad fram-flod,

och fedan up ifrå fkogs-bygden med ftogs-flö-

den, ilundom med bägge tillika, i några da-

gars tid öfverfvemmade varda. De åren den-
ne vår-flod utebliiver, for brift på fno om
vintren eller på rågn om våren, faknar Land-
mannen här å orten halfva htt ho -fång, och
ftundom derutöiver, fafom nåill. år 1781. Sä

åro ock deiie ängar hvart 6:te eller 7:de är,

ftundom tu är i rad, utfatte för gräs-maO<,

fom dem til ftora fälten aldeles affräter: och
fom-
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fomliga ar 5 fäfom 1765 och 1777, för fommar-
floden, fom nedlägger, fiemar och förorenar

det ftäende gråfet eiler ock fjelfva höet under
bärgningen.

Att äter komma til akren, fa förhåller den
fig

,
enligt fifta Landmåteri - förrättningen

af är 17665 i anfeende til godheten, falun-

da : att då 4:de graden utgör cn del
,

gör
grdje graden 6 och andra graden 15 delar:

och i anfeende til hö-bolet, att för hvarje
tunneland i vanligt tråde, bårgas 7 f lafs hö,
hvilket ock går jåmnt up emot medeltalet af

bättre och fåmre år. Således kan och bör
åkren vara god, äfvenledes val brukad, fä vida

den har få tilråckeligt arfaets-folk af Torpare,
att gärden ej behöfver för jordbrukets fkuid

hålla flera lego-hjon, ån håliarnas och bofka-

pens ftotfel kråfver. Deffe omftåndigheter vo-
ro de, fom mycket upmuntrade mig och lof-

vade mig, åfven uti annat folks finnen, god
framgång med tredings- och fjerdings- tråder.

§. 7. Med tredings -trädet tilgick fälunda.

Når höft-fådes gardet var aibårgadc och upgif-

vit, begyntes Itrax att vända all den äkren

med plog, få fort fom vår-fådes -bärgningen

det tillåt (^): hvarefter den, i påföljande vä-

ren, dels upkördes i fnede , fåddes i open
forr och harfvades , dels ock fåddes pä vinter-

forren, nedmyllades och pä vanhgt Uplands-
fätt eiterreddes.

Det-

(*) Vid både tredings- och fjerdings - trädet brukade
jag ock, att om bollen liarfva eller lladda igen

VarJandet, när väderleken det tillåt, Ibm icke

ofta hånde, men hvarje ging med god nytta.



Detta gaf mycket att göra om ho/len. Men
än mera gaf fjerdings-trådet at åflas med i fam-

ma årstid. Planen var den, att ärligen Åhör-

da utaf 2 gården bara höft-låd, och bara vär-

fåd utaf et, under det att et fick hvila och i

båfta måtton anfas, Derföre, fedan trådes-går-

det varom våren upkort, öfver alt dikat, jäm-

nat med mullplog och långfladd
,
gödflat, fne-

dat, och det gemenhgen 2 gånger, och imei-

lan hvarje gång harfvat eller fladdatj fäfäddes

det merendels med gammal råg, helt tidigt,

för at päfkynda den tilkommande ikörden,

och icke fmkas af den närvarande famt

med uttröfkningen til fädes-räg. Knapt
var rågen uti det andra eller råg -gardet fku-

ren, (kylftänden och inkörd , förr ån det, hellfl:

i Augufti månad, och midt under fl^örden i

de öfriga 2 gården, vandes med plog, under
det att fär och fvin fingo där beta , foeddes et

flycke in i September, befäddes derpä, fä fort.

fom medhanns, med ny råg, och til någon del

med hvete och bland-hvete. Imedlertid mätte

ockfå, i det 3:dje eller hvete-gärdet
, rågen,

h vetet och bland-hvetet afbärgas, och, under
något betande, all äkren åfven därftädes fkyn-

defamt läggas i vinter-forr, nämligen våndas
med plog, til at näftföljande året åter köras,

eller fnedas och befås med värfåd. I det 4:de

eller vär-fäds-gårdet föreföll icke mer att göra
ån, efter vanligt åkerbruk, at afbårga och val

beta det, til att näfta året trådas och pä be-

!

fkrefna fått omlagas.

I

: §. 8« Sjelfva Tabellen innehåller , utom
I Sretalet, trenne hufvud-cGluu)ner eller afdelr

N Ringar.
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ningar. Den förda öfver hoftfådets fl^orde-

tid, fånings-tid och afkomft, efter utfådet be-

räknad. Den andra utvifar famma omftåndig-

heter i vär-fåden. Den tredje vifar förhäl-

landet af helaafkaftningen, det år höll-fåd och
vår-fåd fammannagna : både i kårna, forft efter

utfådet, fedan efter tunnelandet: få ock i halm-
foder , det år, lafs-talet af hvarje tunneland.

Den förlla hufvud-columnen om höft-fåden

innefattar åtta fmårre. Af hvilka den forfta

vifar fkörde-tidens begynnelfe, fem altid n^er

med råg. Den andra utvifar början til fänin-

gen för nåfta års gröda : och det utan åtfkill-

nad på ny och gammal råg, af orfak, att de

åren, jag gitte befä det ena gärdet med gam-
mal råg, komm fåningen att börja förr ån iT^ör-

den, och nye rågen att utfås i upftommad
åker, för fent til att gifva någon anvisning

om årets tidighet.

Tredje, fjerde och femte columnerne vi-

fa akrens årliga afkaifning, i jåmförelfe mot
tunnetalet af utfådet, eller huru många korn
efter et blifvit inbärgade: och icke mot vidden

eller tunnelandens antal i åkren.

Med flitigt dikande, djupt och timeligt kö-
rande, har jag altid ågt den lyckan, att hafva

fä häfdad åker, att jag aldrig af höll-fåd, och
fållan af vår-fåd, kunnat på et Geometril^kt

tunneland utfå mer ån f tunna, men oftafl nå-

got mindre, nämligen efter föregånget tråde.

Detta år en angelågen anmärkning, pä det Lå-
faren icke må förledas til alt för höga tankar

om vårt jordbruks afkaffning i allmänhet. Den
famma vifes hår utaf råg i den 3:dje, afhve-
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te i den 4:de, och af all höft-fåd fammanta-

gen i den 5:te ai nämde fmårre columner.

Att denna fifta pä Tabellen icke gör et rik-

tigt medeltal af de 2:ne förra, år en nödvän-
dighet, dels derföre, att blandhvete icke år hår

uptaget, til vidlöftighets undvikande, dels ock,

emedan hvete-fådet ftundom varit få ringa mot
råg-fådet, att afkomften, faftån proportionali-

ter itörre, föga eller intet kan verka pä et

medeltal af hela höft-fådet.

Sjette, fjuende och ättonde af vara fmårre

columner vifa , huru mycken fåd hvarje ar
,

vid uttröfkningen, blifvit utaf et lafs, och det i

famma ordning, fom de föregående, nemligen
för råg, förhvete, för hölt-fåd öfver hufvud.

§. 9. Andra hufvud-columnen om vär-få-

det, innehåller fju fmårre. Den förfta och
andra förete fänings- och fkördc- tidens bör-

jan för vär-fåden. I den tredje, fjerde och
femte vifas afkaftningen efter utfådet, afgum-
rik eller tvä-radigt korn, af lex-radigt eller

grof-korn, af blandfåd; och iden fjette, afall

vär-fånen tilfammans lagd. Häruti har ock
hafran blifvit inbegrepen, men icke i nägon
egen coiumn utförd, emedan detta fädesllag,

fäfom det ringafte i pris, mindre ofta blifvit

fädt hår vid gärden, och icke årligen förr,

ån jag för g är fedan började med ångs-odlin-

gen. Huru mycket fåd i tunnetalet blifvit ef-

ter et' lafs af åkren inkört, år uti fjunde co-
lumnen upfördt för all vår-fåd tilhopa, hvil-

ken pä de båttre gärdar i Upland icke plägar"

til myckenheten öfverftiga rågen allena.

N 2 • IQ.



'88 1782. Aug. SepU

§. 10. Tredje Hufvud -Columnen är den
hufvudfakeiigafte, och företer, ej allenaft, i

den förila mindre columnen
,

utflaget af alla

de föregående, fom är afkomften efter utfå-

det, af all fåd, utan ock i den andra och tre-

dje, huru mycket h varje Svenfkt tunneiand
öfver hufvud gifvit i gröda, fä af fåd fom af

halm. Skilnaden imclian afkaftningen efter u^-

fädet och efter åkrens areal rymd, år ganfka

betydelig vid alla Herregärdar, fom med nå-

gon drift brukas af Husbönderna fjelfva. Den
är hogffnödig att i akt taga, til att fålla rått

omdöme om värt jordbruk, göra förflager pä
afkomften, vårdera faftigheter, ålågga afrader

eller arrenden. I min hufvud -afiist denna
gängen (§. i.) kunde denne tredje hufvud-co-
lumnen hafva gjort tilfylles. Men en Iförre

omftåndelighet (detail), når man den hafva
kan, verkar aitid mer öfvertygelie, och gif-

ver defsutom tilfålle til flera flutfatfer och an-

märkningar. Deima column innefattar ock
några fådesfla^, fom icke blifvit uptagne i de

föregående, fäfom bland-hvete, hafra och ar-

ven arter, hvilke hafva hårftådes måil altid

bhfvit fädde, uti et af fådes-gården 5 och på
Uplands van]ir;a vis, uti trådes-gärdct, inom
dertil ftångd tappa, lä ganfl\a fällan, att det i

uträkningen intet m.oment gör, helft fom der-

emot ockfå Itundom händt, att Rofvefrö bUf-

vit fådt i fådes-gärdet, utan att den platfen här

hunnit afräknas å areal innehållet.

§. II. Til ytterligare uplysning, äro hvar-

je column vidfogade fex m.edel-tal. 1:0 Af
hela 20 års perioden: hvarvid, fäfom veder-

bör, är i akt taget, att fomlige columner blif-

vit



vit dividerade med et mindre tal än 20 ; t. e^c.

de 2:ne for hvetet, fom icke blifvit fädt mer
ån 19 är ; den för grof-kornet, fom bara blif-

vit fädt 16 är 5 den for laffe-talet af vär-fäden

och den Ma for laffe-talet af Geometrifi^a tun-

nelanden, fom icke utmärka mer än 18 år, af

orfak, att i mina böcker icke finnes antek-

nadt, huru mänga lafs blifvit, är 1767, af grof-

korn och biand-fäd, och 1768 af gumrik, haf-

ra och arter: det ena året, förty en vårdslös

Rättare tappade karf-ftocken innan den bars in?

och jag erinrar mig icke, af hvad tilfållighet

det andra året.

2:do Vid medeltalet utaf förra halfva perio-

den , eller de förfta 10 åren , är det famma i akt

taget; fä att den för grof-kornet icke innefat-

tar mer än 8 är, 9 är för lifta columnen af

vär-fädet, och lika mänga för filla columnen
af hela afkaftningen.

3:tio Sammalunda är förhållit med medel-
talen af fenare halfva perioden.

4:to Medeltalen för den. tid tredings-trädet

blifvit brukadt, äro utdragrie utur 4 år, men
alienaft utur 3 är för hvetet.

5:to Ånikönt fjerdings - trädet icke blifvit

med flit tilftäldt mer än i 6 är, (§. 4.) ifrä

1769 til 1774 incluhve, åro dock medeltalen

utdragne utur 7 är, af orfak , att är 1775, dä

åter det vanliga trädet vidtogs och hälften af

all äkren lades i hvila, mätte Hkväl tre-fädet

oomgångeligen brukas i det ena af gärdens 4
gärden, hvilket hade burit fäd de 2 näftföre-

gäende aren 1773 och 1774 : och har altfä fjer-

dings -trädet hår blifvit verkeligen förfökt i

7 är.

. N 3 6:to
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6:to Ibland medel-talen utur 6 års vanligt

trade, faknas det för grof-korn, emedan detta

fådes-flag, for fvärigheten att hindra blandning,

de 4 filta aren icke blifvit nyttjadt.

NB. Vid alla deffa medeltalen, hellft under
de mindre betydande columnerna, (§. 8- 9.

)

har jag, for mera tydelighets fkuld, fökt und-
vika de högre Bråken, få att 3^, i^j' 0%»

&c. meit blifvit uteflutne, och til ex. f|
blifvit hår förvandlade til |, ^ til |§til

I» 11 til fä vidare.

12. Vid förfla ognekaftet på Tabellen,

blifver nu hvar och en varfe en betydelig olik-

het i utflagen af deffa 3 methoder, tredings-

trådet, fjerdings-trådet och det vanliga. För-

monen år ögonikenlig pä det vanliga trädets

fida, dernåft år tredings- och fift fjerdings-

trådet. Når efter det ena bruket, års-grödan

öfver hufvud blifvit öfver half-åttonde tunna

af tunnelandet, efter 6 års förfök, fa har det

andra, eller tve-fådet, efter 4 års förfök, icke

gifvit mer ån 6 | tunnor, och det tredje eller

tre-fådet, bara 6 | tunna i afkailning af tun-

nelandet.

Skilnaden år ån flörre , om man fer pS af-

kaftningen efter utfådet ; ty den har varit efter

vanhga trädet half-tolfte korn ötver hufvud,
men af tredingfj-trådet litet öfver halt -tionde

kornet, och af fjerdings-trådet jåm.nt nionde
kornet. Att denna fixiinad år ftörre, hårrörer

dcraf, att i vanligt träde fker alt utfådet i

hvild eller trådd jord och drager mindre fad
,

eller giiver llorre afkaflning efter det utiådda.

Dcremot i tredings -trådct hali\ a utfådet låg-

ges



1782. ffuL Atig, Sep. 191

-ges i trådd jord och glefare, men andra hälf-

ten i jord, fom nyfs burit och derfore mäfte

befås tätare: icke til förtigande, att vår-fådet,

fom dä intager lika flor vidd med hoft-fädet,

altid drager mindre jord eller mer utfådej Och
åfven derfore gifver mindre mot det utfädda

tunnetalet. 1 fjerdings- trädet äter år det f af

den bårande jorden, fom på nåftnämnde fått år

i undervigt, och | allenaft fom, efter et års

hvila, bhfvit tunnare befådd och gifvit ftarka-

re afkaftning, emot utfädet räknad.

§. 13. Det är märkvärdigt, att rågen varit

måit gifvande, under det tredings-trådet bru-

kades, och per medium inemot I3:de kornet,

nämligen 12 : något mindre näml. 12 J de

ären tjerdings-trädet hår fortfattes ; och minft,

det är, 11 f med vanhga trädet. Detta borde
ock fä vara, enligt planen j ty dä ej mer än |
af all Gardfens åker årligen tråddes , och är-

nades att därefter bära i 3 är å rad, utan an-

nan ans än bara korande och harfvandej få

blef famma J:del dä fkott och omlagad med fä-

dan utomordentlig flit, fom man under van-
ligt träde knappt hinner alla år använda pä
bara hvetedandet: hvartil ock kom mitt ifriga

bemödande, att fämedelft främja framgången af

et forfök, fom icke kunde hällas doilt, utan

väckte hela ortens upmärkfamhet och hvarje-

handa omdömen.

Att räg-fådet varit mera gifvande med tre-

dings- än med fjerdings -trädet , var ock en
nödvändighet, fä vida all rågen i det förra

våxte på hvild jord, men i det fenare gemen-
ligen någon del af rågen fäddes i hvete-gärdet,

N 4 ('§• 7-)
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(§. 7.) fom nyfs hade burit råg, och fäledes

icke då kunde lika val anfas ej heller lika ti-

digt befådt blifva. Jag figer gemenligen; ty

Sr 1769 hånde det af en omnig och kinkig
bärgning, att furrta ftubb-gårdet icke kom att

våndas med plog forr ån imellan den 13 och
18 Septembris, då mig fyntes, att det blei nog
fent att fa det med råg: h vårföre, och fom
detta garde var året föfut ogement val omia-
gadt, öfver alt dikadt och tiiflörre delen god-
fladt, jag vidtog den utvägen, att, etter tore-

gängen harfning den 19 Septembris, befä det

helt och hållet, til en vidd af 21 tunneland,

med 12 tunnor 30 kappar dels hvete dels bhnd-
hvete, den 21, 22 och 23 September. Men
"hela detta utfåde gick forloradt, få att jag af

detta gärde är 1770 icke fick fkåra et band
fåd, mindre inköra något lafs.

Fjerdings-trådets underviczt i Tabellen emot
tredings-trådet, i hvad råg-lidet beträffar, kom-
mer altfl deraf att, undantaget nyfsnåmde är

1769, fSddes hår altid en del räg uti förfta

flubb-gårdet eller det, fom famma året hade
burit råg. Deremot, om man Stfkiljer den
råg , fom vuxit i detta nåftnåmnde garde

,

frä den, fom famma är vuxit i råtta räg-

gårdet, fä har detta råg-gårde, den hvilda jor-

den , vid fjerdings-tradet varit nog mera gif-

vande, ån vid tredings-rrSder. Til ex. år 1772

medhann jag få vål anfa trades - gardet, och
fick börja med fädden få tidigt, neml. den 8
Augufti, ntt jag ä hela vidden, 23 tunneland,

ej kunde utla mer, ån 7 | tunna, alt Wafa-
råg och följakteligen gammal. Denne gat är

^73 >
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1773? ^f^^^^ hvarje utfädd tunna, vid inbärg-

ningen 50 lafs* Men foni denne ovanligen

frodige fåden, ehuru tidigt fadd, blommade

fenare ån all annan räg i orten och träffade

dä en ogen väderlek^ blefvo axen mycket le-

dige, fi att icke mer ån haif tunna blef utur

laffet: h vilket val gjorde 25:te kornet efter ut-

fådet 5 men bara 8 I t^^i^f^^ utaf tunnelandet

Samma är gaf den del af rågen , fom fl^örda-

des i andra fådes- eller hvete-gårdet, bara 8-*de

kornet efter utfådet, men huru mycket efter

åkrens vidd, finnes cj anteknadt; och fom

1772 års fenhet i Oiörd ej hade tilftadt få fam»

ma gårde färdigt til ny fådd forr än den 30
Septembris, fä var dår melt blandhvete fädt,

och icke mera räg ån 2 | tunnor, hvadan gro-

dan af räg i bägge gården ofver hufvud befin-

nes i Tabellen hafva gått til 2i:fta kornet år

1773-

§. 14. Vid hvetet vifar fig allrameft öfver-

vigten ä det vanliga trädets nda. Detta fådes-

flag har vid tredings - trädet gifvit ärligen 9 f
tunna efter en , efter 3 års forfök

, ( §. 11. ) och
vid fjerdings - trädet

,
enligt 7 års forfök, fo-

ga mer ån 7 f tunna efter en: däremot i 6 års

tid med vanligt trade, genom det befundna me-
deltalet ,

ärligen näftan dubbelt fä mycket,
nåml, litet mer ån 14 f tunna efter en. Så-

dant utflag tyckes fulltyga, att fjerdings-trådet

år mindre rSdeligt, ätminfione-på det fått fom
ingick i min plan , att befå famma jord tu är

å rad med hoft-fäd. Sä vet jag ock ingen an»

lian, fom förehaft, ån mindre fortfatt det up-
tåget, att tvefå med hvete, hvilket i alla län-

der, fom jag vet af, plägar fäs i trädd jord,

N 5 eil^^
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eller atminftone i den fom fått hvila under bå-

rande af Klöfver ochTurniper, fäfom i Eng-
land fkall vara brukeligt.

Denna vädeligheten for en fä ypperlig fåd,

fom hvetet, infäg jag ock tidigt j hvarfore jag

en och annan gång , och fårdeles det andra
året af forföken med fjerdings-tråde , icke un-
derlåt att tillika fä det uti trades - gärdet. Det
var 1770 5 dä jag på 5 I tunneland 3 gSnger
upkord jord, fom allenaft hade burit en fåd

eiter lifta gödningen, fådde 2:ne tunnor 22
kappar gammalt hvete, den 15 Augufti, fedan

jäg den 6 i famma manad hade fådt råg i fam-

ma gärdet. Samma år, fedan bäde hvete och
bland-hvete om våren aldeles gått ut i andra

gardet, (§. 15.) och jag fäledes hade val kom-
mit åt att beta och vända det med plog i bör-

jan af Julio , och att Ineda det emot flutet af

Augufto, få at det kunde räknas för hvild

jord ; utfådde jag där den i Septemb. 2 J T. gam-
malt hvete, lemnande i ftållet det årets råg-

gärde, til vär-land förnåfta året. Aldrig har

jag haft ftörre liknelfe til härlig hvete -växt,

ån då, nämligen 1771 om vårens ehuru kall

och fen den var. Hvete -gräfet hade om hö-
ften varit fä frodigt, fom vackert råg -gräs;

och dä ilvinnet, eller det af längfam fnö öf-

verdragna flemet afräffades, var fäden både

grön och mycket tåt; mien i Majo började den,

under ftarka nattfrofter, klara och torra dagar,

fårdeles den förft fådde, få märkeligen aftyna,

att jag, til undvikande af famma ft^ada, fom
nåftföregående äret, nödgades den 14 Maji om-
fijälpa detta h vetet med plog, och dagen där-

på upfa det med gumrik och annat korn. Utan
att
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att kunna utgrunda eller af andra inhämta an-

nan orfak til detta vackra hvetets mifsöde, ån
en fen, ogement kali och torr vår, vifadejag

den tiden for Hera främmande et och annat

uptaget hvete-ftänd, fom hade intil 14 låggar

och 26 rötter, 10 tum långa, faftän afflitna.

Det ötriga hvetet, fom den i Sept. var fådt i

andra fådes-gardet, Itod pä fig någon tid län-

gre och gaf ån den 22 Maji, då det af främ-

mande befägs, någorlunda hopp om gröda;

nien gick federmera få ut, att det i ande-tiden

icke kunde fliåras, utan mätte flås fåfom tunnt
gräs, och fattas i fåtan, gifvandes aftröfkadt ic-

ke mer i afkaftning ån | af utfådet, fåfom
Tabellen vifar.

1769 ärs vackra växt af hvete, neml. til

i6:de kornet, bevifer intet för fjerdings-trådet

5

ty det förfta året, fom dermed börjades , voro
2 äkergården trådde, och bara det 3:dje eller

korn-gärdet, fom aret förrut hade burit fåd.

Efter fåledes mifslyckadt hvete, år 1770 i up-

ftommad, och 1771 i hvild eller trädd jord, fåd-

de jag detta fiftnåmde året ater hvete itrådes-

gärdet den 2 September^ och icke i ftubb-går-

det, emedan detta är råg-ikörden icke fick be-

gynnas förr ån den 27 Augufti; och fick der-

efter år 1772, fom ock hade en fen och kall,

men icke aldeles fä oblid vär, fom 1771, hve-

te til i^:de kornet»

Är 1773 gaf hvetet 7:de kornet och var fådt

den 3:dje Oclobris i upftommad äker, fom nyfs

burit hvete. De^ året var något tidigare, vå-

ren kall, men icke fä torr, fom de 2 föregå-

ende. Ar 1774 våxtQ hvetet äter i andra fä-

des-



des-gårdet, dar rag hade vuxit året förut: var

fSdt den 24 och 25 September
5
tog lig fa vac-

kert om höften, i den ena andan af gärdet,

att det om vären fåg ut fom räg-grås, och
jag var i betänkande att med forrars korande,
til en alns eller litet ftorre afftänd, förftöraen

del deraf, fåfom alt för tjockt, hvilket jag

dock, for folks tal fkull,icke verkrtållde: utan
snin åtgärd, blef det federmera ganfl^a tunnt.

Pä en annan ända i famma gärde blef hvete-

gräfet i 0<fl:ober på åtfldlliga åkrar af fniglar,

dem allmogen kallar blot-mafk, i grund upätit,

fä att en del den 15 Odober måtte upfås med
I tunna hvete, hvilket gick vackert up, me-
dan jorden det året icke tilfrös förr än den

November, men blef fnart af famma ohyra
förtärt. Alt hvetet, fälunda tvefädt och up-

Cadt i det gärdet, gaf är 1774 icke mer än4:de
kornet. Men pä en nygjord åker, d. 2 Aug.

1773 befädd med gammal råg, men hvarå det

frodigt upkomna råg-gräfet i Septem.bri forfvanri

och i ftället upfäddes med hvete den 25 i famma
mänad, gaf detta hvetet det nämnde året 1774
til i6:de kornet. Medium af deflfa afkomller

blef det i Tabellen utförde half-fjuende kornet.

Nu var jag väl mätt af förfök i fjerdings-

trade. Men dä jag ville återkomma til vanligt

träde och, efter min vana, hafva bara tidig

råg uti ena gärdet, fä måtte jag likväl til foU-
jande året 1775 än en gSng tveil , eller rätta-

re fagt trefa, emedan läget var fidant, att jag,

för år-gängarnes redighet för framtiden, mät-

te, til en del räg, til bland-hvetct, hvetet och
all vär-fäden, nyttja, icke detförlla ftubb-gär-

det, utan det andra, fom redan hade burit 2

år
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Sr i rad. Men jag hade ock denna gång den

|j
lyckan, att tä börja med ftubbens nedplogande

! den 31 Augufti 1774, att rågia derpå den 3:dje

September, famt att fä harfva och fneda den
iilårnade hvete-åkren den 12 dito, och fåda

honom den 15: få att icke faknades fä godt
bruk, fom vid trefåde kunde väntas. Hvetet,

fom fåddes, vaxte för tredje aret ä rad i et och
famma gårde, fallån icke å famma åkrar

, gaf

år 1775 icke mer ån 5 f tunnor efter en.

jag har varit något vidlöftig vid columnen
om hvetets afkaiining, mera för värdet af det-

ta lönande fädes-fJag, fom icke tyckes ånnu
hafva bUfvit nog tilvandt vid vårt iuft-ftrek

,

fårdeles vSra hårda vär-våder, och vidhvilket

vi än låre hafva mycket orönt,, än för uplys-

nings il^uli angående fjerdings - trädet ^ allden-

ftund hvetet, under 7 års perioden af förfök

dermed, bUtvit 3 gånger fädt i hvild åker: det

ock i fådan åker ej mindre gått aideles ut 1771,

ån i tvefädd åker 1770: åfven fom det i trefådd

åker, år 1775, gifvit båttre äring, än nåflledne

år i78r på behörigen trådd, fnedad och i öf-

rigt på bålla fått anfad och i bälfa läge varan-

de åker, fom var bdadd endeis den 6 Septem-

ber och endeis den 5 Oélober, i nyfs förruc

upOaiten jord.

§. T5. Men det år vid var-fåden , fom Ta-
bellen tydeligart vifar verkan af tredings- och
fjerdings-trådet, och det tilförliteUgalt, emedaa
den fäden under förföken aitid blifvit fädd i

förfta eller andra ftubb-gärdet, det år, i åker,

fom burit et eller tu år näft forrut. Dä all

vär-fåd fammantagen vid vanligt trade gifvit

inemot
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inemot ii f tunna efter en, fä har den vid

fjerdings-trådet gifvit 8 f , och vid tredings-

trådet föga mer ån 6 |. Det år befynnerligt

,

att juft af vår-fåden har bUfvit mindre groda
med tredings, ån med fjerdings-trådet: dådet
likvål tyckes böra vara tvärtom, fä vida nåmnde
fåd vuxit å jord, fom i förra fallet burit bara

et är nåfl: förrut, men tu år i det fenare fal-

let. Att förbigå, hvad emot denna jåmnfo-
relfen kan invandas , det i orfcjket med tredings-

trådet icke hår bUfvit gjordt mer ån i 4 år,

och det med fjerdings-trådet i 7 är: tror jag

oifaken til denna undervigt vara den, att jag

den tiden brukade nedmylla meil all vårfåden

med oxar och trådedock , hvilket fvarligen

kunde l"ke grundt och fint nog, utan drånkte

en del af utfådet, det år, kom det djupare ned,

ån att harfven nådde uprora jorden. Derfore

fl^affade jag mig et antal enbets-ärder til 1768.

Men fom liåftarne derm.ed kommoatt gä genom
för mängas hånder,fä vidtog jag 1771 Heiiinge-

billharfven, förbättrade den pä fått, fom i Hus-
hållnings -Journalen för är 1777 finnes infört,

och har federmer aitid brukat den fam.ma til

all vär-fåds nedmyllande; undantagandes, att

jag melfedels låter nedplöja ärterna, och en el-

ler annan- gång låtit ned-årja, det är med en-

bets-ärder mylla nåoot Itycke korn-land, til

förfök och jåmnföreife med bill - harfningen

,

fom altid utflagit til den fiihiämndes förmon.

§. 16. Ehuruväl jag icke i farfkild column
uptagit Bland-hvetet, vill jag dock korrteligen

bår anföra, huru det hårftådes har varit gif-

vande, fä val tvefädt, fom i hvild äker. Det
har gitvit, år

17(^9
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1769 i trådd åker r9:de kornet

1770 i tvefåde - intet

1771 dito - - - 2:dra

1772 dito - - - 8 I
1773 dito - - - 3 I
1774 dito - - - 5 I
1775 i trefåde - 5

1776 i trådd jord 7 f
1777 dito - - - 5

1778 dito - - - ir

1779 dito - - - 15

1780 dito - - - II

1781 dito - - - ir

Summa pä 13 är 103 J tunnor, fom gor per

itiedium 8-de kornet. Om man håraf vill göra
jåmnförelfe miilan tvefädet och vanligt trade 5

få bor af den förra perioden afdragas år 1769

,

då bland-hvetet fåddes i trådd jord: hvareker
de 6 åren af den famma gifva en fumma 24 f ,

och per medium iitet ofver4;dé kornet: deremot
de 6 fenare åren eller vanliga trädet^utur en fum-
ma 60 I, et medium af lorde kornet ärligen.

§. 17. De fom forfvara fam-fådet^ (§. 5.)
räknandes för ikada att låta äkren hvila oftare

ån hvart 4:de
,

5:te eller 6:te år, låra icke fin-

na hg ofvertygade af de utflag, fom jag fått

erfara och Tabellen foreter, få vida jag bru-

kat få höft-fåd tu år i rad i famma jord, och
icke folgt den allmänna reglan vid fam-fåde,

att årligen gifva jorden ombytta fådes- arter.

Hårtil liar jag ej annat att fvara, ån att, om,
mitt forfök i den delen har varit ofullkomligt,

få har jag icke funnit min räkning att göra det

annorlunda, fä vida jag, förfedd med tilräcke-

ligt^
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ligt hobol, (§. 6.) icke behofde fåda åkren

til föda för kreaturen 5 och fokte fornåmligaft

idka höfl-fådet, fåfom ådlare , och bäde i lör-

brukning och affattning, drygare. Men fä år

ock emot den iåran , cm ärlig fådes-omfning,

fä mycket mindre feladt uti det i 4 år förfokta

tredings - trädet, dä jorden ingen gång burit

famma fådes-flag tu är i rad , och utflaget än-

dock, ätminltone i vär-fad, varit än mindre
lönande.

Det fynes ock, af f-elfva Tabellen något
kunna flutas til förmon för fam-fädet, ehuru
vidrige utilagen för h varje är iärndlt lig före-

te. Ty faftän onekeligen af lika mycken jord

är mera gröda att förvänta utaf vanligt trade,

än af tredings- eller fjerdings- träde,fä kan det

ju ändock blifva en vinll:, att få fl^öidaetniyc-

ket itörre fält, falt än med nägot mindre af-

kaftning utaf hvarje tunneland. Til ex.: när

40 tunneland med vanligt trade gifva, a 7 f
korn, 306 f tunnor i gröda? få böra, pä fam-

ma egendom, brukad i fjerdings-träde, 60 tun-

neland ärhgen i fäde gifva, a 6 | korn, 370
tunnor, hvilket gör en tilökning, i utfädetj

vidd af 50 procejit , men i afkomllens mnne-
tal vid pafs 20 procent. Eller om man räk-

nar, i en omgång af 4 är, 3:ne grödor af et

tunneland, hvilka, enligt medeltalet i Tabellen,

utgöra 18 I tunna, fä läs på famma tid af et

tunneland vid vanligt trade bara 2:ne grödor,

tilfammans om 15 | tunna, det är, öfver 2C pro-

cent mer i tunne-talet.

Sammalunda om man, efter Tabellens fund-

na mcdel-tal, vil jämförä tredings -trädets af-

komlt,



komft, blifver tiiokningen i utfadets vidd 33 f
procent, och i grödan 11 procent,

^
til ex.

340 tunnor af 53 f tunneland, i ftälle for 306 f
tunnor af 40 tunneland. Jåmföres allenalt et

tunneland, få gifver Tabellen, pä 6 §rs tid,

vid vanligt tråde, uti 3 fåden med hvila mil-

lan, 22 1 tunnor, fom ock gjor 11 procents fkil-

nad, eller vid pafs ^ del.

§. 18. Efter min förfarenhet, forfvinner

vinilen af denna ringa fkikiad aldeles genom
följande omftåndigheter : i:mo Denne tilok-

.ning af |:del bellår endaft i vär-lad; aliden^

•ftund pä de til bruk och fruktbarhet bättre

gårdar, vid vanligt trade, plägar höft-fås minft

delar af trädes-gärdet, eller f af all åker-jor-

den, och til vårfåde lemnas f af trädet eller |
af all åkren: och fäledes genom tredings - trå-

'det höft-fådet fnarare minfl^as ån ökes,men vär-

Jfåriet allena utvidgas til att intagaf af all äkren.

2:do Som väderlek och fysflor, hellft i et

;fruktbart år, fellan tillåta att i rättan tid plöja

ftubb-gårdet och lägga det i vinterforr, me-
,dan jorden väl reder (ig; fä mäfte vär-fådet,

tvefådt eller i tredings-tråde, nödvändigt be-

ftä meft af de ringare fådes-flagen , fäfom haf-

ra och bland-fäd, och til mycket liten del af

.ftridt korn: däremot i vanligt trade alt vår-

landet eller til ftörre delen kan fådas med ftridt

, korn.

3:tio Medan ftubb-gårdet, fom fkall vår-lSs,

icke kan betas förrån höft-fåden ar afbårgad,

dä ogråfen redan hatva fällt lina frön 5 få blif-

ver famma gärde, det följande aret, mycket
bekajat med ogräs, hvaraf kornet, mer ån all

O annan
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annan fåd, tuktas, och fäledes , åfven for den-

na orfak, nödvändigt att hålia fig vid haira

och biand-fäd , lom baft förmå kampa med
ogräfen, men ock iiundom duka under.

4:to Om å enafidan, tve-fådet gifver ^' mer
i" gröda, nemi. meft af de ringare värfåd:>- Ha-

gen å en dubbel rymd af åker, fä dn:;:er det

ock å den andra, et tredubbelt utfåde i vår-

landet. Ty ciä en vål anfad trades åker ej for-

drar mser ån f tunna på tunnclandei:, få kan i

tve-fade, i anfeende til facies - flagens grofhet

famt äkrens fåmre ans och faran fur ogräs,

icke med fåkerhet utfås mindre, utan fnarare

mer, än tunna pä tunnelandet. Når jag un-

der mina förfök annorlunda gjort, har jag

merendels fått orfak att ångrat.

5:to Gode hushSllare i alla länder fcka for-

myckla de ådlare fådes-flagen , och icke de lin-

•gare. Men genom tredings-trådet fker det

tvårt om.

6:to I Frankrike, dar tredings-trådet år all-

mänt, räknas grodan ar vår -gärdet icke gå
högre, ån til halfva värdet emxt grodan af

hoit-gärdet. Och då pä 6 års tid, tii ex. 2;ne

grödor å trade och 2:nedito tveiädde, icke ni-

ga högre i värde, än 3:ne grödor å trädd jord

inom famma tid ^ hvad båtnad biifver då act

ombyta vanliga trädet til tredings-träde?

10, Jo, dä en egendom har ingen eller

alt för liten naturlig äng, (få kallar jag den
fom, med eller utan konitens anftalt, ärligen

ftär vifs tid under vatten och ej tarfvar annan
odling) utan bara fl^arpa flärter- och betes-ha-

gar, lika högländiga med åker- gården 5 torde

vara
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vara nyttigt, om formSgan tillåter, att efter

hand upplöja nämnda fkarpvall, redeligen an-

a vånda meita grodan derai til kreaturen, och
y "Utvidga denna upodhng, tils den bliiver vid

I
pafs at lika vidd med et af äker- gården, och
dä lågga fig til 3 årgänger, hvaraf en, den fam-

me fem vanliga trådes-gärdet , kunde höft -fås

hel och hållen 5 den andre vär-fås, meft til krea-

turens t}enlt både i kärna och halm, medan
den tredje iinge behörigen anfas med dikande,

korande och betande. Men da borde ock
en fadan tilökt årgång i åker icke beläggas

nied annan airad eller tionde 5 ån flätter- eller

betes -marken, hvaraf den tagen år, förrut ha-

de dragit. Sädane lågenheter låra nog finnas

ilrax norr om Upfala, åfven fom annars i få-

des-bygden mange Bonde-byar åro, fom hafva

idel fkarp-ang, den de fäfom odugelig efter hand
minflAa genom plöjande och ärligen vår-fä, til

'

defs fvart-myllan är afnött och borrtbläift , dä

jorden iågges fåfom en tilökning in i et a£
- åker-gården. Pä det fåtter har det tilkommit,

}, att fä månge hemman hår i Upland hafva fä
^- ftort utfåde och litet elier intet höbol, foljak-

- tehgen ringa gödfel och fvagt bruk. Deffe

borde ligga i tredings-tråde; men det har ej förr

kunnat ftie, medan tilokningen i åker har helt
2' fmåningom för fig gått i långliga tider, och

dår, hvareft fkattlåggningen år grundad på van-
ligt tråde, alt orörmärkt utvidgande af de tu

Ici
,
gården varit anfedt för åboens ftörfta vinft.

P I Til att en gäng få fädana hemman lagda i

^ tredings-tråde, bör upplogningen af alla ikar-

\

pa.inagor, fom ännu brukas til flåtter elier be-

é ' te, flitigt fortfåttäs och n?\ alt fått upmuntras
ar O 2 f
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fä att noden jåmte uplysningen ändligen i%:all

drifva vederbörande til attgifva kreaturen mer
ån bara halmen utaf åkren , fom blifvit dem
ifråntagen, och til den åndan vår-få tredingen

af all bill-hugad jord. Hårtil fordras , framfor

alt, exempel af flera trefna Stånds-perfoner , i

mänga år, m^ed Itändaktighet och fram.gång

fortfatta. Men fädane jordbrukare fåtta fig ic-

ke garna på få magra hemman. Atminilone
var det icke min belägenhet, att i den hår gil-

lade affigten idka tredings-trådet.

§. 20. Att nu likaledes profva den här of-

van, ($. 17.) i anledning af Tabellen, befund-

na vinlt af 20 procent vid fjerdings- trädet

,

fä lät ofs forfl komma til den, af vära hus-

hållnings-lärare i allmänhet yrkade, men af

mig icke nyttjade methoden, att icke anförtro

äkren famma flags fäd tu år i rad, och att lor-

denfkull utfå, i:fl:a året rag och hvete, 2:dra

året korn och bland-fäd, och q.-dje året hnfra.

Härvid möta då famme ölägenheter, fem här

ofvanföre (§. 18.) vid tredings-trädet anförde

blifvit: fäfomx, att hö(t-fädet derigenom ver-

keligen och mycket minfkas : att ärven af vär-

fåden de ringare flagen blifva näftan de ende,

fom kunna hafva någon fäker irarngSng; att

ogräfet än mera får öfverhanden: att utfädet

mäfte derfore okas i ftorre monn än afkalf nin-

gen : att om, efter andra blidare orters erkän-

da förfarenhet, tvefädet icke gifver i groda
jner än hälft värde mot grodan at hvild jord,

få måtte trefädet gifva något mkndre, dä alt

annat är lika. Dock lät ofs antaga, att tvefä'

det, genom god ans, kan gifva Id mycket 6f-

ver, fom trelädet under haiiva värdet af cn
full
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full h6ft-fäds groda efter trädet, fä blir utfla-

get icke förmonligare än af tredings - trädet.

Ty pä en omlopps-tid af 4 år blifver afkom-
ften af et tunneland, en gång höft-fädt och
därpä tu är i rad vär-fådt, icke mera värd,
än afkomftén af et tunneiand, fom inom lika

tid 2 gånger bär full gröda, efter föregänget

träde hvarje gäng j och altfä vinften af fjer-

dings- trädet ingen.

§. 21. Jag måfte likväl tilfiä, att denne flut-

fats icke bör göra tilfylleft hos dem, fom nå-

got djupare viija nagelfara faken; hellft fom
det bör medgifvas, att vare författare i hus-
hållnings -vetentopen nog fellan bruka en ve-

tenfkaperna anftändig noghet: det ock icke lär

undtalla någon kunnig, att värderings-fätt ä

gröda, fom är godt i Frankrike, hvar höll-

fädet meft beMr i hvete, icke är aldeles läm-
peligt til vårt land, där höft-fädet beftär för-

nämligaft i råg. Lät ofs derföre icke fky oma-
ket, att genom tydelig uträkning jämföra, til

deras värde, afkomfterna utaf vanligt träde och
fjerdings-träde, fådana fom Tabellen dem fö-

reter. Til den ändan, lät ofs här antaga vär-

det pä fädes-flagen fädant, fom det flaligen är

i goda år, nemL i tunna hafra til i R:dal.

,

Bland-fäd i J, grof-korn i -|, gumrik i|, räg

2, och hvete 3 R:dal. Prifen, högre eller lä-

gre, göra här intet til faken, allenafi: de åro

iins imellan proportionerlige. Jag fätter, att

hår i Sverige befäs | af hoft-fådets vidd med
hvete , faftän det än icke hunnit dertil Det
tredings-trådet, fom jag fjelf icke har förfökt

i ftort, (§. 4.) vil jag ock gynna deruti, att

O 3 ut-
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utfåtta I tunnelands afkomft i höft-gårdet, ic-

ke efter det i Tabellen tundna medeital tjl 6|
efter 1 5 utan lika fom vid vanligt tråde blif-

vit befunnit, til 7f kornet (^) , och nåremot
för vår-fåden alflä fä mycket af iörltnärrjnde

medel-tal, att det, ror alia 3 åren fammanlag-
da, igenfäs.

Et tunneland äker, i fådant fjerdinrrs-trå-

de brukadt, bör al tia gifva fäfom et medium,
i:fta aret, hvete och rag, 7 f tunnor

a 2 I R:dal. öfver hufvud 17 R:dl. 12 fi^.

2;dra aret, Korn och bland-fåd,

5 Yj tunna a 1 1 R:dal. - 7 - 21 6 r.

3:dje aret, Hafra,

5 TT tunna a 1 R:dal. - 5 - 20 -

4-de året, hvila. Summ.a 30 - 5 6

Et tunheland äker , i vanligt tråde , ä frukt-

bar ort och val brukadt, det år, der minll f-

delar af den hvilda jorden befås med holt-fäd

och tredingen med vår-fåd, bor gifva,

i:fta aret 7f tunna, hvaraf f Kvete och Kag
a2|R:dal. gjor - - - - 11: 24. -

Och I ftridt korn eller , fom gclr pd

et ut, hälften grof-korn, J gum-
rik och ^ hafra, a i R:dal. öf-

v^er hufvud - - - - - 3 : 40, -

2:dra året, hvila.

3:dje äret lika fom det forfta - 15: t6. -

4:de aret, hvila. Summa 3c: 17^
Hår

(*) Tabellen, gifver väl icke mer in 7 I\Ien Ibm

jiS äkid i'i^^i* TviAtÅ af logen ragadt nirU , och

ändock 9 ficr(iinjj;ar pä tunnan:, la är ic:<e for-

myc'^et tikng^n^. att hir f tta ; i ll.ille för ^:d«iar.



Här vifar fig en fldlnad af 26 | iMlling fpe-

cie per tunneland til vanliga trädets formon:

la att) om fjerdings-trädet, efter denna Tabel-

lens medeltal, gitver i gröda 20 procent mer
i tunnetalet, få biifver den dock inemot 2 pro-

cent mindre i värdet

Men om jåmnforelfen fkall blifva fullftän-

dig, få mSfte ock utfädets värde i bägge de

nyfsnåmnde åkerbruks -methoderne beräknas.

Utfädet å et tunneland gör i fjerdings-trädet

i:fta aret, hvete och råg f tunna a 2| R:dal.

gjör " - - - i: 24. -

2:dra dito, korn och bland-fåd I t:a i: 18. -

3:dje dito, hafra i tunna - - i: - -

4:de dito, intet. S^^^^^^T^^ö^
hvilke afdragne pä grodans värde 30: 5. 6.gif-

va 26: ir. 6. pa^4 års tid af i tunneland god
äker, eller af 4 dito på i är, til erfåttning for

Landmannens arbete pä jord och hus, utla-

gor och flädja eller inköps interelTe.

Utfådct ä et tunneland gör i vanligt träde,

i;ft:a året,
f-
tunna, hvaraf f höft-fäd a 2 1 R:dal.,

f vär-fåd a 1 1 R:dal / ^ - i : 16. -

2:dra äret, intet.

3:dje dito, li;ca fom det forfta , - i: i5. -

4:cie dito, intet, ^'^^'^'^
hvilke afdragne af grödans varde 50: 32, gifva

28 R:dal. fäfom atkailningens värde pä 4 ars

tid af I tunneland, eller pä i ar af 4 tunneland
god åker. Skilnaden är i R:dal. 36 h. 6 r. til

vanliga trädets formon, eller 21 il:. 6 r, ärii*

gen pä hvarje tunneland fädan åker-jord. Sä
ftor magt hgger ä fkillnaden, i.fådes-fiagen, och
att hellre förmvckla de ädlare bland dem 5 ån

O 4 de
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de ringare. Hvadan ock det bruket, att i van-

ligt trade befå en lika vidd med vår - fåd fom
med höft-fåd, eller ock än mer med forra fia-

get, icke åger rum utan i de magrare lands-

orter, och i de bördigare bara på fåmre hem-
mah, eller hos krafslare, fårdeles hos de land-

bo^r, hvilke, fyfslofatte om fommaren med
der^s husbönders (körd och höft-fåde, knapt

medhinna i råttan tid hollfå en hålft, eller än
mindre del af deras trådda åkrar.

§. 22. Det var ock, fåfom. ofvan fagt är,

(§. 17.) i affeende pä höft-fådens ftörre varde,

fom jag vid mitt fjerdings-tråde ftraxt vidtog

det bruk, att få höft-fäd tu år i rad och vår-

fåd det tredje j ånfl^ont det kråfver mycket m.er

arbete, fårdeles om höften, och icke biifvit,

mig vitterligen, af någon hushållnings -lärare

tilftyrkt, ej heller af någon forfarenhct nnvift,

vidare ån att jag i barndomen en gäng fedt en,

igenom fpill-fåd fjelffådd, eller få kallad ärfda-

råg växa tämmelig vackert, dår året förut h?,de

vuxit fvedje-råg. Detta fiags tre låde förtjenar

ock att jåmnföras med vanligt trade, i anfe-

ende til afkaftningens varde. Et fådant tun-

neland gifver altfå efter medeltalet af de hår vid

gärden blefne ärs-våxter,

irfta året, bara råg 7 j t:a , a 2 Ridc-^h 15 : 16. -

2:dra dito, hvetc och\åg 5 t:a
,

a2 |R:daI. öfverhutvud - 12: 9. -

grdje dito, korn och hafra 5 j% t:a,

ai|R:dal. likaledes - - 6: 37. -

4:de dito, hvila.. Summa 34. 14. -

Således har hvarje tunneland öfver hufvud

pä 4 ärs tid giivit af detta fiags tiefådet4 R:dal.

8 fk.
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8 fk. 6 r. elier inemot |:del mer i grodans

vårde, än af det förra Hågs trefädet bör for-

mödas: och 3 R:dal. 30 ft. det är, inemot f
mer än af vanligt trade här blifvit hämtat.

Beräknas nu utfädet å detta flags fjerdings-

träde, fä bhfver det ä i tunneland

i:fta året, f tunna bara räg a 2 R:dal. i: 16. -

2:dra dito, i tunna hvete och räg - 2 : 12. -

3:djedito, i tunna var-fåd, i: 12. -

Summa 4: 40. -

Detta utfådes värde, afdraget af grödans värde,

lemnar 29 R:dal. 22 11c. tii värde pä 4 års af-

kaftning af i tunneland åker 5 fom gör 3 Rrdal.

10 På. 6 r:ft. mer, ån det förra flags fjerdings-

trädet, och i R:daL 22. ll{. mer, än vanUgt
trade, pä hka mycken jord och tid, af fig kä-

ftar: hvilket vifar för hvarje tunneland äker en
årlig förmon af 38 fk. 7|r:lt. framför det förra

flags fjerdings-trådet,och af 17 fk.6r:ft. framför

detvanhga trädet. Detta utflaget , fåfom grun-

dat pä mänga års befundna verkeliga års-väx-

ter, tyckes vara et betydehgt fl^äl för det flags

trefäde, fom jag här i 7 år öfvat. Icke defs

mindre fann jag för min del, dä jag öfvergaf

det bruket, och finner ännu, att fädan vinft ,

i både tunnetal och värde befunnen, icke för-

mår upvåga de många vid trefädet- häftande

ölägenheter, dem jag nu vil föka påminna mig
och Läfarens omdöme underllålla.

§. 23. Deffe äro, utom hvad hit lempas
kan af hvad här frammanföre (§.i8.) är anförtt

i:mo Det gräfeliga arbete, (§. 7.) fom detta

bruket gaf under fjelfva fl^örd- anden , då land-

folket utom dels , och vid vanligt trade, knapt

O 5 för-
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förflär til alla^ påträngande fyfsior : få att om
jag, med nnycket folk och dragare och liten

vicld af jord, knappt kommit til råtta dermed,

böra få Land-män fmickra iig att det medhin-
na. Dock bör detta fkälet icke gälla mycket
hos dem, fom hafva förmågan att forföka, ty

grödans förmycklande åltadkommes icke utan

genom förmyckladt arbete. Nog af, att trefädet,

for den orfaken, "aldrig lär kunna biifva et

allmänt bruk. Och visit är det, att fedan jag

dermed återvände, har mitt åkerbruk icke va-

rit hälften fä mödofamt och bekymrande.

2:do Svårigheten, att få rätt bruk ä jor-

den til tvefädet och trefädet, dä aret är fent,

fä att fkörden i råg-gärdet kommer i flutet af

Augufto, och i de andra bada gärden räcker

långt in i September eller än längre, hellft om
inbärgningen tillika rakar gä trögt, för vät-

väder fkuli, fom dä gemenligen händer. Up-
ftomningen mäfte dä (l^e kring Mickel .--maffan,

eller längre in i Oclober, dä jorden icke mer
reder fig för träde-ftocken och ligger flifig ef-

ter plogen. Man målle låta förbigå 2 a 3 da-

gars uphälls- väder, til att fä börja röra en

förrut vattu- klappad jord, och knapt äro de

förbi, dä nytt rägn-våder akommer, fom an-

tingen hindrar körandet eller bortflxämmer ar-

betet. Sä att man ganlka fällan får tidigt och
dugligt bruk å jorden til påföljande vår-fide.

An värre år det, när m?.n vil t\efä med höiT:-

i*äd, ty dä kan tidens forlull ån mindre lidas,

och man nödgas altlS bruka något fämre, lör

att icke fä alcieles obrukadt. Icke defs mindre
drager dcrmcd olta lä långt ut, att man får

tve-
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tvefä litet eller intet af råg, och med alt for

litet liopp om framgångs hvetet och bland-

hvetct. Når ä fjelfva .trädet icke kan räg-fås

förr än den 29 Äugulli, iiibm- är 17695 fa kan
man vål tänka, huru tidigt det förfta liubb-

g^irdet dä hinner blifva fårdigt att tvefåstock-

lä kommo'hvete och bland-iivete det -are t icke

förr i jorden, ån den 21 och 23 September,
joch 2:dra flubb-gärdet icke att plöjas til vår-

land forr ån den 27 i faiiima 01anad.

Aret forrut, 17685 kom ftnbb-gärdet icke att

laggas i vinter-forr förr ån den 6 Oclobris.

Är 1770 börjades dermed på famma dato. År
1771

5

'dä råg-PKorden icke börjades förrån den

27 Augufti, kunde ftubben icke nedplöjas förr^

ån den 9, lo, ir Septembris, dä jorden obe-

tad och ovädrad mätte Itrax emottaga tvefådet^

och igenharfvas/ Värfåds -fkorden börjades

den '19 Septembris, lycktades den 24 Oclobris,

och famma dag börjades upplöja det 2:dra

ilubb-gårdet til värland.

Ar 1772 inföll råg-fkörden den 22 Augu-
fti, föl-lta Ilubb-gårdet blef ledigt til plöjning

den 14 Septembris, började tvefås den 30 dito,

och andra ftubb- gardet plöjdes den 7 til d. 13

Oftobris.

Af de 7 förföks-åren voro fäledes 5, fom
medförde et fent upilonuiiande, det år, et

mindre fördelaktigt bruk a den jord, fom
fluille tvefås och trefäs.

3:tio Den faran , att genom fädant fent

bruk blifva nödgad att få mindre råg, och me-
ra hvete och blandhvete, och att förlora hela

grödan af deffa fenare, fäfom mighånde 1770,

eller
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eller ineraot hela, fäfomi77i, (§. 13. 14.) up-
våges icke af den fanaolikheten, att et godt
år fä fin fl^ada erfatt, eller i et omlopp af nå-
gra år finna fin fördel i afkaftningens medel-
tal; ty et oår fl^adar altid en Landman mer,
ån 2 goda Sr kunna erfåtta. Och dår åkren
utgjor den enda eller atminftone hnfvudfake-
liga näringen, gjor Landm.annen båfi, att me-
ra fe pä afkomltens fäkerhet, ån högfta mo-
jeliga varde.

4:to Dels til att fä undangjordt vid et fä

mödofamt och åfventyrligt åkerbruk, dels

ock efter Herr Duhamels anvisning, att

ju frodigare fäd
,

ju längre tid behof-

ver han att våxa, brukade jag ofta få gam-
mal räg, och det pä ny -gödning. Men den
blef ock ofta mycket fkadaci af rotmafken, och
år 1767 om höften fa betydeligen , att 4 {:dels

tunnor, utfädde den t8 Augufti pä 7 | tunne-

land val brukad och nygödd åker, pä det få t-

tet gingo förlorade, och icke blefvo upfädde,

af orfak, att räg-gråfet om våren tycktes äter

någorlunda fkyla jorden, men befanns in pä
fommaren beftä meft af fvingel , hvarföre jag,

til att icke fä åkren deraf fmittad, lät afflä alt-

fammans til hö, fä fnart fvingeln var gån-

gen i ax.

Är 1774 blef ock en del af gamla rägen för*

tård af famma flags mafk och med i |- tunna

ny råc^ upfadd den 19 Septembris , fedan jag

dä, fi\ibm flera andra år förrut, fåfängt för-

fökt att fpecka rag-äkrarna med upnedvånda
gran-tuppor eller med ftål-bitar^ Aundom att
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befl^ dem med fmårre jftålbitar (^). Alt fedaa

jag återvände med tre-fådet , har jag icke £kyn-

dat med rag-fäningen, mer än andre , icke hel-

ler fått mycken gammal räg, och den meren-
dels blandad med ny: och fedan den tiden har

min råg, falbm afidras, vSi blifvit befokt och
gallrad, men icke härjad af rot-m,afken.

5:to Blot-maften, (§. 14.) fom år 1773 om
h6ften obferverades i lior myckenhet både på
råg och hvete i det tvefädda gardet, men tor-

de vål oftare gjort fl<ada oiormärkt, tror jag

ock til en god del befråmjas af tredings-trådet;

i ty jorden icke får fä ofta fol-verkas, och alt-

fä fniglarnas lagda ägg icke forftöras af torka.

Härom kan jag vål icke tala annars ån gife-

nings-vis, men ityrkes häri deraf, att jag et

af de 7 förfoks-ären, jag minnes ej hvilketde-

ra, under trädandet i et annat af-mina gården,

blef uti denna opnade förren varfe åtfkilliga

vålbehållna och fammanliggande ågg efter få-

dana fniglar, dem jäg federmera icke fått fe.

6:to Mera vifs år den olågenheten att, un-
der 3 års fäden i rad, ogräfenfä alt lör myc-
ken frihet att öka fig, qvåfva fädes- växten,

fårdeles i vår-gärdet, och följa in med fådea

i hus. Til bot härå, vidtog jag det bruk,

fom vi låfe vara almånt i Frankrike vid all fåd,

och jag fedt i Pohlen öfvas vidhvetet, att lä-

ta renia fåden under det han växer, hvartii

(*) Ak detta forelopp några är förr ån Herr Bjer-
KANDERS Ron, införde i Kongl. Vet. Academi-
ens Handlingar for 1777, 1778 och 1770, hade
yppat Rotmalkens tiliioii och félje med ladu*

gärds -godilen»



214 1782. ^iil Alg, Sept.

jag i en och annan fommar använde ofver loo
dagsverken. Men hår kom icke alla är nog
rägn i råttan tid, fi att ogråfet kunde loisna.

Och når det fkedde, torkade det ftundom hä-

ftigt til igen, innan alt gardet hann ofverfaras.

Når ock, i detta affecndet, mycket arbets-foL^

nyttjades hårtil pä en gång, biet faden, all tii-

fyn oaktad, mycket nedtram.pad, och til en
mårkelig del upryckt tiUika med ogråfen. Det
famma iker ock utoirJands, hvar folket år myc-
ket mera vandt vid fädant arbete.

7:mo Når jag om holten ville låta beta det

tilårnade vär-landet, dels under det man ladec

i vinterforr och dels efteråt, hånde den olä-

genheten, att fvinen (kämde den tiiredda äkren,

med bökande, ocli gjorde dera gropar, hvari

lade lig is om vintrcn, fom förlmkadc iånin-

gen om våren.

Fåren , fom genom fjerdings - trädet

mifie halfva iitt fomm.ar- bete, voro då altid

magre om fom.maren, och ftundom fä utf\'nit-

ne, att jag nödgades,, emot ordningen, inlSta

dem i betes - iiagarna , nar Råg-fl^örden långe

drugde.

6. 24. Defie fvSrigheter fam.mantagne tyc-

kas bora. väcka mycken betänklighet vid det

fiags fjerdings-träde, fom jag rorfukt, ånfi^ont

uträkningen fallit til defs iormon både i tun-

netal och varde: än mera vid det andra fjaget,

nemligen med tu vår-fäden i rad efrer et höR-
fäde, fä vicla afkaftningcn deraf berinncs rin-

gare i vfirde, än efter vanligt trade. An min-
dre fynes då vara att förmoda n^gon vinning

af icmtiugs-trädet.

Det
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'Det i England icke länge feclan ^ddtagne

och mycket prifade bruket att, i llälle för tra-

de, bårga Klöfver eiler Turniper af akren fam-

ma är, fom den fäs med hvete, lem.nas i litt

varde, önfkeligt år, att de egendoms-herrar,

fem hafva förriiågan, hade ock tid och tålamod,

att dermed g(3ra tilförhteliga iörfök, (§. 2.)

til alimåahetens uplysning. Vårt chmat tyc-

ke:-: lågga ilörrta hindret i vägen för fådana ior-

bänringar. Då vintren oitalt varar intil fom-
maren 5 och denne knapt är til ända, förr än
vinrren åter vidtager, blifver ofs tiden verke-

ligen for knapp; om våren, til att halva 2 a3
vår-gärden att fäda, utom trades-gärdet att up-

köra och dika, och om hölteu, til att upliom-

ma lika fä många gärden. Lät vara, att vi

jftundom haive höften både lång och vacker.

Men om jorden i den ars-tiden icke juft ihop-

fryfer, är hon dock merendels för vat til att

kunna nog väl köras, harfvas, flåddas. Jag
vil minnas, mig hafva läht, för 10 a 12 år fe-

dan, i Mercure de France, att Herr d' A ub en-

ton, i en Afhandling til Veténflaps Acade-
mien i Dijon, har bevift, att det i Champagne
brukeliga tredings-trädet är mindre fördeiaktig:t,

än hvart annat års träde (Iralie ' vara. Kan fä-

dant bevifas i Frankrike, fa tyckes den fakea

böra finnas än mera betänkelig här i norden. ' '

Hela förflaget, om äkrens fädande flera är

i rad, tyckes fätta förut en fats, fom är alde-

les origtig, att jordens afkaftning förholler lig

i mon ai vidden. Lika fä angelägne omftän-
digheter härvid äro hruket och bördigheten. Bru-
ket fordrar, icke allenaft en tih^äckelig /j/rA^/

i tolk och dragare, utan ock tilräckelig tid

:
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och de| är den, fom vårt luit-ftrek ofta väg-

rar. Beträffande Bördigheten, är det beiynner-

ligt at, åtminftone här i Sverige, de magrare
Landsorter äro jult de, fom alimånne. igen id-

ka Tvefädet. Men månne icke detta är en
mifsräkning ? och månne den icke härrör»: af

den lätthet, de finna i bruket? Ty fand och
mylla kunna koras när Bonden gitter, men
Lerjorden icke få.

I alhnänhet är värt vanliga Träde pä
långt när icke upbragt til den tullkomlighet,

att Jordbrukets utvidgande mera mä behofvas
ån des förbättrande. Detta lenare tyckes forlt

bora hos menige Jordbrukaren, fom utgör flör-

fta hopen, toroka Hoit-Sadet, hvilket ock ver-

keligen ar i tiitagande. Hinna Vederbörande
något mer, få lonar lig nogfamt at plöja fuarp

vall* och dar den tryter, äterftår att gripa til

kärrs och moffars upodling. Til alt fadant,

ligga nöjaktige upmuntringar i de omftändig-

heter, fom Fäderneslandet, under närvarande

milda och vifa llyrelfe, kan fågna iig åtj fre-

den, tryggheten, utgårdernas drågiighet, fe-

dernas förbättring, frihet att klyiva jord för en
hvar fom gitter, och andligen det, fom af en
mer utbredd uplysning ännu väntas, at hem-
mans-brukare icke med andra gårdars betjenan-

de, hindras ifrän egna jord-brukets förbättring.

Nu återftår, att pä fatt, fom Hr. Wall tRius
gjort, utaf Tabellen draga ätfkilliga andra flut-

iåtfer om vårt jord-bruk i allmänhet. Men jag

fruktar att redan hafva gjort denna afhandling

förläng, ocb flutcr deriöre, glad om jag för-

mått någorlunda \ äl utreda frågan om Trc-fadcts

nytta, K. d. 2 April 1782.
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Befixrifmng på en ny Iconantidiptifli Tub^

af

Baron PET. N. von GEDDA^
Kammar - Revifions - Råd.

Ibland de nödvåndigafte och måft vanliga A-
^ ftronomifta obfervationer , räknas med fl^åi

de 5 fom göras öfver hirnmels-kropparnes pas-

fager genom meridianen, famt deras åtfkiiliga

högder öfver horizonten, men Tuberne, fom
dertil nyttjas pä Quadranter och Tranfit-In-

ftrumentrer , åro beledfagade med en olägenhet,

härrörande af hår-korfet eller trädarne, fom
litta i objeftiv-glafets focus, för att utmärka
ogneblicket af iijernans paffage. Defle fine trå-

dar kunna ej fes nattetid, utan då de uplyfas

af et, in åt Tuben kaitadtj främmande fken ,

hvilket i och med det famma forfvagar obje-

ktets bild , famt gör obfervationen fvär på fle-

rehanda fått, fä att, dä en kropp med fvagt

ljus, til exempel en Comet eller någon af de

mindre ftjernorna , fell obferveras, blifver ob-
fervationen ganfka ofåker och ofta omöjeiig.

Att öfvervinna denna olågenhet, harHrjEAU-
1.AT, Ledamot af KongL Farififka Vetenfk. Aca-
demien, upfunnit et nytt Inftrument, hvilket

han kallar hmette Iconantidiptique^ eller Tub,
fom vifar 2:ne mot hvarannan vände bilder af

et och famma objedl. Då Tuben, til exem-
pel, riktas pä en ftjerna, fynes en bild af ftjer-

nan inkomma pä högra, och én annan pä vän-
Itra fidan i Tuben, hvilka Halkas hvarannan^
under det ftjernan pä himmelen framfkrider,
til defs de, vid ftjernans paffage genom Tu-

P bens
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bens Axis , råkas , och for et ögneblick up-
blånka i en enda lljerna., men genall åtfl\iljas

och i contraire våg ur Tuben utgå. Med So-
len, Månen, eller någon af Fianeterne, fcr-

häiler det (ig på nåJlan lika fatt, med den åt-

fkilnad, hvad de 2:ne iorrcnåmnde angår, at fom
deffe kroppar aga en anfenlig fynlig Diameter,
kunna 3 obfervationer anflålias vid hvarje pas-

fage, nemhgen ej ailenaft de 2:ne vanliga 6

-

ver bågge bråddarnes contaclus och feparation,

utan åfven den tredje ofver det moment, dä
bågge bilderne fkyla hvarannan och utgöra en
enda bild, hvarigenom tiden af centri palTage

erhålles, medelft direél obfervation, hvilket

med vanhga Tuber ej kan åftadKommas.

Detta nya påfund beliagade Kerr ProfeiTo-

ren Wilcke, for någon tid fedan, för mig
omtala, med yttrande, att man ej ånnu hade
fig den optifka fammanfättningen bekant, utan

alienaft vifste effeélen af Inifrumentet. Jag er-

indrade mig da, att ]ag, för flera är fedan, vid

några forföks anhållande med oculairers fam-

manfättning efter Herr Hexnerts Theorie,
til att vinna en Ifark aggrandtring uti Achro-
matifka Tuber, blifvitvarfe et Phenomene, fom
mycket liknade den effect man tilll:riiver Hr
Jeaurats Lunette: Phenomenet beltod uti 2:ne

bilder af famma objed, fom voro lika tydeli-

ga, men något olika til Itorieken. Jag kan ej

nu påminna mig, om de hade lika eller con-
traire ftallning mot hvarannan, men jag på-

minte mig genait, att de härrörde deraf, att

tvånne glas, af olika bredd, blifvit til en vifs

focal-diilances erhållande, i hall fatte tilfam-

mau med något vaj«, fä att en bred ring blef



ofrig pä det ftorre glafet, rundt omkring det

mindre, fom ej upfylde infattningen. Jag atten-

derade dä ej mycket til detta Fhenomene, utan

då jag funnit orfaken
,
bet^ckte jag den breda

ringen omkring det mindre glafet, och fiapp

fäiedes den dubbla bilden: men då jag nu no-

gare betänkte aHa omftändigheter och de flera

glafens ftåUningar, ibm orlakat de dubbla bil-

derna, fann jag deraf anledning til en famman-

fåttning af fyra convexa glas, fom ftuile göra

hka verkan med Herr Jeaurats Lunette. Det
dröjde ej långe, forr ån jag verkltålte förfoket,

och fäg med nöje famt vifade Hr Prof. Wilcke, •

och Hr. Secr. och Ridd. Wargentin, huru den-

ne fammanfåttning hade alla egenfkaper af Hr.

Jeaurats Lunette. Sedan har Hr. Wargentin
.behagat låna mig den nu nyligen hitkomne delen

af Philofophicai Transaélions , hvaruti Hr Ma-
gellan upgifvit en kort beQ^rifning på Herr
Jeaurats Inftrument^ jag fåg deraf, att detta

' år mycket ilnljaktigt frän mitt, åfven uti

fjelfva optliT^a principen, famt, il vida jag ^
~

kan finna, nog fvårare uti verkHälligheten,

dels i anfeende til fråmfia objeéliv-glafets kor-

ta focal- dillance, dels i anfeende dertil, att

andra eller medlerfta objeclivet måfte midtpä
vara genomborradt, til fä fior vidd, fom lilla

objeélivets apperture. Jag har derfore trodt

[I
mig ej böra ändra min föriia tanka, utan har <)\

jj

efter den famma inrättat det Inftrument jag nu
j;

har den åran underkaita Kongi. Vetenfkaps Aca-'
: demiens omprofvande, och livars fammanfått-
ning af följande befkrifning, jemte bilagde rit-

ning , kan inhämtas.

AB, Fig. I. Tab. VII. år et Achromatid^t
objeäif-glas af lo | tums folar-focuSj fåiladt

^ P 2 midt
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midt uti Tuben aa, hb^ Fig. 3. CD, år et mindre
achromatifkt objeflif af 3^ tums focus eller f af

AB5 och år infatt vid andan j/ af lilla roxtz xy
fig, 2. EF år et ordinairt dubbelt convtxt-
glas af lika focal-diftance med CD , fåftadt uti

andra ändan x af lilla röret, famt til det af-

ftånd från glafet CD, att deras fcci coincide-

ra, fom fynes vid W, fig. i, kunnandes detta

afltand ernås genom rörens x och y inO^jut-

ning eller utdragning, hvarefter de med andan
dar glafet EF fitter, inHirufvas uti den ut-

fkurna brickan RST, fig. 2, hvilken äter faft-

fkrufvas uti infattningen af objecfiv-glalet AB,
få att glafet EF kommer få nåra derintil, fom
möjeligt årjfedan infkrufvas altfammans uti opna
andan "af flora röret aa

^
fig. 3. och den andra

hälften bb af Tuben päfkrufvas, att förvara

lilla röret frän ftötar^ fom kunde böja det utur

defs ftållning.

Enär nu parallela Arålar falla från et cbjeft

Hl, fig. I, dels på hlla objecfivet CD, dels

utomkring det famma genom utfkärningarne

uti brickan RST, på andra objeftiv -glafet AB,
böra de formera 2:ne motvånde bilder uti den
gemenfamma focus T, ty de ftrålar , fora fal-

la på flora objcftivet, förenas i defs focus T
uti en up och nedvänd bild M, på lika fått

fom i vanliga Tuber; de åter, fom falla på lil-

la objectiv- glafet, formera förft en up och
ned vand bild KL uti focus W, hvilken bild

af glafet EF uptages och, pä famma fått fom
i:ti terrellra Tuber, omvändes famt kallas af

glafet AB til defs focus T, emedan de, från

glafet EF utgående flrålar, talla parallelt på ob-

jedivet AB, och blifver denna andra bilden

V fi-
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V fäledes rått up flående eller i contrair ftåll-

ning mot bilden M. Deffa båda bilder böra

äfven altid blifvalika flora, fä fnartXW=:UW
eller att bagge fmä glafens focal-diftancer åro

lika, famt XU 2 UW eller bågge foci co-

incidera, ty^da blir altid KL : MN : : UW :

ST. Detta är en förmon, fom altid medföl-

jer min inrättning af detta inftrument, men fak-

nas uti Hr. Jeaurats, ty där fitter glafet EF
ej fä, att defs focus coinciderar med focus af

CD, utan långt bakom denna focus, fom fes

af fig. 4. få att ftrålarne , efter deras brytning

genom glafet EF, gä convergerande genom den
utfkurna opningen uti flora objeétivet AB,
och formera en focus uti T, pä famma fått,

fom uti et componeradt Microfcopej bildens

ftorlek beror fäledes af helt andra proportio-

ner, nemligen förhållandet imellan GW, GX,
WX och XT, fäfom uti componerade micro-

fcoper, fom år fvårt att determinera utan ta-

tonnement. Bildens KL ömvändning fl^er defs-

utom medelft et enda glas uti Hr. Jeaurats
Lunette, men genom 2:ne uti min, och detta

fenare år, eiter optifka reglerna
,
förmonligare,

emedan fträlarnes brytning fördelas imellan

2:ne lika vinklar, i hvilket fall erreuren eller

otydligheten blir fä mycket mindre, fom fum-
man af bägge halfva vinklarnes cuber , år min-
dre ån cuben af hela vinklen, nemL fom i til

4. En annan förmon hårflyter åfven af den-

na inrättning, neml. den, att de 2:ne fråmfta

glafen CD och EF kunna hafva längre focal-

diftancer, utan att öka Tubens iångd, fä att,

dä man gör SRi::ST, eller låter foci coinci-

dera frammanföre få väl fom b^k-til, hvilket

P 3 i flere
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i flere hånfeenden är tjenligt, blifva defråmftä
glafens focal-diflancer mot objeciivets AB fo-

cal-dillance fom i til 3, i ftåilet för det att de
uti Hr. Jeaurats Lunette åro knappaft fom i

til 4, efter defs i Transaclionerne införda Ta-
bell. Deffe 2:ne formoner af mera tydlighet

och flörre apperture , erfåtta mångdubbelt den
lilla forluft af llrålar , fom af paffagen genom
4:de glafet i miin Tub Kan förorfakas, hvar-

om jag äfven förvi/rat mig genom forfok med
en efter Hr. Jeaurats method gjord Tub.

Emedan bilderne i denna Tub röra fig i

contrair våg, få val dä Tuben hojes , fånkes

eller vändes ät fidan, fom dä fjelfva objedet

flytter fig, (1 kan detta inftrument åfven tje-

na til högd-mätning, dä det appliceras pä Q\'a-

dranter, och år mycket vigare ån tuber med
vanliga hår-kors, emedan man med denna
Tub kan förråtta matningen i alla direclioner,

utan att behöfva,fom med de vanliga Tubeme.
Vända trådarne i den cireilion matningen f[%all

göras ; men en ibland de ftörfta förm.oner den-

na nya invention åger, år det anfenliga utfiag

den minfta rörelfe gifver, neml. dubbelt em.ot

hvad en vaiilig Tub af famm^a långd fkulle gif-

ya, hvilket hårrörer deraf, att bilderne, fom
röras i en contrair våg, derigenom fördubbla

finllnaden fms imellan^ deriöre kan ock med
detta lilla Inftrument, hvars Itora objeftiv ej

har mer ån lo | tums tocal-diftnnce, fölens el-

ler en ftjernas paffage determineras på \ fecund

når, hvartil eljeft behöives en 3 a 4 fots van-

lig Tub.

CajO'



Cajoputi oljans mjtta och bruk i Medicine^

af

C. P. THUNBERa

l^ajoputi kallas et i Oftindien växande trå<!,

utaf hvilket fäs en fin deftillerad oija, fom
år föga kånd af Medici i Europa, men förtje-

nar, att vara både allmännare kand och at no-
gare underfokas. Cajo betyder, på MalaiO<a

Ipräket, et Tråd, och puti betyder hvit. Trä-
det omklådes med en livit hinna (epidermis),

lika fom vära allmänna Björkar. Botanici kal-

la detta trädet Melaleuca leucadendra, och vä-

xer det viidt pä Moluccifka oarna. Bladen
håraf åro de, utaf hvilka denna fina och for-

tråffeliga olja deililleras. Når oljan år ågta,

och icke upblandad med någon annan fpiritus,

fä fer den grås-gron ut, år tunn fom en fpi-

ritus, och är af den finhet och renhet, att

hon icke lemnar det minfta refiduum, antin-

gen hon antändes eller ftäiles att evaporera.

Som deil faledes eger ingen phlegma, kommer
hon nårmaft intil de renare fpiritus. Hon luk-

tar lika fom Camphert, tillika med någon bland-

ning af Terpentin. När lukten år i mycken-
het och ftark, tyckes den i början ej vara be-

hagelig, men i liten qvantitet eller fpridd, blir

den ganfl^a angenäm. I fl;ort, deftilleras oljan

på Öen Banda, och tappad pä bouteiller^ fö-
res den til Batavia och Holland.

Invärtes har jag icke haft tilfälle , att for-

foka den; men utvärtes år den til fmorjnin-

gar et förtråffeligt medel. I fynnerhet tjenar

P 4 de^n
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den i Förkylningar, Rheumatifmer, Tandvärk,
Infiammationer och Gickt.

i.:mo Rheumatijkt vdrk^ fom fä allmänt plå-

gar de fattigare och Bönder i de kallare län-

der, har jag oftafl: kunnat dofva med denna
olja päfmord, och om fjukdomen ic^e varit

for gammal och for mycket inrotad, har den

åfven gifvit lig deraf.

2:do Tandvärk^ af hvad orfak fom hellfi,

åfven af ihåliga tänder, men i fynnerhet af

förkylning och flufs, har jag måit altid kun-
nat borrtfkaffa medelll Cajoput-olja, drupen pä
litet fin bomull ^ fom biifvit lagd uti eller vid

tanden.

3:tio Inflammationer ^ \ fynnerhet fädana, fom
Gickt förorfakar, åfven de aldrafv^årafte Oph-
talmier af denna orfak, hafva lagt fig och fo-

rekommits , endaft af ångan utaf denna flygti-

ga olja. Utom andra cafus, har jag et flört

prof på denna oljas nytta, hos en hederlig

Fru , fom i mänga är varit plägad af Gickt

,

hvilken måfl hälht fig up ät hufvudet och för-

orfakat fvåra Ophtalmier. I fednare åren har

ockfå denna Ophtalmie varit få vanlig, att hvit-

ogat hela året knapt nSgondag varit rätt h vitt,

och utan röda itrimor. Endaft igenom denna
oljans nyttjande, fom biifvit drupen på en fin

näsduk och hällen for ögonen , eller öfver

natten bunden för dem, har icke allenafi: in-

flammationen gätt borrt, för den gäng oljan

brukats, utan ock har defs vana, att otta igen

infinna fig, omfider deraf fä förfvunnit, att

nu mera ingen inflammation infinner lig ofta-

re, än dä famma Fru refer ut i vädret, i fynner-
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het i köld elier blåft, och d§ år altid inflam-

mationen borta igen, morgonen derpä, om ol-

jan nyttjas om mtttn,

/VXQ Gickt och Podager åro ibland de allmänne
ocli piågfamme fjukdomar, hvilkas hifkeliga

värk 5 Medici knapt veta elier väga lindra med
andra medel , än tålamod och varma fervietter

eller en god muff, fom hälla porerne ftåndigt

öpne. Det är en fjukdom, fom icke angriper

juft barn och ringare folk, utan dem, fom re-

dan hunnit til manna- aidren, fom åro rike

och mätt väl, de förnåmfte i landet och fjelf-

ve de iårdafle Män. Att lindra denna fjukans
häftiga värk med fmorjor, år altid farligt, och
har man derfore fruktat i alla tider, emedan
de famma, åfven fpiritus camphoratus, antin-

gen med fm oljagtighet elier phlegma, tilltop-

pa hudens poror, hindra fälunda gickt -mate-
rien att dunfta ut, och drifva den in ätl^rop-

pen, där den dä ofta lägger fig pä nägon af

defs ädlare delar. Et medel, fom förmår lin-

dra deffa plågor, utan nägon olägenhet och
fkada, har vifferligen varit långe önftadt och
efterlängtadt. Ibland alla dem jag med ftör-

fta forfiktighet och noggrann upmårkfamhet,
både uti Oitindien och Europa, fåledes både

i de heta och i de kalla climater
,
förfökt, har

jag icl^e funnit nägot, utom Cajoputi-oljan, fom
aicid med fäkerhet lindrar värken i Fodager
och icke drifver materien tilbaka. Ibland de
mängfaldiga forfök, fom jag härmed anftållt,

har det aldrig flagit felt, att ju värken myc-
ket blifvit lindrad, och uti intet enda fall, har
jag fedt någon olägenhet derefter, utan att

gicktenjj på vanligt vis och fmäningom, förr

P 5 eller
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eller fednare, för den gången, förfvunnit. Jag
liar vål egenteligen nyttjat denna oljan, för

att lindra värken i Gickt och Podager, men
flere af mine Patienter hafva, på eget bevåg,

mig ftundom vetande, ftundom ovetande, fort-

farit, att efter värkens lindrande, påfmörja
denna fina olja, hvaraf jag fedt, att porerne

hållits öpne, gickt- matenen förr fkingrats och
fjukdomen fälunda förkortats, åfven fom af

torr Camphert, pulveriferad och inlagd i fåckor,

paffade efter foten. Campher i detta fednare

fall har dock altid företräde för oljan, fom i

(ig fjelf kan anfes, fom en flytande camphert,

ålven fom oljan äljeft behäller fitt företräde

fram för campherten, fom jag aldrig funnit fä

fnart och fåkert ftilla varken. Den behåller

ockfä vida företrädet både för fpiritus camphc-
ratus och oleum Cuhlavan, hvilke vål atven

lindra värken, men göra, att fvullnaden och
hela förloppet af gickt - perioden efteråt hålla

mycket länge uti. När flere Medici behaga

med denna olja anftålla rön, torde mina hit-

tils gjorda förfök åfven af andra vidare ikd-

f äftas och flere nyttige uplysningar kunna med-
delas. Oljan har hittils mycket litet hos ofs

biifvit brukad, och nällan aldrig för de fatti-

ge, för defs dyrhet ilull , då hvarje uns hittils

kollat I R:dal. Jag får fålunda hoppas, att den
afven för mindre förmogne hädanefter torde

blitva brukad och nyttjad, fedan jag igenom
mine vänner i Indien kunnat uträtta, att den
nu kan finnas på vara Apothek, åtminftone

til håUten mindre pris, eller derunder.

5:to Emot Convji[/ioner liar den invärtes blif-

vit recommcnderad, men inga fåkra, mig vct-
"

ter-
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terliga förfck, beftyrka dervid defs nytfa. En
enda gång har jag lett, att den utvårtfis, ian-

iigttt påfniord, liillat convuUioner hos en flic-

ka, fom för tidigt utgick, efter -en öfverflåri'^

den elak feber.

6:to Rcfovmar tåla icke oljan 5 utan har jag,

en och annan gång, fedt dem deraf förfvin-^

na.

7:mo Hufvudvärk botar oljan, hållen under
nSfan och fmord på tinningarna, ganfka ofta, lik-

lom andra volatiiia, och dä den ej aldeles går
borrt, tilbringar den åtminltone altid fåkert nå-

gon lindring.

8:vo Inge Infeéler kunna tåla Cajoput- ol-

jan; aitfå år hon et ganfl^a godt forvarings-

medei emot mal, fom infinner lig i kläder, i

infeft-famlingar och fogel - famlingar ; och pä
fkeppen, emot fmå myror, fom tränga fig fram
genom den finalle fpringa och fortära alt,

hvad fött eller annars för dem behagligt är.

Uti öpen luft förflyger hon ganlka fnart och
år altfä i det fallet, mindre tjenlig til famlin-

gars confervation, än oljan cuhiavan, men i

iluten låda eller kifla håller hon fig ganfl^a lån-

ge och hindrar icke allenaft fmå mal, at genom
något fint häl gä in, utan om mal eller

mai]< inneflutes ovarfamt med djuret, fä dö-
das det deraf. Sias oljan på lefvande Infeder,

dö de fnart deraf; drypes oljan i en ail^ och
Infeftet dit inflåppes, dör det äfven inom en
liten flund. Göres en circel af denna oljan

omkring en hop förfamlade myror, väga de

ej gä öfver den, utan biifva fmåningom lik-

fom druckne, ragla och omiider inom en eller

fä
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fä minuter do. Har man en fogel eller annat
djur, i hvilket Dermeftes iardarius eiler annan
mal redan innåftlat fig, och man for fjädrar

eller andre hinder, ej kan fä den ut; fä

man lått drifva hx)nom ut, med cajoput-oljan,

hvaraf några droppar drypas här och dår.

'Anmärkningar om Skrän -Måfen ^

(Sterna Caijpia,)

af

SAMUEL ÖDMANN.

Skrån-måfen år en fogel af Tårn-flägtet

,

den jag länge förgåfves fökt uti \'eten{ka-

pens Syftematillca Böcker, fä vål fom hos de

Auéiorer, fom famlat Nordens foglar. Omfi-

der har jag funnit den. Han år

Sterna Cafpa ^ den Herr Prof. Pallas, un-

der fm Ryd^a refa, träffat vid Cafpilka fjön,

I. Del. p. 429, famt på et enda ftålle i Sibe-

rien, IL D. p. 471, Han är befkrifven uti Nov.
Comm. Acad. Imp. Petr. tom. XIV. pag. 582.

fs. tab. 22. f. 2.

Sterna Tfchcgrava ^ af Herr Lepechix 11

kallad, enhgt defs Ryfka namn, och befkrif-

ven i famma Tom. p. 500. tab. 13 f. 2. Den
forrtnåmnde ritningen toreftåller en ung, den
fednare, kan hända, en tu-ärig fogel.

Herr Prof Gmelin, jun. nämner utiNo\'^.

Comm. Acad. Petr. Tom. 15. p. 478. en fo-

gel, den han mifstånker för en varietet af La-

rus
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fynnerhet under kåken, vilar, att den år fam-

ma Sterna Cafpia, föm vår Skrånmäfe.

Befkrifningen af mitt Exemplar år fä öfv^r-

ensftåmmande med Herr Lepechins, att den
fynes vara en blott öfverfåttning. Den enda

flailnad, fom jag kunnat märka
^

år, att det

hogft blodröda nåfvet pä min Skrånmäs blir

mörkare emot fpitfen? famtatt den fvarta iiäc-

ken eile;; calotten ej har några hvita prickar,

hviiken omftåndighetj enligt Herr Pallas's an-

märkning, hårrör af äldren. Nedre kåkens
vinkel, fom pä denna Tårna år något utmärkt,

år båttre uttryckt pi Herr Pallas's än pä Hr
I^EPECHiNS ritning..

For öfrigt gSr en hvit lora til ögat. Nac-

kens glånfende fvårta utfträcker lig tii ögat och
låmnar undra ögnebrynen hvit. Brofi och
mage åro fiifverhvite. Bryggen knapt ftötande

pä ijusgrätto Vingarne oivanpä ljusgrå. De
långe Viv.gfjädrar nägot upbögde, nåflan fal-

cati, gra, men emot fpitfen fvartaktlge famt
glånfande. Vingarnef undre täckfjädrar ' hvite,

Stjerten hvit och korrt. Dimenfionerne in-

ftåmma med Herr Lepechins. Fotteme fvar-

te. Bak-tän ledig. Simm- hinnan aldeles ej

utrundad, utan full, näftan fäfom pä Anas.

Prof. Pallas anfer denna Tärnas ftorlek

enfam afgöra fkilnaden frän de öfriga Tärnor.
Hans fullt lyckte fötter, korrta iijert, fom til-

lika år hel och hällen iivit, famt ljufa färg,

fkiijer honom defsutom tydeligen frän Stmta
hiriindo.

Hans carader blifver fäledes.

Sterna
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^terna: cauda forficata alfaa breviori , ro-

ftro coccineo, capillitio aterrimo, pedibus ni-

gris. Maxima.

Denne, hittils vetterligen blott vid Csfpi-

fka fjon och Jaicks opning fedde fogel, färjag

fåledes infora lalom en tilokning ror Svenil<a

Fauna. Han häller lig uti Vv ernido Skårgiirds

ytterAa kanter, dock til et ganika Iparfamt an-

tal. Hans ankomil år vÅgoi tidigare ån den
vanliga Tärnans. Han klåcker pa bara klip-

por , 3 åggj h vilka åro anfcnligt iiO/a i jam-

forelfe med modren: en allman omllåndighet

i detta flågte. De likna til fiwpnaden höns-

ägg: diametren efter längden år 2 tum lo lin.

efter Aorlta bredden r t. 8 hn. och tjockafte

Aållets omkrets år5 1. 4 1. Fårgen år hvit^med

imå fvarta, helt fparfamt dock mer ordentligt

ftrödda flackar, ån pä vanliga Tårn-ågg. Un-
garne åro i början något fiåckige, och den
fvarta Calotten blir ej tri frän de infprångde

hvita prickar, förrån på tredje året, fafo.m af

Hr. Pallas's och Hr. Lepecrins jåmfoide be-

råttelfer, och utaf mitt exemplar kan flutriS.

Hos ofs varnar denne fogel de ofriga, på fam-

ina holm.e med honom hggande honor, från

Skyttars forfat. Han åger åiven fjelf nog dri-

ftighet, i fynnerhet dä han fruktar njgon farä

for fma agg, att flyga midt emot Jagarens an-

ligte, och med et vigt fvängande af lina lan-

ga vingar förena et flaål, fom liknar et for-

argeligt fl^attande, hvadan han fnarare för-

tjente namn af Sk}'att7mifc^ än Skrhinifje ^hxih

ket lifta namn Skurgärds - Bonden honom til-

lägger.

Hans



1782. ^uL Jug: Sept. 231

Hans foda är fifik, den han pa Tårn-flåg-

tets vis uphåmtar. Jag har Ijelf fedt, riied hvil-

ken oförmodad iiyi^ka han lod-rått nedftörter

lig, nedftiger under vatten-ytan, och fåfom en
ljungeld intager högden. Flan flyger både vi-

gare och högre ån de vanliga Tärnor. Natu-

ren har ock ganfl^.a mildt begåfvat honom med
denna ftyrka ; ty fäibm det är en allmän regel,

att de ioglar^ fom haFva långa vingar, åro fva-

gc dykare; il ilaille Skrånmåfen ej förmj ge-
norntränga vattubrynet, om han ej egde för-

mögenhet att använda fä mycken kraft vid lut

nedfkj Litande.

Jag har ej funnit honom hår v i fras i fåll-

fi^ap med Mäfar, fåfom Hr. Pallas berättar

lig erfarit vid Cafpifka fjon. Säilfyntheten

hos ofs torde dertil i iynnerhet bidraga. Hr.

TenGMALM har defsotom meddelt mdg den an-

märkning, att han, Stminllone i Målaren , fun-

nit de Hållen, fom öfverfiöda af Mäfar, fållan

befokas af Tärnor, och tvärtom.

NIPA^ et mjtt Genus ibland Palmträden^

af

CARL PETER THUNBERG.

Detta Palmtråd fäg jag pä Öen Java, förfla

gängen, är 1775 ^ men fick dä ej fullkorn-

liga och tydeliga blommor, for att kunna gif-

va defs Botaniika befkrifning. Når jag andra

gängen, är 1777, ifrån Japan, kom tiibaka til

Batavia och fick dä längre tid uppehålla mig
där,



232 1/82. (^id, Aug. Sept

dar, famt tillika tilfålle att befe Javas land

långr.e inät, pä flera ftåilen 5 fick jag nogare
låra kanna både detta och flera Palmtråd, fom
af Botanicis varit och ånnu åro, til en ilor del,

antingen illa eller intet kånde.

RuMPHius har prågtigt afritat ct blad och
blomtroffen af detta ralmtråd, men ingen Bo-
tanicus har, efter dels befkrifning, hittds kun-
nat fora det til fm clafs och flågte, tii följe

af fexual - fyflemet.

Blommorna af detta nalmtråd åro fårfKiida,

få att Kannarne fitta för fig fjelfve och rio-

norna for fig fjelfva, dock likvål på fanima

palm och på en och famma gemenfamma blom-
ftängel.

^ Han-hlGmmorjia åro altid flera, fittande på
fina egna blomfiånglar, fom altid (dichotome)

i tvä och tvä fordelas , under honans blom-
klafe, inneflutne uti egna fkidor, fom. åro iiic-

fom utholkade och ifrän den innerfla Han-
troffen, anda til den ytterila, bekläda dem al-

lefammans, både hvar for lig och alla tilliO-

pa. Defl!'a fkidor åro tjocka, nåfian fom läder,

och ändas i en fpits.

Ehrnmany omfvepe (calyx), utom defla nyfs-

nåmnda fl^idor (fpathie), finnes icke;

Haji-axm (fpicce mafculinie) åro cylindri-

Aq, öfver alt tått med blommor, något kro-

kuga, fingers länga.

Perianthium proprium nullum.
Corolla hexapetala. Petala linearia, seqvalia,

patenti - reflexa , lineam longa.

Stam. Filamentim unicum, filiforme, ere-

^lum, longitudiue petalorum. Anthcra apice fi-

lamen ti
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lamenti perforata, duodecim-fulcata, oblonga,

flava.

Blomkranfcn (corolla) och han-ftånglen (Ha-

men) tyckas icke ega de minfta tecken til nä-

got eget och annat receptaculum., än den ge»

menfamma fpadix, fom pä alla fidor år täckt

ined han -"blommor, hviikas corolia i början

år tilfluten, men efter öpnandet under bloni™

nings tidenj böjer fig tilbaka, och hviikas pe-

tala^dä lätt falla af 3 om en blomma färfkild ut-

tages.

Anther^z tyckas vål vara lex, med fm fSra

långs efter 5 men fom filamentum. år blott et

enda, tycker jag båfl vara, att råkna antliera

endaft for en, fom har flera färor pä fig.

Hon-blominan fitter i fjelfva toppen af

trådet, det hon fälunda andar, omgifven med
han-blommorne pä fidorna ,nedtii, och fore

utfprickningen förvarad igenom tjocka fpathee^

likibm Hannarne.
Cor&lla fynes intet tecken til pä hon-blom-

ftren.

Receptaculum^ livarpä hon -blomilren fitta^

är mycket kortare och mindre aflängt, ån han-
narnes, glatt, med intryckningar efter hvarje

frukt och defs kanter ,
naket^ utan calyx

och corolla.

Germina åro flerkantige , ofta femkantlge
5

glatte, ofvanpä nSgot platte och fnedt afhugg-

ne, med en aiiäng iäFa(fuicus) ät ena (idan^

fömårfucktig och år defs rlgtiga ftigmaj utan
någon ftylus,

Pericarp. Friikterne åro ganfla mange
5

fom tilhopa formera en klafe, fä ftor fom et

månnifko-hufvud, i det närmafte klot- rund.
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Hvarje frukt för fig fjelf år kantig, med olika

många 5
oordenteliga, ftundom trubbiga, ftun-

dom hvaffa kanter, fmalare nedåt, rundad ät

andan 5 helt glatt, och Itor fom en Callanie-

not eller nägct ftörre.

Characler Generis blir, i följe af föregå-

ende :

^. Spatha. Corolla 6-petala.

^. Spatha. Cor. nulla. Drupa angulats.

Detta Genus kommer att få litt rum, uti

Syflemet, uti 21 Claffen, defs förfta ordo, nält

efter Cynomorium..
Et enda fpecies håraf har jag hittils fedt,

och ehuru den, fom fiere andre pahm^, fin-

nes både med och ftundom utan Itam, få tyc-

kes håraf dock icke kunna göras 2:ne far-

flulda fpecies.

Species kallas fruticans, for det den ofta

finnes med lägre ftam, fom, dä den år högit,

fållan hinner ofver en mans långd.

Bladen åro på denna pinnata, och brukas

både til tak-täckning och til mattor.

Frukterne åro ofta hundrade til antalet och
innehåller hvarje en kärna, få ftor fom en ca-

ftanie-not, hviiken af Indianerne pä nägre fläl-

len .ätes, bSde rå och confiterad med fäcker.

Deffe frukter, likfom alla Palmtrådens, mogna
ganfl^a längfamt : vanligen behöfva de til fm
mognad et hälft Sr, och derefter kunna de of-

ta bUfva Tittande, hela tre åren
, pä trädet, in-

nan de af fig fjclfve affalla.

Utat alla de Falmträd jng fått fe och ana-

tomi fera , har jag ej fedt något, fom på ISngt

när varit få väl, til line frudifications- delar,

törvaradt, inom et fS ftort antal af fpath^e, den
ena
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ena utom den andra, och alla af famma tjock-

lek, fom ftadigt fämfl^-läden Ej heller kan jag

finna orfaken dertil, att detta tråd blifvit fä

vål befkyddadt for alla utvärtes våldfamheter

af väder, vind och kyla, då det likväl våxer

i de länder, där hettan hela aret är befländigt

ftark, och där aldrig någon froitnatt kan fta-

da blomman.

De mäfta Palmträden hafva fex hannar i fin

blomma, nägre få hafva tre, ån färre ega mänga 5

men denna är fynnerlig dermed, att hon eger

blott en enda, hvars anthera äi^af filamentum
genombärad, i det nårmafte pä lika fått, fom
uti Muftotbiommorne.

På Germina fynes intet tecken til ftylus

eller ftigmaj utan i ftållet för ftigma, finnes

en afiäng fara ingrafd på fpitfen af den tilvå-

5^:ande frukten. Sedan frukten hunnit til mog-
nad

,
fynes pä hvarje af dem en trubbig fpits,

fom fkuUe kunna anfes fäfom en ftylus
,
myc-

ket tjock och korrt, pä hvars topp en bred

och mera rundaktig fära ånnu fynes. Det år

et ibland de raralte faker annars i våxt-riket,

att honans ftigma felas 5 utom denna och
Agyneja, år knapt någon våxt mera bekant

,

fom i defs ftälle eger blott en intryckning uti

fjeifva germen.

0^2
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}:-olkmangden uti hela PJket och uti hvart Hofdin-

gedome^ tillika ynsd Hushallens antal i Ståderne Qch

]pa Landet ^ fadane fom de af Tabell- verkn

befunnits^ aren np och 1772 , med korrta

anmärkningar

,

af

PEHR WARGENTIN.

j^et år ingalunda nog, att kånna Folkmång-
den i hela Riket, utan lika angeläget, att

veta defs förhällande i hvarje iandsoit. Nö-
digt år ock att veta, huru månge af Rikets In-

vånare bo i Ståderne och huru mänge på Lan-

det, uti huru mänga hushall Folk -hopen år

fördelt och huru talrikt hvart hushåll i allmän-

het år, famt huru vida få väl hela folk-hopen

fom hushallen, inom vifTa år, öka fig eller

minflsas. Til fådana kunfl^apers erhållande

,

gifver värt Tabell-verk mer och mindre iaker

anledning.

Tredje Tabellen, fom, ifrån är 1749 til

1773, upråttadös hvrat tredje är, for hvart och
€t Hofdingedöme eller Län, utmärkte Lånets
inbyggares da befintliga antal, om icke til all

önfkelig noghet, dock förmodligen och mer»
andels något nåra. I fynnerhet har jag, uti

Tabellerna for är i75r, ej i den delen mårkc
andra betydliga fel, ån dem jag til flut vil näm-
na. För är 1772, åro väl iirän tvånne Lån
nlsinga, och ifrån et, mycket felaktiga Tr.bel-

icr inkomna^ men den brilten upfylies någor-

lunda y



178^- <^ul Jug, Sept. C37

lunda, dä man antager näftforegSende arens

iörfvarliga Tabeller iiran famma Lån»

Uti Tabellerna anfores ock Hushällens an-

tal, färfkildt i Staderna och färfkildt på Lan-
det j men dervid äro tvånne ofulikomligheter

:

den ena, att våi Hushållens antal i Städerna

angifves, men ej alla deras invånares, hvilke

åro fammanblandade med den ofriga Länets
Folkhop: den andra, att dår flere Städer äro

uti et och famma Län ^ fäfom nältan i alla,

får man icke ens fe Hushållens antal uti hvar
och en af dem , utan endait fumman af allas»

Således gifva Tabellerna icke tilkånna, hvar-
ken famtlige Stådernes, eller någon enda Stad^

folkrikhet, förutan Stockholm, Jag kan der-

före ej meddela all nödig underrättelfe i deffa

ämnen, men hoppas, at den jag kan gifva, ej

fl{all vara onyttig eller obehagelig.

Jag anforer Rikets Höfdingedomen i fam-

ma ordning , fom uti underfökningen om Folk-

utflyttningep, uti Kongl. Academiens Handr
lingar för är 1780, nemiigenförft Stockholms
Stad med de 8 gamla til egentliga Svea Rike
horande, fedaa de 12 Götha Rikes, och fift

de 4 Finfka Lånen, fädane fom deffa fifta vo-
ro, för Finlands delning i 6 Höfdingedomen.

Sifta Columnen uti hvardera af de tvä föl-

jande Tabellerna, utmärker Ferfonei:nas medel-

antal, pä hvarje hushåll i Länet, uti hela tal

;och decimal» brak.

0.3 Är
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År iiji.

HofdingedO' \Helä def^x

me eller Län. \Folh:imu
'

Hii.haiitns antal

Stockh. Stadi 55700
Upfala Lån 1 63895
Stockholms

! 91599
Nyköpings
Örebro Län
Wefterås
Falu

Gefleborgs

Umeä Lån

i Stad.

9752
676

695

927
1231

pa lm:d. Summa

79bi7

173917

71952 1,1293

97428 i
1208

1T1890 ^1402

,
36S69

1
401

Linköpings
i 1289 II 2196

Jönköpings
;
106317 1 555

Cronobergs 67283 182
Calmare
Wisby
Carlscrona
Chriftianft.

Malmöhus
Halmftads
Götheborgs
Elfsborgs

96053 981

3^8

438
650

24562

35694
90335
1C5163 1476

58234
i
755

76537 11862

115853
i
813

2d
8122

12728

10626

24636
9091
IO618

12927

4285

15444
16576

10467
13358

3175

9780
8798
13423
115^-3

25B67
i 038 4
17226

14329
4686
17640
171^1

Skaraborgs
|
97918 I

620
Äbo Lån 136643 '2111

Tavaflehus 107569 i 803
Kymeneg. 100837

j 95
Wafa 84863 1385

Pn-f,

),69
^,26

5,81

^,72

3,93

),65

^8I

7,87
^31
^,20

1C649 ^S52

14539 0,70

;

I

3553 5,91

.169 4607 75

12155 112805 7,05

12R07 !i4283 7,56

9412 |ioi67 5,72

10527 112389 6,18

17154 ii7967 6,45

14916 '.15536 6,50

14026 !i6i37 8-47

106-77 '11480 9,37

10978 :n073 9,11

820S ' o^QO 8,85

Summa 1252150391328851 2825c 71 315392! 7?^3

Ar
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Ar 1^2^'

Höfäingeäo-

me ell. Lan,

Stöckh. Stad

Upfala Län
Stockholms
Nyköpings
Örebro Lån
Wefterås U
Falu Lån
Gefleborgs

Umeå Lån
Linköpings
Jönköpings
Cronobergs
Calmare
Wisby
Carlscrona
Chriftianft,

Malmöhus
Halmftads
Götheborgs
Elfsborgs

Skaraborgs

Äbo Lån
Tavaftehus

Kymeneg.
Wafa Lån

Hela def
Folkmm.

72444
70283
98631
86581

193776
76667
110484
132437

44185
141327

74219
114926

^7987
40459
99864
115861

65973
8810T
125982

1110365

;i68622

143028
'143CC8

123487

Hushallens antal

i StacL\faland, Summa

XI141 28 11169

936 947r 10407
975 J4921 115896

1063 10915 I11978
1 821 26730 28551

1478 9684*11158

1283 17487 18770
2186 15791 17977

458 4979 5437
2565 16347 18912

19379582 |i8797

247 (11156

1206 14193

689
i

3595
520

j
4540

763 ;i34S7

1968 I5I65

794
i
9933

2336 11534

832 17948
662 16558

1 1403

15399

4284
5060
14250
17133

10727 |6, 15

13870 6, 35

18780 6,71
17220 63 41

6,49
6,75
65 21

% 23

6,79
6, 87
5. 89

75 37
8, 13

7,47
5,96
6,50
7,46
6,53
8,00
7,00
6,76

2602 165x0 19112 8,56
J2I2 J236O

245 14294
j8o6 J1415

13572 10,5

H539 9584
13221 9,34

Summa (2558426i|4057ol3i7838|3582o8|7> 2:

a4 Ånmarh
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An m dr kni ng a r.

Jag är öfvertygad, at fS. väl hela Folk-num-
ren, Tom antalet af hushallen, hafva bågg.e

aren verkligen varit något fiorre, ån Tabel-
lerna dem angifvit: ty tor flera orfaker, fom
jag til en del nämnt uti Handlingarna for ar

17SO5 fidorna 248 och 261, har oitare handr
och händer lättare, at för f§, än at för mån-
ga blifva räknade och uti Tabellerna uptagae.

liogit troligt är, i anfeende til fvårigheten at

erhålla riktig räkning pä Stockholm.s Stads In-

vånare, at hår altid åro nägre icco flere, ån
Tabellerna upgifva. Carlscrcna Stads Invå-

nare tyckas aldrig uti Carlscrona Läns Tabel-

ler hafva varit inbegripne. Emedan dår i Sta-

den årligen födas något öfver 400 Barn , må-
fte Stadens hela Folk-numiCr vara åtminllone

12000 5 och Hushållens antal, dä m:an räknar

7 perfoner på hvarje hushåll, vara vid pafs

3700. Men Stads-hushällen uti hela det Lå-

net hafva aldrig angifvits fiera ån 520 , då lik-

väl i Länet åro tvänne andra Städer, Carls-

hamn och Solvitsborg. Här til kommer, at

uti Nyköpings och Elfsborgs Höfdingedöm.en,
n^igre Socknars inbyggare aldrig bUfvit uti Ta-
beilerne riktigt beräknade, af orfak, at en del

af Probfteriet, hvartil famnia Socknar höra, lig-

ger uti annat Län. Antalet af defaiedes, blott

uti Elfsborgs Lån, utcllutna n;änni(kor, går

dock til 120CO. Således böra åtm.inllone 3CCC0
tilläggas hade til 1751 och 1-72 ars angilna

Fcik-mängd for hela Riket. Til den för år

3772 böra defsutom någre tufcn tilläggas , i an-

fcende dcrtil, at jag, i ftället för 1772 års Folk-

UK^.ngd i Carlscronas, Calmare och Gcflcboras

Höt-
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Hofdingedomen, nödgats, for brifl på deffa

Läns Tabeller för det aret, uti föregående ut-

drag antaga 1763 års Tabell för Carlscrona

Lån 5 och 1769 års Tabeller för bågge de an-

dra, dä iikvål Folkhopen, utan tvifvel, uti

Carlscronas Lån på 9 ar, och uti de andra 2

Länen på 3 år, något tilvuxit. Följakteligeii

var Rikets Folk-numer, år 1772, åtminftone

2,600000. Den våilignade tilväxt Rikets folk-

hop federmera fått., i det, når det fvära epide-

mifta året 1773 undantages, på de 7 följande

åren, vid pafs 30000 iiere årligen blifvit föd-

de ån döde, forfäkrar mig, at Hans Majeftät

nu har nåra 2,800000 underfätare, utom dem
i Fomern.

Om vi hålle ofs vid föregående upgifter

for åren 1751 och 1772, befinnas hela Rikets
iolkilock hafva, pä 21 är, tilvuxit

ifrån 2,215639, til 2,584261, eller i

den proportion fom - - - looo: ir66.

-Uti det egentliga Svea Fdke, med Stockholms
Stad , har hopen på famma tid förökt fig ifråa

782867 til 885488? eller fom - 1000: 1131,

Uti Götha Rike, ifrån 1,0028605
til 1120628, eller fom - - icoo: 1117.

Uti Finnland, ifrån 429912, til

578145 , eller fom - , - - icoo : 1345.

Tilökningen har fäledes varit ftörft i Finn-

land, nemligen til en full tredje-del, fom, för

fä korrt tid , är nog anfenlig : minfl i Gö-
tha Rike.

Huru Folkrikt hv art och et Lån hvardera
året varit, fynes bäll af föregående utdrag.

Alla hafva föikofrat iig: de Finil^a måft? der-

0.5 nåft
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näft Umeå, Calmare 4Dch Gefleborgs; nemli-

gen til en femte-del, aldraminft Wefterås,

Stockholms, och Nyköpings, nemligen knapt

til en tionde-del, förmodeligen af orfak , at

Stockholms Stad, fom riktar fig pä Landsor-
ternas koftnad, årligen drager mycket Folk til

fig, måft ifrän deffa nårmalle orter. I allmän-

het märker man, at de, i monn efter deras

vidd, minfl: folkrika Landfkapen, fåfom Finn-

land och Vefter-Norrland, förkofra fig m.åft,

hvartil förnämfta orfaken lärer vara, at folket

dår har mera utryme til Land -odling och Ny-
byggen, foljakteligen til giftermål. Dock bi-

drager ockfä dertil, at fmittofamme fjukdomar

ej fä lått utbreda fig uti deffa vidftråckta byg-
der. Prof derpä år, at 1772 och 1773 ars de

flåfla ofriga Landfkapen härjande farfot, ej

firäckte fig til Finnland och Vefter-Norrland.

Huru mänge af Rikets Folkhop bo i Stä-

derna, kan man ej pä annat fått fe, ån om
man pä hvart och et af de angifne Stads-hus-

hållen råknar 6 eller 7 Perfoner. Deffa Hus-
hälls antal befans är 1751, 328855 och år 1772,

40370. Til bägge böra låggas, for Carlscro-

na Stad, 1700, då förra årets Summa blif-

ver 34>85.
och det fenares . - - - 42070.
Deffa tal, multiplicerade m.ed 6|, fom beltyr-

kes af förhållandet i Stockholm, år 1772, gif-

va Rikets Borgerfkaps ungefärliga antal,

är 1751 - « - - _ 224802.
och är 1772 - - - 273455.
Om deffa tal afdragas ifrån famma Srs hela Folk-

hopar, iterftä för Landfolk,det förra året i,99c837'

det fcnare .... 2,310806.
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Således var BorgerO^apets antal til Landfolkets,

det förra året, fäfom - - - 1000 til 8856.
det fenare, fåfom - - - - 1000 til 8450.
Stadsboerne tyckas derföre hafva ökt lig litet

\ mera i proportion , ån Landfolket, men ut-

gjorde dock, äiven det feaare året, ej fyilell

i en åttonde del emot Landtboerne.

Hushållen på Landet hafva, nåflan ofver

alt, blifvit i fanima monn fiere, fom månni-
fkorna, men i Ståderne något flarkare tiltagit,

hvarat fynes kunna flutas , at Stads -näringar-

ne gjort litet llorre framfteg, ån Landtmanna- v

nåringarne.

Hårvid märkes, at under namn af et Huf^ ^

hSll^ foiti ock kallas Matlags begripas alle, fom
gå til et bord, eller lefva vid en och famma "

Husbondes eller matmoders bröd, fäledes icke

alienalt Man och Huftru med hemmavarande
Barn och tjenitefolk, utan ock gamle Forål-

drar, eller andre anhörige, där fådane åro och
förförjas af en Hus-faden Et fädant hushåll

pä Landet plägar ock kallas en Rok^ emedan
gemenligen alle dertil hörande bo under et tak,

ja i en och famma fluga. Härifrän undanta-
gas uttryckeligen uti värt Tabell -verk, i:mo ;

alle utfattige, fom väl til en del bo för fig

Ijelfva uti fmä Back-ftugor, och ej ftä under
någon Husbonde, men lefva mäft af allmofor -I

och fällan hafva hos lig barn eller egen be-

tjening. 2:do och med mindre fkål, de geme-
ne af krigs-folket, faftån månge af dem bo i

Ima Torp, hälla egna hushåll, äro gifte och
hafva barn; fäledes med lika rått fom andre
Torpare^ kunde anfes för Matlag, men öka

nu
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nu perfonernas antal pä de räknade Hushällen,

hvilket i fomliga Landsorter, ISlbm i Dalar-

ne, Jönköpings och Halmllads Lån. fega går

öfver eller knapt hinner til 6, men i Finn-

land går til 9 eller lo. Alliriånnaft och efter

et medeltal, beftär hvart Hushåll af 7 Sjålar.

Rbn cm Hvit- rotens
y

Qvick- rotens eller

Qvick-tågmis (Tritici repent. Likx.) fbr-

monliga fortplantande på ångar y

utan gbdfeL

af

CARL M. BLOM. m. d.

Ingen Jordbrukare eller Trågardsmäftare lårcr

gifvas, fom icke känner Q\äckrotens förö-

kande egenfkap och den bade förtrethghet och

ikada, fom den thymedelft äliadkommer uti

åkrar och trågärds-fängar.

Icke deflo mindre torde den fä räknas ibland

väramaft förmonlige grås-flag: och det har d^r-

fore altid falht mig underhgt, at, dä vare Hus-
hållare, i fenare åren, 13 mycket varit ange-

lägne om at vifa nyttan af andre, ia väl ut-

fom iniilndfke grås -arters odlande til ymnigt
och tjenhgt foder för Bofkaps- kreaturen, det-

ta likväl hlifvit af dem antingen fä litet, eller

alsintct, berömdt och omtalt. (^)

Q\ick-

(*) llVan dclTe b6ra doc'^: undantagas c:ne om
Svonlka Lande - Jiusliailiiiiigv.^u mycket förtjente
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Qyickrots -gråfet fär^ i nog mager fand- el-

ler mo-aktig jordmon, i:mo åtminftone em
växt frän 2 til 3 qvarters långd; men, 2:do

uti bättre matjord och fv artmylla, ofta frän i

til 2 alnars : 3:tio År det perennt och dör nå-

ilan aldrig ut, hvaråfl det en gång inkommit:

4:t0 5 med fma mångfaldiga krypande rötter

Gch deras bindande art, gor det jord-ytan tåt

och härd, få at moffa, fom år för ångar fä

(kadeiig, fällan eller aldrig deribland får inrota

fig: 5:to Defs rötter, uptagne ur åkrar och
trådgårds-fängar om våren, och vail^adei vat-

ten fam/t frän mull befriade
5
gifva en begärlig

och närande föda för oxar och ung-bofkap i

foderbrifts-år, fom jag fjelf med mycken up-

mSrkfamhet fett hår i Dahl -orten, under fift

förflutne vår- tid, då ingen tilgäng fans hvar-

ken på hö eller halm: Och, 6:to bårgas af fjel&

va gräfet både et ymnigt och hälfofamt hö

,

fom åtes fä väl af häftar och kor, fom får

och getter (at icke nämna om defs frön, hvil-

ka, om de famlas, tjena til foda för kalko-'

ner('^)) fam.t kan affläs 2 gånger om året, där

jordmonen år någorlunda bördig. Hvarfore
fiail och bör man då icke tanka pä at, med
mera al^vare, värda och föröka et fä lönan-

de gräs-flag?

Huru

Mån, neml. Herr Profeff. ocli Ridd. Gadd och
Herr Banco - Commiffarieii Bergius, af hvilka

den förre, uti fm Syfiematifka anledning til Land-

fkåtfkn, och den fednare uti fitt vac^.ra Tal o??}

Svenfka Ang-fliotfkn , tillagt Qvick-rots - gråfet det
beröm, fom det verkeligen fortjenar,

(*) Se Herr P. G. Tengmatlms forbåttrade fan Sve*^

dau, uti Kongl. PatriotifJia SållUvapets Hushåll-

nings Jourual fQr Sept. i\l4nad 1779, pag. 2,6.
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Huru Qvick -roten kan, pä et ganfka latt

fått och utan minfta koilnad, genom ionderhac-
kade rötter fortplantas och til artificiele ängarnyt-
tig göras, det utbeder jag mig at rå lorKl. Acade-
mien vifa genom följande at mig anftäidte ron:

År 1777 om höften, dä jag n%ulle med god-
fel och råg-fäning til ång igenlågga en piog

eller linda, braft något af den fårra få, acjag

dera icke hade nog förråd. Jag hade imedier-

tid och i det famma nyligen torut låtit med
billharf uprenfa en åker, i hvilken var m.yc-

ken Q\'ick-tåga, Samlingen, fom jag deraffick,

var anfenlig, Det foll mig dä in, at låta fön-

derhacka den och utfå pä rellen af oivan-

nämnde ångs - plog. Hackningen eller at hugg-
ningen ikedde med biia, öiver en hugg-ftock,

til I eller I fingers långa ilumpar, eller åtmin-

ftone til den långd, at hvar och en af dem iic-

de I a 2 ögon. eller piggar pä lig. Jorden,

pä hvilken jag ärnade utfå dem, bcftod af en
nägot läglåndig fvart kärr-mylla, fom likvål var

kringdikad. Efter plöjning och tilredning,

harfvades den förlt med en vanlig pinn-harf.

Ofvanpä harfningen, gjordes fåningen af den
fönderhackade Qv^ick-roten la tjockt, fom fam-

lingen och tilgången deraf kunde tillätl Der-

pä nedmyllades eller nedkördes den med Dahl-

årder få tätt, at ärder-forrarna i det närmaite

lupo tilhopa: och fift vakades jorden med en

lätt valt, pä det at den deTefter upkommande
ängen fkulle blifva någorlunda jåmn.

Om våren derpä hade jag det nöjet at fe,

det detta forfök lyckats och at den nedkörda

qvick-roten började på at fkjuta täta och jäm-

na
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na gråsfkott ofver jorden, hvilka innan korrt

tid 5 och näftan jämnlikt, täfiade i grönd^a med
den där bredevid utfådde rägen.

Mot flutet af Julii Månad, famma Sr^ flog

jag grås deraf föriia gängen. Sedan har jag

ärligen bärgat ho på famma plog-land 5 til ocfx

med förledet är, 178X5 då få ringa eller nållan

alsingen gräs-växt gafs på något ftälie, bars

lie derpå 2:ne gånger och jag fick et foder
5

fom vida öfvertråffade myckenheten af de nåft

intil belägne tegar, ibm voro med godfel igen-

iagde.

Häraf kan dä fynas både lättheten och nyt-

tan af att, utan godfel, fortplanta Q\ack-roten

pä ångar! Kommer godfel tilj mäfte den blif-

va fa mycket mer lönande.

Jag förmodar defsutom , att denna rot äf-

ven torde hafva en annan hushålls- förmon
med %, neml. den 5 att fammanbinda torf-takj

hvars torfvor fä gjerna, efter någon tid, vil-

ja åka utföre och llciljas åt^ om roten på lika fått

fönderhackas , utbredes på det undre torf-hvarf-

vet, ofverftros med någon los mull och fift

betåckes med det öfre.

För-
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FoR MåNADÉRNA
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|. ÅR 1782*

PR;5!:SES

Herr AXEL M. .VON ARBIN,
Geneial Lieut* Gen. Qvarter-Miftare och Direft. for Fortification j

Riddare af Kongl. Svårds^Orden.

Om Geographifka Charton

i) äfom Jorden af i det näririäfte rund föni

k5 et klot, fä kan defs fuperficies ickerät^

teligen afbildas 5 utan uppä en dermed enlig

kropp : men fom Glober icke kunna vid alla

tilfällea fä beqvåmt handteras ©ch äro derhos
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mycket koftfamme , i fynnerhet om de fkola

göras få ftora, at de fpecielare omftändigheter

derpä kunna utmärkas \ lä år vedertaget at af-

bilda jordens yta på Planer eller Land-Chartor.
Det blifver då en nödvändighet , at delTe in-

råttas, fä mycket mojeligt är, i likhet m.ed fu-

perficien på Globen : hvartil 2:ne omftåndig-
heter i fynnerhet tordras, nemligen

i:o At de pä Chartan utmärkte ftållen

blifva lagde under lin behöriga Latitud och
Longitud, då de ock tillika tå lin råtta belä-

genhet i väderftrek emot hvarandra.

2:0 At de ock fä den diftance fins imel-

lan, fom de äga på jorden eller Globen.

Q.) Når Chartan inneJiåller alienart vidden

af en Latituds grad eller något deröfver , kan
det utan fårdeles fel fl^e , at få val Latituder

fom Longituder utmärkas med räta linier

,

emedan jordens runda fuperficies pä en fådan

vidd icke mycket tkiljer ifrån en HorizontaL
plan: hårvid är ock den förmånen, at grader-

ne allenaft vid fidorne utfättas, och hvar Orts

tilhoriga grad -tal kan finnas med en Lineal,

lagd tvårt öfver Chartan.

3) Men pä Hidant fätt låter det icke gora

fl g , när en llörre del af Jordens fuperficies

fl^al föreliållas s ty om ögat fupponeras vara

ftåldt öfver ^quator, och halfva jordklotet ikai

förelfällas genom en

Stereographid^ Meridian-projeäion , blifva

inga flera linier råta, ån i^quator och den
Meridianen, fom är midt pä Chartan: alla de

öfrige få väl Paralleler fom Meridianer blifva

cirklar, utur Stfl^illige centrer ritade. Här kom-
ma diitancer Orterne imellan vid kanterne nå-

got
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got när ofverens med dem pä Globen ^ men

I

midt pa Cbartan äro de icke ftort mer än
hälften. Areal -innehållet pä Chartan ar juft

hålfcen af den halfva Globens fuperfieies-

Om Chartan foreilåller en mindre del af

SphiEriika fuperficien ^ än halfva Jordklotet
^

då blir uti en Stereographiflc projeélion jåmfo«
relfen eller forhållningen af Chartans area emot
Sph^riftia fyperficien, den, fom cirkelens area

på den ftorfta Sinus har til produkten af Sinus
verfus med /Equator.

4) Uti den Orthographiflka Meridian-pro*

jeftionen biifva Äiquator, Tropici, Polar- och
alla parallel - cirklarne räta hnier (når ögats
diilance fupponeras infinit) tillika med Meri-*

dianen midt på Chartan 5 men de ofrige Meri*»

dianer biifva cirkelbogar. Här komma diftan-

cerne midt pä Chartan något når ofverenS

med diftanceme på Globen, men vid kanterna

biifva de for fmä. Chartans areal-innehåll blir

hälften af halfva Globens 5 dä ögats diflance

fupponeras infmit , men mindre ån hälften
^

alt ibm ögats diftance befcåmmes närmare elieii

längre ifrån jorden.

5) Om få väl Ä!quator j fom den midt pä
Chartan varande Meridianen delas i 180 lika

delar, famt cirkelen rundt omkring i 360^ och
derefter for de ofrige Paralleler och Meridianer

; updragas cirkel-linier eller Ellipier; fä biifveif

)
väl Chartans area hllften emot halfva Globens"
fuperficiesj men diftancerne pä Chartan kunna
dock derefter icke fä en beftändig proportion

R 2 mot

*) På detta fåttet finnes geménligen Planiglobiuni

afritadt,
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mot dem på Globen, utan blifva de efter be-

lägenheten mer och mindre olika , dock blir-

ver deras olikhet icke fä flor, fom i de förut

anförde projeclioner.

6) Ställes ögat öfver Polen, fä blifva uti en
Polar-llereographiflx projeclion alla Meridianer-

ne rata linier och Parallelerne Concentrifke

cirklar. Dilfancerne vid kanterne blifva nåftan

dubbelt få ftora fom diftancerne midt på Char-

tan, och Chartans area är allenaft hälften emot
fuperficien pä Globen. ^)

Deremot blifva pä en Orthographifl^ Polar-

projeäion, diftancerne vid kanterne för fmä
emot dem fom äro midt på Chartan , famt

Chartans area mindre ån hälften af den mot-
fvarande Globens , når ögats diftance är de-

terminerad , men lika med hälften, når den är

infinit.

7) Om ögat fupponeras flåldt ofver nSgon
vifs Ort i fphiera obliqua , och en fä kallad

Horizontal ftereographifk projedion göres öf-

ver half-fphc-eran , dä bur ingen linie rät mer
ån den Meridianen, fom gar öfver famma Ort,

alla de öfriga Meridianer fä väl fom Paralleler-

ne blifva cirklar utur färfkilte centrer. Pro-
jedlionen får i öfrigt, hvad diftancer och areal

innehåll angår, egenfkaper pä vifst fätt tilhö-

rige både Polar och Mcridional projeclioner-

ne.

8) Af

*) Afritning håraf finnes på HoMAxlka Planiglobium
af är 174Ö.

*) Finnes pä förenämnde HoMAxfka Planiglobium en
afritning for Nlirnbergs Horizont.

Profcir. Hasii Charta ©fver Ryfsland ar ock af

«ienna art.
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X4 ofrige projeftions arter, däii^tf*

af halfva Sphgerans fuperficies afbildas ge-

nom en Sphserifk Triangel
,
antingen med icro-

kiga linier för både Latituder och Longituder

:

eller med krokiga linier för Latituder och rä-

ta för Longituder: eller tvårt om med krokiga
för Longituder och rata för Latituder : eller

med räta linier för dem bSda ; afviker det ena
fåttet mer, det andra något mindre ifrån den råt-

ta Sphaerifka fuperficien ? men intetdera kan
träffa rått.

9) Af Geometrien är bekant, at en Reélan-

gel, hvars ena linia är ^quator, och den an-

dra Sphasrans Radius, är lika ftor med Sphge-

rans halfva fuperficies , men Figuren blifver

icke enlig med Sphserans.

Dock lika fom en Reftangels fuperficies

kan föreftållas beflä af en oändelig myckenhet
linier eller Parallelogrammula, få länga fom defs

bafis, och hvilkas antal utmärkes genom per-

pendicular - linien , fä fäs deras fumma eller

Reélangelns fuperficies, när bafis multipliceras

med högden eller perpendicular-linien^

En Triangel, fom har famma bafis och li-

ka lodrätt högd med en Redangel, är hälften

deraf, fäledes fäs defs fuperficies, når bafis mul-
tipliceras med halfva högden. Altfå mäfte defs

Elementer vara i en Arithmetill: progresfion

,

hvars förfta Term är o , och den ftörfta lik

med bafis.

En cirkels fuperficies fäs, när peripherien

multipliceras med halfva Radius , emedan han
är lik en Triangel , fom har peripherien til

bafis och Radius til högd 5 och altfå kan defs

fuperficies anfes fäfom fammanfatt af cirkel-

R 3 linier
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linier eller coronulöe, fom äro uti en Arithme-

tifk progresfion.

Åfven få kan fiiperficies af en Conus Re-
élus anfes fammanfatt af en oåndeiig myc-
kenhet cirkel - peripherier , fom åro uti en
Anthmetifk progresfion , hvars torita Term
^r o, och den lifta år peripherien til bottn-

cirkelen , famt Conens fida den linien , fom
utmärker antalet, emedan defs fuperficies år

en Seftor circuli , hvars Radius år Conens
fida, och bogen är bottnens peripherie.

lo) Pä lika fått kan halfva Sphx-rans fu-

perficies anfes fammanfatt af en oåndeiig myc-
kenhet Paralleler , af hvilka A'quator år den
ftorfta 5 och den linien, fom utmärker deras

antal , år fjerdedelen af Sphcerans peripherie ;

men Parallelemas tilvåxande år i en helt annan
proportion 5 efter deras fumma eller halfva

Sphcerans fuperficies , fom förut nåmndt är
,

fås, når ftörfta cirkelen eller /Equator multi-

pliceras med Radius,

Fxg. I. Tab. VIII. Uti Figuren adhc äro

allenaft halfva Parallelerne utfatte och linien c d
^r fjerdedelen af Sphterans peripherie. Altfä

innefattas uti denna Figurc-.i pä en plan hälf-

ten af halfva Sphxrans fuperficies.

Detta upritnings fått har det med fig, at

areen eller fuperlicien blir lika med Globens ;

Parallelerne blifva ock ricktiga , men at Meri-

dianerne år allenaft den ricktig , fom år midt

på, nemligen cd ^ alla de andre åro, alt fom

de å iidorna derifrän aflågfe, tor långa. Paral-

lelerne blifva ock endaft af den nämnde Meri-

dianen til lika vinklar ä bada lidor affturne,

åfven
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äfvcn fom pä Globen, men ju längre derifrän,

ju mera olike.

ii) Om A, uti Fig. 2. ACBD, vo-
re Norra Polen och B den Södra, AB förfta

Meridianen eller halfv^a jordens peripherie, CD
/^quator eller hela peripherien til fm långd

utfart i råt linie, hkaledes alla Paralleiernas

cirklar utfatte efter fin längd i rata linier , fä

biiiver väl areen lika fl:or med Sph^erans fuper-

ficies 5 men Figuren kan icke vara enlig, eme-
dan uppä Globen åro alla Meridianer Hka, men
hår allenal!: den förfte ricktig , alle de öfrige

for långe, alt fom de ifrån den iörfia äro af*

lågfe. Figuren blir ock mivcket oformlig , men
om den gores til en ricktig oval eller EUip-*

tiPx^ formi , få kommer defs area at blifva i det

närmafte en fjerdedel ftörre ån Globens fuper*

ficies. Diftancerne blifva pä den rätiiniga

Meridianen och på ^quator lika med dem pä
Globen; men at de ofrige blifva olike, finnes

lått, då det befinnas, at Meridianen AB förhål-

ler lig til den fom år 90 grader från honom

,

fom 100 til 157, och den ytterfte Meridianen år

vid pafs 2;- gång få lång fom Meridianen AB. *)

Dock fä Landen härigenom en närmare likhet

fä väl fins imellan fom em.ot dem på Globen,
ån efter de i grdje , 4:de och 6:te §§. anförde

projedioner. Det blifver altia en omöjelig fak,

at til alla delar på en plan ricktigt afbilda Glo-
bens fuperficles , och måfie man fördenil^ul

låta nöja fig m.cd at erhålla den närmalle lik-

het, fom är möjelig.

R 4 12) Om
*) En fädan General Charta år af Lotter utgifven

år 1778 i Augsburg»
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12) Om något ftycke af Jordklotets fuper-

ficies ftal afbildas , til exenipel, en vidd af 5
graders Latitud och 9 graders Longitud imel-

•p. lan 55 och 61 graders Polhögd, och vid-
^' ^' tages, at pä en linia affåtta den långd,

fom fordras for defle 6 Latituds grader pä jor-

den, och ofvan til pä en vinkelrätt Hnia den
längd, fom fordras for en grad af Longituden
för 6r graders Pol-högd , och nedan til den
längd fom fordras för en Longituds grad vid

55 graders Pol-högd pä linien ef^ innehåller

Trapezium cdfe fuperficien af 6 graders Lati-

tud och en grads Longitud i det nårmalle.

Om nu 4 fädane Figurer fåttas til pä hvar-

dera fidan 5 fä fäs en plan, fom för en vidd af

6 graders Latitud och 9 graders Longitud med
fuperficien på Jorden eller Globen aldeles kom-
mer öfverens ifrån Norr til Söder, äfven fä bå-

de ofvan och nedan , ifrån Öfler til Väller

,

men midt pä eller vid 58 graders Latitud, blif-

ver briften i Longitudens llråckning vid pafs

y| mil, hvilket lårer kunna tolas.

Men fSfom hår både öfra och nedra Lon-
gituds linierne åro månghörnmgar , få fi;ulle

åfven Parallelerne , fom derimellan på Chartan
borde utmärkas, bhfva mänghörnin^ar, år för-

denfkul bättre, at de förvandlas til cirklar,

hvarigenom den fä kallade Conifl^a projedio-

nen upkommit.
Skulle Chartan innefatta g grader i före-

nämnde Latitud och 9 graders Longitud, dä

blefve brillen midt pä vid pafs J mil , fom ock

torde kunna tolas, men icke val, om vidden

bliiver Hörre.

13) Om
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13) Om iippä Chartan ofver Sverige med
Finland , fom innehåller inemot 16 grader i

Latituden och vid pafs 21 grader i Longitu-
den, längden för Parallel-circlarne ofvan och
nedan utfåttes ricktigt, dä kommer, uti Paral-

lelen midt pä Chartan eller för 63 grader, at

brifta in emot en mil.

Härvid kan dock den utvägen nyttjas, at

man kan taga et medium , fom til exempel

,

man kan utfåtta den ricktiga Longituden ofvan
til vid 68 graders Parallel och nedan til pä

58 graders Parallelen , då blifver midt pä Char-
tan, vid 63 graders Parallelen, för hela läng-

den af 21 Longituds grader, allenaft litet öf-

ver i| fjerdingsväg mindre än pä Globen, och
vid 55:te graden hinner briften icke til f fjer-

dingsväg, och deremot blir öfverft vid 71 gra-

den icke fyllefl | fjerdingsväg för mycket.

'Hvilket må vara fä nära fom väntas kan.

I anledning af det fom år anfördt i jo och
II §§ , fkulle väl Chartor kunna göras nära öf-

verensrtämmande med Globen i anfeende dertil,

at de på fidorne varande fä Meridianers krök-
ning icke är fä mycket flor, men deras uprit-

ning är något befvärligare.

Det finnes altfä , at en Charta utan fårde-

les fvärighet kan upritas, få éfverensMmiman-
de med Jordens eller Globens fuperficies, fom
det möjeligen ftår at låta fig göra , när man
har fig bekant de ftållens Latitud och Longi-
tud, fom derpä utmärkas fl^ola, famt derjämte

år förfedd med goda Topographilka Chartor.

Latituder och Longituder erhållas endaft

genom Aftronomifka obfervationer , hvilka fä-

ledes åro aldeles oumgängeliga : men fom de

R 5 icke
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icke kunna punéluelt fäs på få mänga ftålien

fom behöfs, ty en refande Obfervator kan icke
gerna fora med (ig ftorre Inftrument, än at

han kan vara fäker pä en half minut i Lati-

tuden, fom gör vid pafs f:dels fjerdingsvåg,

och Longituds obfen^ationerne äro ånnu långt

fvärare at få noga; fä böra obfervationer alle-

naft Ike pä längre ifrän hvarannan varande lläl-

len, på det felen icke må blifva m.årkeli'

ga : det fom där imellan är , bor finnas af

mätningar och derpå grundade Topographifke
Chartor, hvarföre det år af noden at deffe

göras med all möjehg aktfamhet och pålx-

telighet.

15) Sädana Topographifka Chartor tilre-

das, enligt 30 §. uti 1766 års Landtmåteri För-
ordning, fåkraft genom transportering och fam-

manbindande af de Chartor, fom öfver Hem-
mans och Byars ågor biitvit Geometrice af-

fattade , hvilket göremäl, uti famm.a Förord-

nings 7 $. 2 Moment, befalles böra fl^e vid

Landtmäterie-Contoiret.

Vid detta fammanbindande mSfte man dock
i akt taga 5 at det icke fortfättes längre, äa

fä vida ritningen pä en plan kan i det når-

mafte vara ricktigt ofverensftåmmande med
markens eller jordens Sph^erifka fuperficies

,

hvilket kan finnas af Jämnförelfen imellan

Tångens och Peripherien.

16) Uti Tabuice Sinuum et Tangentium,
utföras Sinus och Tangentes utan någon f^il-

nad alt til 19 minuter, då föril blitver Tån-
gens, uti fjetie ziffran, i llörrc an Sinus, och
fom motfvärande Peripherien år ilorre ån Sinus,

mea
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men mindre ån Tångens, fä är ej heller förut

imellan Tångens och Peripherien nSgon be-

tydelig fkilnad.

För Sverige kan fäfom et medium tagas

Latituds gradens ftorlek för 60 grader, fom
;år 62719. 8 famnar, eller i Decimal mätt å 6
fot på famnen, 376318'. 8? dä i mil kommer at

fvara emot 5 minuter 44. 35 fecunder, 2 mil

emot 28''. 8' 3 niii emot if: 13". 17, 4 mi!

emot 22': 57'^ 55. hvarai finnes, at.fammanfått-

ningen kan fke utan färdeles ll^iinad til inemot

4 mil : Det år fördendail bäft at ftadna dervid

och icke ftråcka den längre, emedan ftilnaden

imellan Tångens och Peripherien biifver fedan

alt ftörre och ftörre, fä at
* om förenåmde fam-

manfåttning fortfättes längre, kan Chartan pä
flutet komma aldeles utur fkick,

17) Hårtil kan ock komma en annan orfak,

hårrörande af fjelfva mätnings-fåttet. Hos ofs

brukas dertii Menfala Pr^toriana , och kan
val, fä vida ännu bekant är, icke gifvas bät-

tre och fåkr::re fatt at affatta Hemmans och
Byars ågor^ emedan man derm,edelft med lätt-

het kan genom affliårningar fä en myckenhet
punéter determinerade , hvilka pä andra fått

med mera befvår mäite erhållas: men vid fjelt

va måtningarne äro dock fmä fel nåftan ound-
vikelige, fäfom då keden under mätandet icke

kan altid hållas lika fträng: Horizontal-linieu

i backar och fluttande planer vid Bafernes

mätning icke tages noga i akt: Sjelfva Taflan
medelit niveau icke jämnt hålles i horizontal
ftäilning: Störarne, ät hvilka (icktningen fker,

icke ftå noga lodrätt, i fynnerhet vid Conneélio-
ners utfättande ; Papperets olika krympning

,

då
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dä hopfåttning eller transportering fl^al fke :

Transporteurens utftråckning , mera ån defs

fåkerhet tillåter : Små och omårkelige fel vid

fjelfva fammanbindnings piincterne, kunna, då

de räka at flå ut pä en och llimmafida, i föl-

je med de foregående, göra den fammanfatte

ritningen nog felaktig,

18) At råtta det genom matning af en
lang diftance-linie 5 blir icke heller fåkert: dä

denna matning fker på famma fått förmedelll

Menfula , fä blir den famma felaktigheter un-
derkaftad; och om ån långden nägorledes kan
vara ricktig, år dock direftionen mera ofåker,

fä at punéternas låge vid ändarne icke kunna
med vifshet pä Sphaeran utfåttas ; utan bör

den, efter framledne Öfver-Direft. Faggots
förflag *) fke med Trigonometrifk måtning

,

ty når den göres med flit och med goda In-

flrumenter, då antingen flått Land, eller höga
Berg, eller Sjöaf med Holmar och Uddar gif-

va til verkftållandet lågenhet, kan en fådan

råttelfe fl^e , dä punfternas låge på Sphtcran

med räkning utfinnes. Men en fådan mätning

iåter fvärligen göra fig uti et fkogigt Land

,

hvareft bergen icke fä mycket höja lig öfver

flvogen , at tiifålle gifves til tjenlige Trianglar.

19) Fördenfkul vore det väl at, förme-
delft förenämnde fammanlattningar , Chartor
gjordes ofver Soknar och Härader , dock at

de icke intoge florre vidd än til 4 mil eller

något derunder, dä kunde deras nytta blifva,

at

*) UtiKongl. Majits hiHruction for Direfteurerne och
Landtmfitarne, til Finlands afm5tar.dc. 5:te Punttcn.

bilbgad vid defs Tal, hällec vid Prscf. a£äg. 1760.
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at paliteliga och med Landets iäge ofverens-

ftåmmande

j:o Geographifta Chartor mStte tilredcis

öfver Hofdingedomen och heia Riket, når de

af nägon iå i Thcoriej fom i mätningar och
Charter, (31 v ad peribn fammanfåttas , emedan
han dä af obiervationerne någorlunda kan veta,

hvareft hela längden får brukas , och hvareft

nägon hopdragning bör il^e.

20) NSr Kongl.^Maj.ts Nådiga Befallning

om Province - Cbartornes utgifvande genom
kopparftick, är 17355 til Landtmåteri-Contoiret

ankom , var ånnu ingen Ort i Sverige til fin

Latitud och l^ongituci med tllböriig fäkerhet

bekant, ej heller voro många af fåkre matnin-

gar famma^ifatta Chartor at tilgä, utom Char-
torne oiver Målaren och Hjelmaren famt Stock-

holmfke Skärgården. Hvarföre, til erhållande

af det förra, blef genom Öfver - Direäeurea
NoRDENCR£UT2's lorforg, en god Quadrantför-
fkrifven, hvarmed Pol-högder pä åti]<illige ftål-

len biefvo tagne , och vid de förfla Cbartor-

nes utgifvande, antogs Upfala, hvareft Obfer-

vatorium då var under byggnad , for forfta

Meridian 5 fam.t til någorlunda afhjeipande af

detfenare, biefvo, 1740 och de följande aren,

grånforne omkring Hofdingedomen af Landt-
mätarne afmåtte, hviika fedan äro vid Contoi-
ret fammanfatte : men utom de felaktigheter

,

fom fjelfva mätningsfåttet har med lig, dä det

få långt utftråckes, befinnes jämväl, at ej alle

vid måtningarne varit lika noga, efter man
dervid blifvit varfe ätftillige betydande fel, faft

det icke tillika kan finnas, hvar de egenteligea

böra



202 1782. OEf, Nov\ Dec.

böra igenfokas , fä är ej annat at vänta, ån at

de derpä byggde Chartor mätte vara felaktige.

21) A t fa dem framdeles rättade, famt fä-

kre och pålitelige Geogrsphifl^e Chartor fam-

manfatte, är nödigt, at det, fom förut nämndt
är

,
vidtages

,
nemligen at de GeometriG\a

Chartorna öfver Byar och Hemman transpor-

teras , och deraf fammanfättas Chartor 6f\ er

Socknar och Härader , dock til fä ilor vidd

allenaft , at planen icke mycket fKiljer ifrån

jordens Spha:rif!va fuperficies. Derar kunna
dä fäkra Chartor ofver Hofdingedomen och
hela Riket tilr^das , fedan mian genom Kongl.

Vetenilraps Academiens och Kongi. Amira-;

liters Collegii torforg, famt Herrar ProfeiTorers

fiit, redan har hade til Latitud och Longitud
f;ikert determinerade följande Orter, nemiligen

l.Aind, Car^scrona, Stockholm, Upfala, Her-

nofand , Torne
,

Cajaneborg och Äbo ; vore

ock väl, om Longituden for Gotheborg och
Pielisjeriwi bleive visfare funnen. Pol-hö-^der,

tagne på en myc^enhet andra Orter , fä väl

fem några pä flere Hållen bekante Longitu-
der , falt än icke få prseciib, kunna dock vid
fammanfättningen gora någon tjenli

Det Ikulle väl onekeligen bidraga til Geo-
graphiika Chartans rättelie, om efter Herr
Benjamin Carrards rad, uti defs Esfai fur

Tärt d'Obferver det blefve vidtaget, at, til

efterfolgd af det fom fkedt i Frankrike, en
middags - linie genom hela Riket blefve up-

gangen: men utom det, at i et ll^ogigt Land
verkltållandet torde blifva för fvärt och kofl-*

famt,'

*) Tryckt i Amiterdam 1777? p.
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famt 5 fä kunde allenaft punder tagas pä en

del af de ä fidorne varande Orter : dock til

utmärkande af alt det ofriga, vore forenåmde

fammandragne Charter likafult nödige.

2:0 Den andra nyttan 5 fom af fSdane

fammandragne Chartor fäs, vore^ at de kunna
tjena .til grund for Miiitarife och Mineralo-

gifke Chartor , när de af kunnige perfoner

jårnforas emot marken 5 och derpä utmårkes

hvad til hvarderas åndamäi horer.

3:0 Biifver deras nytta iornåmligafl til

allmänna Economien 5 når det i akt tagas
^

fom uti 5. af Kongl. Initruftionen for Com-
misfions Landtmåtarne af år 1764 är forefkrif-

vit; dä uti Sockne-Befkrifningen anfores myc-
kenheten 5 få väl af de upbrukade fom oiip*

brukade ägor, och af defle fenare, hvad dei

deraf , fä i anfeende til deras befi<affenhet5 fom
Landsortens behof, båft kan upodlas och göras
nyttig. Af befkrifningar och uträkningar hår-

ofver kan vål hämtas någon uplysning , men
icke med den tydehghet, fom fädana Chartor
gifva , hvaraf Regeringen får fåker anledning
til vidtagande af fädane anftalter, fomförhvar*
je Landsort kunna vara nyttigaft.

NILS MARELIUS.

Fhfbk,
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Förfok 5 beträffande det färgande ämnet
uti Berlinerblå,

Af

CARL W. SCHEELE.

T^et var i början af värt hundra-tal, däFårg-^ Fabrikoren Diesbach uti Berlin , med
DipPELS tilhjelp 5 af en håndeife uptåckte det

få kallade Berlinerblä. Desfe hoilo dock til-

redningsfåttet mycket hemligt, til defs Wood-
WARD, §r 1724, utgaf hela procesfen. Seder-

mera hafva, tid efter annan, fiere arbetat fä

vål pä denna Blå-fårgens förbättring, fom ock
at utreda fjelfva Theorien om defs upkomll.

Brown, bägge bröderne Geoffroy och Abbe
May NAN åro af deras Skrifter i detta ämne
bekante ; men det var Herr Mac^uer allena

förbehållet at utreda hela fammanhanget, h vil-

ken år 1752 derom gifvit en ganfi^a uplyfande

Aihandling. Efter honom har väl en och an-

nan bemödat fig at utreda fjelfva det åmnets
natur , fom i allmänhet fäfter fig vid Metalli-

fl^a Kalker, di de nederfläs med Blodluten utur

fina uplösningar , och fom vid Berlinerblas

tilredning fäller järnet blått. Men de hat va

åndå ej hunnit vidare. Somlige tro, at deten-
dafl år Pklogifton^ fom här verkar, hvaraf nam-
net Alcali Phlogifiicatum upkommit j fomlige Ster,

at det år någon animalifl^ fyra. Orfaken til

denna ovifshet ligger deruti, at man ej up-

täckt något medel at bekomma detta färgande

åmnet rent och för lig fjelft, utan at det altid

varit med någon annan materia förenadt. Som
jag uti flcre derofver anftäldte forfök anteligen

fann
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fann utvägar at erhålla detta åmne/^^*-/^, hvar-
igenom jag Ikaffade mig en öppen tilgäng at

underka/ia det famma åtfkilliga Chemifka prof j

fä tager jag mig frihet at til Kongl Acade-
mien öfverlemna deffa mina forfok.

§. I. a) Når Blodlut 5 hvars tilredning all-

månt år bekant, en tid borrt-ät ftålles uti fria

luften 5 förlorar den fin egenfkap at fålla jär-

net blått 5 och prcecipitatet 5 fom dä fäs, up-

iöfes helt och håjlet i fyror. For at nu fä ve-

ta , om luften hårvid undergår någon förän-

dring, flog j?^g någat af nyligen tillagad Blod-

lut uti en kolf, fom^våi igenhartfades 5 men
en tid derefter, fanns den inflångde luften va-

ra den famma, fom förr, och Blodluten oför-

ändrad. Häraf följer fäledes , at det tingeran-

de åmnet ej kan vara rent- af Phlogifton

Jag föll då pä den tankan , at luftfyran , fom
uti anförde förfök ej var i tilråckelig mångd i

den inftängde luften , men i fria luften finnes

längt ymnigare, torde vara hufvud-orfaken tii

detta tingerande åm.nets fränlkiljande ifrån Blod-

luten. Jag b) upfylde derföre en kolf med
iuftfyra och flog deruti litet Blodlut , famt för-

varade defs öppning ganlka vål från yttra luf-

tens åtkomft. Dagen derpå, förfökte jag min
lut, och fann min gifsning vara grundad; ty

den med denna lut tålde Jårn-kalken uplöftes

aldeles af fyror, c) Vidare förföktes, om ock
andra fyror verkade pä famma fått pä Blodlu-

ten.^ I detta affeende öfverfaturerades min Blod-

^
iut med alla bekanta fyror, och jag flog fedan eii

S up-

Le bleu de Prusfe eft un précipité de fer, avec
furabondance de Phlogiftique, . . . MacquekS
DiQioBaire de Chymie, andra Edition,
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'[tipföshing af Jårn-vitriol dertil , men fick ock
""hlf taltet pr^cipitat.

§."=2. a) Nu omvändes de anicrde IG rfö-

kefiy jag blandade nemligen litet Jårn-vitriol

..til Bipdiuten 5 fem dä blef c^ul, och flog nä-

'gct"af blanningen uti en kolf, fom var up-

fyld med iuftfyra. Dagen derpå, . flögs denna

lut til en folution af Jurn-vitriol, fedan måt-

tades luten micd ofverfiödig fyra, och dä nck
jag en anfeniig mångd Berhnerblått. b) Til

'rTamma Blodiut , hvaruti jag hade uploit litet

•^^{Jåm-viftril, flögs af andra fyror nägot mera,
^••ån fom til måttning behvOfdes, 'och fedan til-

'•^blandades Vitrio 1-folution, dä ;ag ftrax bekom
BerlinerbJått. c) :]ag prxcipi terade en jårn-

viftril-uplosning -meid Alkali; detta grenaktiga

•vpri?scipitat ko ka'des några minuter uti Blodlut,

fom deraf itpfåilie' nägct 5 hvarpå luten fil-

trerades. Denna lut undergick uti fria luf-

ten eller luftfymn ingen tcrändring ; ty den
pi^fecipiterade jårn-uplosningen bt3,' få vål fcrr

fom efteråt: och om luten ofver - faturerades

^•'-med nägon fyra, och man tillade något Jårn-

vitriol, upkom åndS vackert Berlinerblått. Hår-

at fer man faledes^ a t Jårn- kalken pä vifst fatt

figerar det tingerande åmnet uti luten , fS at

hvarken luft - eller andra fyror fedan kunria

flulja detta ämne frän Alkali. Detta år ock
orfaken, hvarforc det tingerande neutral-falt,

fom upkommer , nar Alkali kokas med Berli-

nerblått, ej af luufyran eller aridra fyror få lått

niiRer fin egenllcnp at fålla järnet bl!i'tt. d) Men
om man kokar Blodlut med en fuUkomligen

calcinerad Jårn-kalk *) , få uplöfes intet deraf;

-la ty

*) Den jag bnikat hårcil, tilredes af Jårn-vitriol, ibm
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ty om denna lut fedan ofvermättas med fyra

,

och Vitrioi tillägges , fäs intet Berlinerblatt.

Det famma händer ockj om en fädan folution

af väl calcineradt järn fåiles med Blodlut, och
fedan någon fyra tilkommer. Häraf kan til-

lika inhämtas , huru Tiiycket den lilla andel

Phlogiiton , fom Jårn-j orden uti Vitriolen quar-

håller, bidrager til det tingerande ämnets fä-

Itände.

3. a) For at nu fä veta, hvart det tin-

gerande åmnet uti forföken (§. i. a. b. c.) ta-

git vägen, flog jag något Blodlut uti én kolf

,

fom fyldes med iuftO/ra 5 fedan denna ftätt väl

tåpt öfver natten , hängdes i denna luften en
^pappers rimfa , fom var fä/iad på korken 5

"men forft doppades papperet uti enuplosning
af Järn - vitrioi , och fedan paftrokos^et par

droppar uti vatten uplöit Alkali 5 pappers-rim-
' fan blef då ofverdragen af et järn-pr^cipitat.
' Efter et par timars förlopp

,
togs äter detta

papper utur kolfven, och litet falt-fyra ftroks

derpä , då jag med ftorfte forundran fag

'papperet ofverdraget med det vackrafte Berli-

nerbiä. b) Samma forfok anftälde jag med
Blodiut, fom var öfver-faturerad med Vitrioi-

fyra 5 denna blandning flog jag uti en kolf,

och procedefade med en pappers-rlmfa , fåfom
förut (a): hår blef jag ock varfe, at luften var

upfyld med det tingerande ämnet? ty pappers-

rimfan blef af Salt - fyra blå. c) Ehuru lyror

drifva detta ämne frän Alkali, quarblifver lik-

visft en märkelig mängd deraf uti den med fy-

ror ofver-fäturerade blodluten, emedan denna
S 2 biand-

kokas uti Saltpeter - fyra odi faileä med Cauftikt

Alkali.
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blandning gor luften uti en annan kolf tinge-

rande, och det fiere gånger, alt fom iuftmas»

fan år ftor til. d) Da jag, i ftåliet för Vitriol-

folution
5 pä pappers -rimfan nyttjade en foiu-

tion af rått dephlogilliferad Jårn-kalk
,
upkom

ingen Berlinerblå, utan Salt-fyran löfte kalken

aldeles. Detta öfverensftåmmer med anförde

fcrfök (§. 2. d.)

§. 4. Som jag nu fag, at fyror verkeligen

attraherade Aikaii ftarkare, ån det blått-tinge-

rade ämnet, ville jag fe, hvad man på deltil-

lations vägen härvid kunde uträtta, a) Jag

flog fördenftul en blandning af Blodlut med
öfverfiödig Vitriol-fyra uti en glas-retort, ap-

phcerade en recipient, fom vål luterades, och
deftillerade med lindrig eld. Dä nu vid pafs

f af blandningen öfvergätt, ombyttes b) reci-

pient , och afdeftillerades hälften af quarlem-

xiiiigen. c) Vid underfök ningen af förfta de-

ilillationen , fann jag en befynnerlig luckf och
fmak pä öfverdeftillerade vattnet ; luUen uti

recipienten var upfyld af famma tingerande äm-

ne, fom förut omtalte kolfvar 3). Lacmus-
papper rodnade uti detta vattnet ; men fom
tungjordens folution vifte, at hår var tecken
til Vitriol-fyra, kunde jag ej göra någon fyn-

nerlig rakning derpå. Til en del af detta vatt-

net blandade jag litet phlogiftiferad Jårn-kalk,

eller fom är det famma
,

prxcipitat af Jårn-

vitriol, och efter en liten ftund tilflog jag nå-

gra droppar Vitriol-fyra , hvaraf jag bekom et

vackert Bcrhnerblä. d) En del af detta vatten

kom at ftä några timar uti fria luften , hvar-

igenom det hånde , at defs tingerande egen-

iiap aldeies gick fgrlorad. e) Vattnet efter

andra
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andra deftillationen (b) förhöll fig fom rent

vatten, blandadt med litet Vitriol-fyra.

§. 5. Dä jag fäledes flg möjeligheten at

erhålla detta tingerande åmne uti iin ftorfta

renhet
,

gingo mina forfok der pä ut , at fä

det fkildt ifrån fjelfva Berlinerbiän : och det

dels för at förfl^affa mig något ftorre förråd

deraf , ån Blodluten gifver , dels ock för at

flippa den fä befvårlige blodens calcination

och iutens tilredning. At igenom deftillation

feparera detta åmne från Beriinerblätt, gärvål

anj men då år det med fä mänga heterogenea

blandadt, at det til rena förfök år aldeles odu*
geligt. Jag har haft under händer flere flags

Berlinerblätt , och funnit i dem fpär af Svaf-

vel, flygtigt Alkali, eldfaft Alkali
,
Vitriol-fyra

och flygtig Svafvel-fyra: åmnen, fom alla hn-
nas få val uti Blodlut fom Sotlut, och fom vid

Berlinerblätts tilredning fäfta fig vid pra*cipi«

tåtet. Vid en deftillation af Berlinerblätt, be-

kom jag uti recipienten et liquidum , fom luck-

tade efter Hjorthorn - fpiritus , fom fålde Jårn-

vitriol , och dä någon fyra tilkom , förvand-
lades til Berlinerblätt : nägot fublimat uti retort-

halfen , fom var et Neutral - falt , beftäende af

flygtigt Alkali och flygtig Svafvel-fyra: luften

uti recipienten v:>r upfyld af luftfyra , Alkali

volatile och det tingerande åmnet. Refiduum
uti retorten var fvart och drogs af magneteii
famt gaf med fyror hepatifk luft. Efter jag nu
pä denna vågen ej kunde nä mitt ändamål

,

iatte jag mig före at nogare examinera et uti

Chemien bekant Neutral-falt, fom upkommer,
når Vinftens-lut kokas med tilräckeligt Berli-

nerblätt. Detta falt beftär af Blodlutens tinge-

S 3 rande
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rande åmne, Jårn-kalk och Alkali, famt bru-

kas i fynnerhet at uptäcka jårnhaltiga iMiDerai-

vatten, men är til iadant åndair.äl ganfka ofå-

kert, fä långe Cheinien ej år i Rand at flulja

järnet derifrån. Detta kan dock ej Ike, med
mindre faltet decomponeras , emedan järnet

utgör en befcånds del deraf, och år et m.edel

at fålia det tingerande åmnet med Alkali (§. 2.

c). Blodluten år uti fådana prof mera pålite-

1ig 5 ehuru den ock, fä väl fom Sotluten, vi-

far fpär pä jårn. Jag har väl uti i. §. fagt

:

at når Blodluten ofver- fatureras med någon
fyra och Vitriol fedan tillågges, man då ej far

tecken til Berlinerblätt. Men fom. blod och
fot med lig fora litet järn, fa är ej heller un-
derligt, at Blodlut innehåller jårn , hvaraf dä

händer, at vid fådana tilfållen verkeligen kan
vifa fig något tecken til blått, och det fä myc-
ket fnarare , om calcinerade masfan utkokas
uti jårn-kårl. Men lägger man förft Vitrioien

uti luten och fedan tiiflär någon fyra, fa lin-

ner man ftor fkilnad uti mängden af Berliner-

blått. Brukar man en ganfka ren Blodlut, 6t-

vermättar den med fyra och dä tillägger jårn-

vitriol , fås ej det ringalle teken til blått: få-

dan ren lut fås ej pä vanligt fått: den erhål-

!es dä , när det tingerande ^.miet uti lin ren-

het 10.)^ blandas med Vinilens Alkali.

§. 6. För at äter komma til omtaltc Neu-
tral-falt, uplolfe jag deraf ct uns uti glas-retort

med 4 uns vatten
,
flog dcrtil 3 drachm.er con-

ceiurerad Vitriol-fyra och deliillerade denna

blandning med lindrig eld uti fcrluterad reci-

pient.

) Andra fyror p;or.i famma vcr:an, dock anfer jag

vid dennii (^pera:ijn Vitriol-lyran for b.ittre.
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pient. Så fnait akfammans kom i kokning,

bief blandningen tjock af en mångd EerMner-

blått, fom fkilde lig derifrän ^ jag kände ock

med det famma en iuckt, fom trängde genom
lutum och fom lucktade aideles fom det med
tingerande ämnet impregnerade vattnet §. 4. c).

Jag fortfor med defiiilationen , fils et uns var

ofvergänget, hvarpä jag ftrax flog det delHlle-

rade vatten, fom imiehoil det tingerande äm-

net, uti en flaflia. Luften uti recipienten hade

ock infupit famma tingerande ämne, hvilket

jag blef varfe pä famma fått, fom förut (§. 3. a)

år anfordt. Den uti retorten återftäende blä

moljan flögs pä filtrum, och uti det, fom ige-

nomrunnit, lades et ftycke Järn-vitriol , for

st fe, om ock något odecomponeradt Neutral-

falt var quar , men , fom ingen Berlinerblä

deraf upkom , var klart, at faltet under kok-

ningen var decomponeradt. Det Berlinerblä,

fom nu quarblef uti filtro och fom (kilt iig

från Neutrai-faltet, kokades åter medVinftens-
lut, uplosningen filtrerades frän Imjårn-ochra

och med tiiblandad öfverflödig Vitriol - fyra

deftiilerades denna blandning andra gängen

:

Den förhöll fig nu ock lika med fö rfta gången;

ty få fnart den kom i kokning, feparerade %
å nyo Berlinerblatt , faft uti ringare mängd ,

och det tingerande ämnet gick öfv€r..uti reci-

pienten. Sedan f af blandningen^ hade gått

öfver, flog jag den til det förra utifiafkan, och
iepaierade det äter upkomne Berlinerblä frän

fm iyra, hvilket jag åter med Vinftens-lut ex-

traherade, och med Vitriol-fyra deftilierade för

tredje gången. Här upkom äter något Beriiner-

blått ^ och det är klart, at vid fiere uprepade

S 4 ex-
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extraöioner och deftillationer ånteligen alt Ber-
iinerblått hade blifvit deftrueradt.

Det år ej fvärt at fä reda pä hela famman-
hanget af denna operation: Detta Neutral- falt

beftår af Alkali, litet jårn och det tingerande

åmnet : år fäledes i fjelfva verket et trefalt

Medel-falt. Når nu någon fyra rdkar fädant

Salt, fä mäfte, i ftöd af ftörre affinitet, fom
fyror hafva til AlkaU, det tingerande ämnet
drifvas ut , hvilket dä , for defs flygtighets

fkul, under päftäende deftiliation, mälte gä i re-

cipienten: men fom fyror ej åro i ftånd at drif-

va detta åmne frän Jårn , fä quarhällcr Järn-

kalken få mycket deraf, fom til defs måttning

eller, fom år det famma, til Berlinerbiätt behct-

»ves : och detta år den delen, fom under deftil-

lationen ftiljer fig ifrån Saltet» Om Berliner-

biätt extraheras med Kalk eller med Tungfpats-
jord , få vifa desfa extraftioner med Vitrioi-

fyra under deftillation famma forhällande.

§. 7. Når Berlinerbiätt extraheras med Al-

kali volatile
,
upkommer deraf en förening

,

fom bör ockfä råknas ibland trefalte Medel-

falter, och beftär af fiygtigt Alkah , Jårn och
det tingerande ämnet. Det har famma forhäl-

lande med Vitriol-fyra, fom Saltet efter fore-

gående §. Deftilleras detta Medel-falt enfamt

,

fedan det år uploll uti vatten, blir uplösnin-

gen tjock af Berlinerblä , och uti recipientea

går en flygtig Alcalinifl; fpintus. Borttar man
med deftillationen tils allenall: litet fucktighet

jåmte Berlinerblä uti retorten år otrig, rinner

man ej nägot Salt mera quar , utan at alt har

gätt ofver uti recipienten. Detta deftillatum

bdtär af fiygtigt Alkali och det tingerande åm-
net :



1782. Off. Ahv. Dec. 275

net: det praecipiterar ej Kalk-vatten; menjärn-
vitriol decornponerasj och når någon iyra til-

flås , fas Berlinerbla. Om uti recipienten up-

hånges et papper, fom år doppadt uti en up-
lösning af Järn-vitriol , få blir denna folution

fnart decomponerad , efter denna lutten år up-

fy!d af Alkali voiatile : när fedan detta pappe-

ret beftrykes med Salt-fyra, blir papperet blått.

Om hela detta liquidum uti recipienten ftål-

les i fria luften , fä borrtdunftar altfammans
,

och lemnar rent vatten efter fig.

§. 8. Ibland flera, ehuru fruktlöfa forfok,

at nemligen pa et ån genare fått Ovilja detta

tingerande åmne frän Eerlinerblått, fann jag

,

at calcineradt Qyickfilfver var til mitt ändamål
ct förträffeligt medel. Jag fSg, at Mercurius
Dulcis uti luften, fom med det tingerande åm-
net var impregnerad, blef fvart: den blef ock
fvart , om den blandades uti tingerande vatt-

net (§. 4. c.) 5 Och detta vattnet fick en fur

mercurialifl^ fmak. Flåraf var at förmoda, at

detta ämne hade f(3renat lig med fublimatet uti

Mercurius Dulcis, eller ätminftone med defs

Kalk, och utdrifvit Salt-fyran, fom var orfaken

til den fura fmaken: och fom metallifkt Quick-
filfver ej iofes i Salt-fyra, få bör den dä blif-

va fri, och detta är orfaken til fvarta färgen.

Jag kokade fordenfkui Rerlinerblått med Mer-
curtiff corrojtvus Albuf : knapt var blandningen
komimen i kokning , förr ån den blä fårgen

var förfvunnen. l3erpå kokades Mercurius cal-

einatus med Berhnerblått och vatten : Färgen
förfvann likaledes , och filtrerade folutionen

hade en ftark mercuriaUfk fmak: den innehöll

intet Jårn och, hvad fom år anmärknings värdt,

S 5 kunde
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kunde den hvarken af Syror, Kalk eller Alka-
lier prascipiteras ; men Metaller reducerade
Qvackfilfret under en långvarig digeltion, och
det i grund af dubbel affinitet. Hindrar man det

tingerande åmnets iöxtnmg med Metaller , fa

blir det fritt och loit, famt kan bequåmligen
genom deftillation Puiljas derlirån. Detta iter,

när någon fyra är med i fpelet. Efter nera

hårofver anftälte forfok , fann jag följande

method vara denbåila:

§. 9. Pä 2 uns piilveriferad Berlinerblä

och I uns Calx Mercurii flog jag uti en kolf

6 uns vatten: blandningen kokades några mi-.

nuter under flåndigt omrörande, dä den fick

en gulgrå färg. Jag fiog altfammans på et fil-

trum, och på qvarlemningen uti filtro flogos et

par uns hett vatten , för at vål utluta alt-

fammans. Denna filtrerade mercurialifke fo-

lution flog jag på halfannan uns roftfri Jårn-

filfpån uti en flaH^a , och blandade dertil 3 drach-

mer Conc. Vitriols-fyra. Altfammans il^akades

vål ikring, och efter några minuters fkakning,

blef blandningen af reduceradt Q\ ickulrver helt

fvart, och hade aldeles mjltat lin mercuriaUft:a

fmak. Den bekom då firax det tingerande

åmnets vanhga fårfkilte luckt. Jag lat bland-

ningen ftå itilla nägra minuter, hvarpå det kla-

ra afhäldes uti en retort, och fjerdedelen af-

deftillerades uti vål luterad recipient. Hår be-

kom jag fålcdes fiimma tingerande åmne fom af

Neutral-faitet ($. 6). Det år tilråckehgt at alle-

naft atdellillera |j ty detta åmne år långt fiygti-

gare ån vatten, och fåledes gar det fOrft ötver.

^. ic.

) i\!od Calx r/iercurii férfUr jag den, fom år tilredd

med Swiltpeter-lyra.
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§. TO. Som liten fmitta af Vitriol-fyra ger-

na inedfoijer få vål denna (§. 9,) , fom förra

deftiiiationen af Neistral-faitet §. 6.) , bör den
ock iliiljas från detta tingerande ämne. Jag har

uti §. I. anfört , at Luit- fyran år i ftånd at

drifva detta åmne från Alkali eller Blodluten

;

det famma händer ockfå 5 när detta äm.he år

förenadt med Kalk: fäledes ar det ej fvart at fä

Vitriol-fyran derifrån : jag blandade litet ftött

Krita uti det deililierade och med detta åmne
impregnerade vatten , och deiliiierade denna
blandning för andra gängen med lindrig eld ;

Vitriol - fyran blef dä qnarfittande vid Kritan,

och det tingerande åmnet gick öfver i fin ftör-

fia renhet. För at hindra, det ej för mycket
af detta flygtiga åmne under påftående deftilla-

tion må trånga genom lutum , och at luften

uti recipienten ej för mycket infuper deraf

,

tager jag nu altid en liten recipient och flår

litet deflilleradt vatten uti den famma, fam t la-

gar få 5 at ftörf!:a delen af forlaget kommer un-
der deftiiiationen at ligga uti et kärl med kallt

vatten. Detta åmne har en befynnerlig ej oan-

genäm luckt : en fmak, fom ftöter nälfan litet

på fött och år något hettande i munnen famt

retar med det famma til at hofta. Af detta äm-
nets natur och beftänds delar famt verkan pä
andra kroppar

,
tager jag mig frihet at lemna

Kongl Academien del til nåfta Qyartal.
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Befkriffiuig och Ritning

på en mindre Earr-Mackine til masfijt

Giitne Canoner;

Af

GERHARD MEYER,
Öfver-Direfteur vid Kongl. Styclrgjuteriet

,

Ridd. af Kocgl. Wafa Orden.

At förekomma vid Canon-Gjutningar , fa af

Metall- fom Tackjärn, de felaktigheter,

fom förorfakas af Kärriftången , hvilken forme-

rar Kul-Ioppet i Canonen ; och af Gaiiippan
,

fom år en fmidd Järnring med 3 eller 4 föt-

ter, fom fäftas i yttra formen, hvaruti Järn-

ftången infättes , at hällas midt i formen vid

Gjutningen , har jag trodt följande bora an-

märkas.
Deffa bäda delar fororfaka Godfets kok-

ning af den inneflutne kalla luften i Leran ,

och af det fmidda kalla Järnet , hvilka Luft-

bläfor bhfva i Godfet fittande och lemna gro-

par och gallror i Kul-loppet. Defsutan forfvagas

Canonen af Gaiiippan, fom har fit rum i Krut-

kammaren , där måfta våldfamheten af Krutet

utöfvas : och har äfven den visfa pSfolgden
,

at det fmidda Järnet i Gaiiippan med tiden räflar

ftarkare , än Tackjärnet , och lemnar gropar

efter fig , hvilka äro det famma fom gallror,

och förderfva de häfta Canoner , fä at Metall

fom Järn , fafi; ån de aldrig åro mera brukte

ån vid prof-fkotten.

At nu undvika Kärnftäng och Gallippa,

fom fororfaka ofvannämndne IVärigheter; tyc-

kes intet annat medel vara ofrigt, ån at gjuta

Cano«
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Cahonerne masfiva och ä nyo upbarra Kul-

loppet.

Et fädant driftigt förfok gjordes , fS vida

mig bekant är, för 50 eiier 60 år fedan, forft i

Casfei, af den (kickiige Gjutaren Herr Keller,
fom var hos en Herre, hvilken fparde ingen

kollnad på Konfters och Vetenftapers uparbe-

tande, i lynnerhet vid fä angelägna och koft-

famma Geviir, fom Canoner äro; där de för-

fte mashft gutne Canoner af Metall blefvo gjor-

de, hvilke voro frie från alla de felaktigheter,

fom Kårnftången och Gallippan åftadkommo,
famt iindergingo alla de prof, fom vid Cano-
ner brukas.

Inråttning^^n til denna Bårr-machine var

perpendiculaire , fom utbårrade en Cylinder

,

fä läng fom Canalen var, hvilken fick fm för-

fta direétion kring en tapp , fom utfvarfvades

utan for mynningen : men fom famma inrått*

ning var koftfam j i anfeende til Bårrarne och
Cylindrens affkårande up vid bottnen, hvilka

Bårrar voro mycken bräcklighet underkaftade,

och behofde lång tid til en Canons bårrande 5

få blef denna inrättning , med fädane Bårrar

,

ej af många antagen , utan nyttjades fpitfige

Bårrar , fom kringfördes antingen med vattu-

drift eller häftar , hvilket gick fortare , men
hade den päföigd , at Bärren altid drog fig ät

nSgon fida 5 oaktadt all möjelig accuratesfe,

fom gjorde en ftor del af dem odugeliga.

Då det lyckliga Casfelfka förföket blef be-

kant; använde flere fin eftertänka at upfinna

någon fäkrare machine til fådant ändamål

,

fom ingen tyckes hafva lyckligare träffat, än
en fliickelig Smed i Geneve, Herr Maritz,
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med en Horizontel Bärr-machine , i hvilkeu
Canonerx dragés omkring med Vattuhjul, och
Barren fkjutes jåmnt fram, fom har fkapnad af

en haif Cyhnder pä andan , hvilken circuiaira

rorelfe håller Bärren i centro, at om Canoiien,

efter fnöré och vattupafs, inlägges 5 fä bör hå-

let blifva accurat i centro , hvilken inrättning

federmera år pä mänga itållen antagen.

Sedan hår forfök gjordes, for några och
trettio år tiibakars, bäde m.ed maslirt gutne och
med Kårniiång och Gallippa gutne Canoner

,

fom pä alt fått förföktes, och til flut, pä be-

fallning, fprängdes, at deito nogare kunna be-

liktigas 5 om Godfet vore fritt frän gallror

;

få funnos de masiift gutne på alt fatt lakrare ,

fria från gallror alt igenom ; dä de, fom voro
gutne med Kärnftäng och Gallippa, ehuru de

i Kul-loppet voro tåmmeligen rene, deremot
hade gallror in i Godfet j och vid fprängnin-

gen fprungo, i fynnerhet vid Gallippan , där

bottnen fi^ilde fig frän det öfriga. Dfi fall-

flåldes af Höga Vederbörande, at vid alla här

i Riket varande Canon-Gjuterier, fadane Barr-

machiner H^ulle inråttas , hvilkct ock n\edde

hår vid iMetall-Gjuteriet i Stockholm , fom drif-

ves med hallar : och tvänne vid de ftörre

Jarn-Bruken, fom drifvas med \ ätten, hvilka

nu i 15 eller 20 är varit i full gäng, och vi fat,

at inrättningen eger den fullkomlighet och
flyrka, fom fordras.

Oaktadt denna öfvertygelfe, äro dockper-
pendiculaire Bärrv^érk federmera inrättade, kän
hända för befparing vid Byggnaden , fom intet

torde vara betydande, utan tvärt om hafva Aör-

re och fvärare päfölgder, än man törmodat,
dä
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dä flere Canoner blifva casferade for den or-

fak 5 at Kul-ioppet dragit dg ur centro , fora

ingen Artiileriil: kan antaga for goda.

Skulle fådane Canoner blifva koprnans-
vara, kunde all den Credit, fom vSre Svenlke
Tackjärns Canoner fig -forvärfvat , förloras

5

äfven for dem 5 fom hafva ricktiga Bärrverk.

Jag har fordenfkul, til de mindre Brukens
tjenll, fom allenaft hafva en Masugn, updragit

- Ritning til et mindre Bärrverk, där ej ilorre

Canoner, ån I2-Pundningar gjutas, jämte förflag

pä behofven, fom fordras, hvartil de fjelfve kun-
na anfkaffa Smide och Tackjårns-arbetet, jåmte
Trävirket , med mera. Tiltro de iig fjelfve

om utarbetningen och famm.anpafsningen, hvar-

til både Odckdigh et och accurate verktyg for-

2£dras; få torde koiinaden blifva lindrigaft, men
; jag råder, fåiom fåkrait , at utarbetningen fker

på Kongk Styckgjuteriet i Stockholm , där tii-

vandt folk och nödige verktyg finnas.

Denna ritning år inrättad til mindre forter

^ Canoner, at deruti barra r, til och med 12-Pund-

"'ningar , h vilka fenare ej få vara långre , ån

20 å 21 Caliber, hvilka åro de längfta fom nu
for tiden hos ändré Nationer "brukas, fom de-

,,ras beftällningar och flera fåkra förfök intygat;

^•at i6a^20 Calibers långe C'anon er ftjata lika

?ångt', fom de fom äro dubbelt långre, och i

följe deraf dubbelt koftljamrriare
,

befvärliga-

re at ladda och fordra mera manfliap at hand-

teras.

Be-
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Beikrifning pä medtoijande Ritningar
,

Tag. iX. Fig. I och 2. til et mindre
Bärrverk.

a. Grunden muras af Tegel och Grillen , med
kalkbruk kring Järn an kärna , forn i nedra

bjelkarne , med defs faftftående docka och
underflag, äro infatte : meilan-rummen fyl-

kas med gråften ocli ier-bruk, val tiihopa

b. ftampadtj ofvanpä muras et hvarf tegel

på lag kant, inom en ram af flockar i vat-

tupafs.

Beftär grunden af klippa; {a blifva Ankar-
nes längder derefter pasfade och hål i klip-

pan barrade, famt med Bly faftgutne.

Trävirket kan blifva af torra furu-ltockar, i

c. brift på Ek : de nedra , af 12 tums fyr-

kant, efter fnore och vinkel hoflade, hvari

hålen bärras efter ritningen, då den ftilla-

ftäende dockan med Järnankarna infåttas

och kringmuras , fedan ftockarne på lina

underflag äro uplagde til den högd de bö-

ra få ofver golfvet.

d. Bordet^ af en god och torr furuftock, i

brill af ek, til de mått, forn ritningen vi-

far , accurat utarbetadt , efter fnore och
vinkel.

e. En ftock-ånda, hvarpå ilcrufvens yttra fläta

ända hvilar.

f. Tre ftock-ändar, forn ftändigt blifva ftilla

liggande, hvarpä nedre flockarne hvila och
faltfkrufvas.

g. Tvånne dito löfa, at kunna flyttas med den
lofa dockan och bordet , famt med kilar

under/födja de länga flockarna , at de af

tyngden ej buckta lig.

h. Et
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h. Et vattenhjul , hvars diameter och bredd

råttas efter tilgangen pä vattnet.

Tackjärns' Arbete,

i. En ftilla ftäende docka med et loft lager,

hvarpå axlen för vattenhjulet hvilar med
den andan , fom år inom hufet.

k. Den rörliga dockan , med tvänne lifter un-
der bottnen , fom hälla henne i ordning
inom nedra ilockarne , nåt hon fkal flyttas.

Defs öfriga fkapnad fes af ritningen.

1. Et lager, hvarpå cylindren, fom lemnas for

Canonens mynning, hvilar, fom uttages,

medan den fvarfvas efter den diameter, fom
rundningen i lagret har.

m. Tvånne lager under bordet, med upftäen-

de lifter, fom fatta famma bord, hvaraf det

ena har tvånne lifter pä undra fidan, fom
fluta mellan de nedra ftockarne och hälla

bordet i ordning, når det med den rörliga

dockan flyttas,

n. Fem ftycken underflag, hvarmed den rörli-

ga dockan, bordet och ftocken under fkruf-

ven faftfeufvas, når de äro flyttade: hafva

pä undra fidan tvä tappar, fom hålla mot
fyrkantiga hufvudet på Ikrufvarne vid faft-

o. Axelftängen fyrkantig, med et fyrkantigt häl'

fram i andan , förefläs äfven af Tackjärn ,

blir til den längd , fom vattuhjulets bredd
fordrar, och at den räcker inom Bärrhufet

öfver den ftilla ftående dockan, där den blir

rund, och med andra ändan, fom ock blir

rund, pä ftållningen utom hjulet. Denna,
axelitång infålles i centrum pä en, af etel-

T ler
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ler flera träd hoppasfad fyrkantig axelftock,

hvarpå \'attenhjuiet fåftes.

En holfa , fom trades på axlens fyrkant

,

hvilken gjutes med tvånne fyrkanter, fom
fatta den fyrkant , fom pä ändan af druf-

van med Canonen år guten.

Alt Tackjärns-arbete gjutes efter m.odel-

ler, fom netto efter ritningarne foriårdigas

af godt ftyckegods
5

ju mjukare ju båttre ,

få når fom lagren , fom infattas i dockor-

ne , hviika kunna blifva af härdare jårn ;

och kan altfammans komma at våga 10 ä

12 fkeppund.

Smidt Jäyn-Arhete.

En Bärrftång
, 5 alnar 6 tum läng, 2| t. bred,

I tum tjock, med et halrrundt bär-hutvud

pä åndan, hvareft fnidan fåftes.

En korrt Bärr, i aln lång, 2| t bred, ij tum
bog, med et hufvud pä åndan

, 5 tum längt

4 tum tjockt i fyrkant, med et fyrkantigt

häl i åndan j hvaruti en lös fpits infåttes ,

hvarpä Canonen omlöper, medan Cylindren

fvarfvas fram för mynningen. I famma
hål infåttes den bärr, fom gor forfta hålet,

et par tum djupt , hvari den långa barren

får lin början.

Tre llånger, lika tjocka med den länga BSrr-

flängen ; en blir 18 tum, en i aln 4 tum,
och en i aln 14 tum lång, fom nyttjas och

' med (krufven framfkjuta den långa barren.

Alla desfa Itånger fmidas något ftarkare

,

ån ofvan utfatte måtten , för utarbetnin-

gen Oaill.
I

Fjorton Rycken Ankare, 3 alnar långa, \\

tum i fyrkant, med fkruf och moder på
ena
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fena och krok pa andra ändan ^ foiti med
ftora ftenar belaltas och kringmuras*

U. Tvä järn pl fidorne af bordet
^ 5 alnar tö

tum länga^ 4 tumbreda^ i tum tjocka, med
3 hål i hvardera 5 fom Ritningen vifan

Tvä rund-fmidde bulltar af il tumsdiame-*

ter, 19 tum långa: i rund-fmidd dito, tum
läng, med fkruf och moder pä ena och huf--

V. vud pä andra ändan: 2 järn, i| tum fyr*

kant, 3 alnar länga, med fkruf pä ena och
ögla på andra ändan , hvarmed bordet faft-

flirufvas vid dockan. Fyra bulltar rund-*

fmidde, i| tum i diameter^ i aln 8 tum långa

til bordets faftfcufvande , och 4 til rörli^

ga dockans dito ^ i| tum i diameter
^

tum länga, med fkruf och moder pä ena
och fyrkantiga hufvud pä andra ändam
Tvä platta järn, 4 tum breda, i turn tjocka

16 tum långa
|>

under fliruf - modrarne pä
bordet»

Tvä bulltar til tråftocken under länga

fl^rufven
,

i\ tum i diameter^ i aln 7 tum
länga, med flmf och moder på ena och
fyrkantiga hufvud pa andra ändan.

W. Tvä direélions linealer
, 4 alnar iö tum

I

långa, I tum tjocka, 3I tum breda, fmidag

I

accurat efter ritningen , jämte det ofriga, fä*

fom 10 ftycken upftående rund-fmidde järi>

med fkrufvar pä båda ändar , och en fyr-^

kant midt pä, af f| tums diameter, 18 tum län«

ga med modrar pä båda ändar. Fem underilag

, til desfa Ikrufvar^ hvarpä Bärrftängen hvi-

' 4 lar, 3 tum breda , r tum tjocka, 10 tum länga^

med forfänkte fyrkanter i halfva järnets

tjocklek r 5 dito järn ofvanpå Bårrftangen

T 2 af
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af lika mätt. Fem flycken dito under bor-

det, 21 tum breda ocii I tum tjocka under
fkruf-modrarne.

X. Et öfverfall öfver hjul-axlen, i tum tjockt

och 3 tum bredt.

y. Et dito öfver Styck -mynningen , | tum
tjockt, 3 tum högt. Til at fafthälla deffe

öfverfall , infattas fkrufvar med modrar i

de ingutue iiälen , fom åro up i dockor-

ne, hvilka quarhällas med fmä ftifter, i hål,

fom från yttra fidorne inbärras.

2. Jårnftängen til den linga fkrufven blir 2

alnar 8 tum lang, 2j tum i diameter, med
ä. en fyrkant midt fä : Defs llcruf-moder blir

af metall, kan komma at våga 6o ftälp.

Alt detta Jårn - fmide kan ungefärligen

komma at våga 7 å 8 fl^eppund.

»^ -r-^
LICUALA,

Et 7ujtt Palm- Jlagte ;

befkrifvit af

CARL PETER THUxXBERG.

Palmtråden liälla fig alle i de hetalle Clima-

ter, imcllan Tropiquerne och under fjelfva

/Eq\'ntor, uti bägge Indierne; ofta llä de i de

tjockalie och otilgångeligafle fkogarj fållan

blomma de, och behötva altid3C, 40, jallurf-

dom ICO Sr imellan hvar aång de frambringa
i\n blomma och frukt. De åro ofta de aldra-
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hogfte trån, fväre at, för fina raka ogrenade

flammar, upklifva uti, och hafva alle fina blom-
mor och fin frukt i fjelfva toppen. Lärde och
nyfikne Européer hafva, ätminftone för detta,

fållan kommit til Indierne, och ån mera fäl-

lan fnålle Botanici , och äfven af des fe hafva

få fedt mer , ån ftränderne och Faftorierne

,

utan at fä begifva fig långre in i Landet.

Desfe åro de orfaker, fomvållit, at Palm-
trådens kännedom til fina fruélifications de-

lar, en del aldeles icke, en del ofuUkomligen.

hunnit til det uplyfi:are Europa.

Framledne Herr Archiatern och Riddaren

von LiNNe uptog i fit Sexual-Syftem de förfta

Palmas , efter Auftorernes mer eller mindre
tydeliga och fullfl:ändiga befkrifningar , och
upftålde dem efteråt uti Appendix , dår de

ånnu in til denna dag blifvit lemnade, utom
Heiiconia, Mufa, Cycas och Zamia , fom i

fenare tider blifvit flyttade derifran til andra

clasfer.

Bäde desfa och de öfriga Palmas har jag

budit til , at flytta til fina riktiga och egna
clasfer, dår de i Sexual- Syftemet böra fä fina

rum, fedan jag efter hand hunnit få fe deras

blommor tydeligen och fatt låra känna deras

flågtfkaper.

Sålunda kommer , at flyttas :

Heliconia til 5andria,igynia5efterAchyranthes.

Musa - - öandriajigynia, framför Bromelia.

Cham^erops 6andria, igynia, efter Mufa.
CoRYPHA til öandria, Igynia, - Chamaerops.
LicuALA - 6andria, Igynia, - Corypha.
NiPA - - i-oecia,Tandria, - Cynomorium.
Elate - - i-oeciaj3andria, - Omphalea.

T 3 Cocos
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Cocos til i-oecia, öandria, efter Pharus«

Areca - i-oecia^polyandria, - Liqvidambar,

Caryota - i-oeciajpolyandria, - Areca.

'Phoenix - 2 oecia, 3andria,framforEmpetrum,
Borassus - 2 öecia, öandria, - Smilax.

-Elais - - 2 oecia, 6andria,efterEorasfus.

Cycas ^ 2 oeeia,polyandria, - Cliffortia.

Zamia " - 2 oecia^polyandria, - Cycas.

Licuala far fåledes fit rum uti fjette clas-

fen , defs forfta ordo , framfor Bromelia och
efter de trenne forutftSende Palmgs, nemligen
Mufa, Chamasrops och Corypha.

CliARACTER genericm blir följande:

Calyx 3-partitus. Corolla 3-partita.

NeÄarium fertiforme. Drupa i-locularis.

Denne Charaåer genericus uttages utaf

följande befkrifning pä Palmtrådets biomm.or,

nemligen
Cal, Psrianthhrn i-phyllum, 3-partitum5 extus

pilofum.

Corolla ad bafm fere 3-partita : lacinia ovatce,

acutos, concavie,

Nectarium fertiforme , truncatum , corolla

duplo brevius.

Stam, Filamcnta fex , ncdlario inferta
,

erecfla,

brevislima, alba.

Amhcvc^ oblongic, didymie, flav^e.

Pist, Qcrmen fuperum, con\ exum fulcatum
,

3-partitum5 glabruni,

Stjluf unicLis, limplex.

Stigjmta duo,

Peri, Drupa globofa vel parum oblonga, uni-

locolaris, magnitudine piii,

}^ux dura.

Et
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Et enda fpecies, fom kan kallas Licuala
fpnofa , år af detta flågte bekant , hvilket af

RuMPHius, i defs Herbario Amboinenfi , afri-

tasj forfta Tornen på 9:de Tabellen.

Namnet Licuala år gifvit detta träd af

Macasfarerne , under hvilket namn det ock år

i Indien allmännalt bekant och kåndt bäde af

infödde och dår boende Européer.

Denna Palm finnes i öftra delen af den fä

kallade Oiiindien eller den Archipeiag af Öar,
Tom ligga vid och omkring Java,

Etammen beftår af någorlunda härdt trå , år

ftundom låg och hinner fällan ofver en mans
längd,

FoUa vaginantia petiolis, glabra,

P^?/ö// 4-pedales5 triqvetri, fpinofi,

Folium paimato - multipartitum , radiis circiter

viginti, ad baiin fere divifis, plxcatis feu fla-

belliformibus
,
apice crenatis, bipedalibus, lä'

teralibus fenfim anguftioribus et brevioribus,

Tlores terminales, hermaphroditi, fpicati. Flofcu-

Ii fesfiles f. racemofi,

5/?/V^ paniculata, diffufa.

Bladen aro delte i fa fmala rimfor, at de
föga kunna nyttjas til nigpt betydande: De
brukas derfiire af Indianerne endaft til rullar

^

i hyilka de inlinda och förvara fm tobak.

I anfeende til fina blad, år denna rnyc-

ket nära fiågt med Corypha. Nägre af de

andre Palmoe , i fynnerhet Chamserops och
Boraffus, hafva val fållade blad, lika en folfjåder,

men ingen, utom Corypha och Licuala hafver

. hvarje pinna af bladet åfven lagd uti jåmna
och nåtta fållar.

T 4 Vi^^
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UNDERRÅTTELSE.
Om

Medevi Surbrunnar ;

Af

T. BERGMAN.

^.i.T^effe hälfovatten blefvo forft uptagne,

16775 på Baggebv egor uti Öftergotli-

land och Nykyrke Socken, vid pafs en half fjer-

dingsväg från Medevi Herregård, hvars då va-

rande egare, Riks-Rådet Frih. Gustap Soop,
under fina refor utomlands, med mycken fiit

gjort fig kunnig om förefallande Hålfo-Brun-

nar. Han fånde häraf til då varande Archia-

tern Urjb. Hierne , fom härpå anftålte prof

,

Tamt Sret derefter ånnu nogare underfökte vatt-

net på ftället och gillade det. Hår voro tre

Källor af nåftan famma hällt, Högbriinn, Dal-

brunn och Rödbrunn: de tvä förfta allenalt

25 fleg ifrån hvarandra, famt den tredje tre til

fyra gånger la långt ifrån den förftnåmnda. Af
deffe utvaldes Högbrunn , fåfom hogft belågen

och tillika anfedd fäfom hyfande lin m.ineral i

finare form. Denna bletupgråfd, förfedd med
tunna

, omgifven med huggen flen , ofver-

byggd och högtideligen invigd Jacobsmåsfo-

Dagen eller den 25 Julii 1678.

Härvid fortjenar nämnas, at den åttkanti-

ga ofverbyggnaden ånnu flar ofkadad qvar

,

och defs med furufpän belagda tak ånnu efter

104 års ålder år aldeles droppfritt , ehuru det

afrinnande vattnet, tillika med kringvarande
höga
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höga tråd och nedanföre belägna kårr, tyckas
böra infvepa det under hela blidare årstiden i

en fucktig fl^ugga.

De andra tvä Källorna hafva icke blifvit

uptagne och hafva fått namn , den ena af fin

fidländtare belägenhet och den andra af ymni-
gare ochra.

Deffe vatten voro utan tvifvel af allmo-
gen i nejden nyttjade före 1677, ^ fynner-

het Rödbrunnen, om man får döma af offer-

qvarlefvor, fom deruti blifvit fundne. Men
om de åfven under Catholfka tiden varit bru-

kade, har hittils icke kunnat vinnas någon få-

krare underråttelfe, ån den beråttelfe, fom fin-

nes uti Palmfchölclflia Samlingarne om Öfter-

gothland. Dar fåges, at Doéf. Jos. Constan-
TiN, en Italienare, fom varit Hof-Råtts-Medi-
cus i Jönköping , fkal hafva fedt i Vaticanfka

Bibliotheket en handlkrift om Surbrunnarnes
i Öflergöthland befynnerliga kraft och verkan,

hvaraf icke utan (kil förmodas , at dermed me-
nas förnåmligafc Medevi hålfovatten.

Hvad för öfrigt denna Surbrunnens oden,
curer och märkvärdigheter angär, fä har man
igenom nu varande egarens, Herr Kammarher-
ren Odencrantz's frikoftighet , at derom
vänta en utförlig tryckt befkrifning.

§. 2. Hvad Högbrunnens hällt vidkom-
mer, IS nämner väl Archiatern Hierne några

få förfök , men fom icke åro tilräcklige at

beftämma de ämnen i vattnet finnas och ån
mindre deras mångd. Men af dem fluter han,

at vattnet hyfer Acidum univerfale ^ fom angri-

pit någon fvafvelrik eller rödbräckt järnmalm,

hviJken dock varit vek, omogen och ej ännu

T 5 coa-
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coagulerad, hvadan allenaft en flycktig Vitriol

upkommit tillika med en god del Jamfvafvel.
Defsutom fkall en del af allmänna fyran hafva
angripit nägot kalkaktigt och danat den Alun ,

fom han trodde finnas i vattnet. Huru alt det-

ta med fakens natur enligare kan utredas, blif-

ver i det följande tilfålle at vifa.

Ehuru denna Surbrunn år den åldfta i Ri-

ket , och genom fina mänga och m.årkvårdiga

curer gjort fig berättigad til nogare under-

fökning, har dock, mig veterligen, ingen fädan

blifvit företagen förr ån 17785 dä Cancellie-

Rådet och Commendeuren Herr Bar. Alströ-
MER lät tilfända mig 12 kannor af detta vatten,

tillika med en inkokning pä ftållet af 10 och |
kanna, bringade til 2 qvarters rymd, famt en
beråttelfe om flere af Herr Docl. Dubb anftål-

te forfok. Hvad fom håraf kunde inhämtas,

är redan pä annat ftälle kungjordt *), h vilket

jag i år pä ftället haft tilfålle at närmare gran-

fka och råtta. Underrättelfe härom far jag nu
åran til Kongl. Vetenfkaps Academien afiemna.

3. Vattnet år kdt klart ^ dock vifar fig

nägon fkillnad vid jämnforelfe emot klarafte

kall-vatten, hvilket ej ar ovanligt med mineral-

halltige vatten.

Defs värme var uti. Augufti månad vid

Brunnens botten 6% grad öfver opäThermo*
metrcn : i vattubrynct var den gem.enligen 7
grader: i rummet omkring bruns- karet \ ar merån-

dels under dricknings-tiden några grader var-

mare , ån i fria luften utomkring Brunshufct,

utan tvifvel af den mängd folk, fom då hvart

ogna-

*) l)pu(c. Chem. Vol. 1. pag. 245,
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ögnableck in- och utgär , hvaraf åfven vattnet

i ytan blir litet varmare än pä djupet. Jag lät

ock hämta vatten hem i de rum jag bodde uti,

och fann det vanligen vid ankomften 8 grader

varmt. Således , om man vil hafva gagn af

vattnets kyla , bör det drickas vid fjelfva Brun"
nen och hämtas åtminftone från i alns djup

,

hvartil ännu en annan omftåndighet gifver an-

Jedning, lom ftrax nedanfören<äl nämnas.
Smaken år Undrigt martialifk , utan den

flickande fyrlighet, fom medföljer luftige vat-

ten, men iör ofrigt ganfl^a lättdrucket.

Når glafet fättes til munnen, kännes tyde-

ligen cn hepätijk luckt , foni ej år behaglig , Uk-
nande något ruttna agg eller den, fomeniiyfs
affl^uten bofs-pipa giiver. Den gör dock van-
ligen icke något befvär , ty ingen af Bruns*
gåfterne markte den, innan jag budit dem der-

pä gifva upmårkfamhét. Denna hepatiil^a luft

är et af vattnets kraftigafte ämnen : det fani-

ma, fom egenteligen gifver Aakner varma vat-

ten fina förträffliga egenfkaper , och utgör he-

la ifyrkan uti Loka källa. Man har med fkäl

förundrat (ig öfver denna fenares kraftiga verk-

ningar , dä man i vattnet funnit intet , fom
med fkäi kunnat anfes för orfak , men detta

fina och luftUka åmne har icke varit godt at

få aga och underföka , derföre har det åfveu

få långe blifvit obekant. Men mer om Loka
Källa en annan gäng. Nu vill jag endaft näm»
na , at fom Medevi vatten år något varmare
vid ytan, fä förfkingras ock där det hepatifl^a

lättare. Hämtas vattnet djupare , fä märker
en någorlunda fin luckt tydelig fldilnad , och
det år andra orfaken, fom rader at hämta vatt-

net
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net ätminftone pa en alns djup. Detta kan
lått verkftållas med en tom conus af fint Sili-

ver eller rent Tenn, hvars topp, fom kom-
mer at våndas ned, bor vara något afhuggen
och forfedd med en lucka, fom pä fit gäng-
järn öpnar fig in ät, dä conen föres ned i vatt-

net, men tilfluter fig åter afvattnets tyngd, fä

fnart den dragés up. Fåftes denna conus vid

et tilråckligen långt tråfkaft, fä kan utan mö-
da vatten hämtas pä hvad djup fom behagas.

När conus upkommit, fättes toppen öfver gla-

fet och luckan updrages genom en fin ftältråd,

fom deruti år fåftad och fä läng, at den räc-

ker litet utom öfre brädden. Jag nämner det-

ta for dem , fom vilja draga all mojelig nytta

af vattnets kyla och hepatilba hällt, men tvif-

iar derfore icke, at ju vattnet med fördel af-

ven kan drickas, pä vanligt fått uphåmtadt.

Detta vattnet mäfte for ofrigt vara gavjka.

Utt ^ men fom jag icke hade hydroftatifk väg-

balk med mig, kunde fpecifica tyngden ej no-

ga determineras. En kanna mätt och vägd

noga, fom möjligt kan vara, utan enkom in-

ftrumenter, vägde 194 lod.

§. 4. Genom tjenliga forfök befinnes vatt-

net hålla tvä flycktiga ämnen , Luftfyva och
Hcpatijk luft , famt defsutom J^im uplojl i luft-

fyra , litet Kalk förenad med faltfyra , några

näftan omärkliga fmulor Kokfalt och något

ExtraSlivujn mucilaginofiim.

Luftfyran märkes ej genom fmaken, men
både kalkvatten, och fullkomligen blå Lakmus-
tinclur med vatten, röja den famma. Defs

mängd pä kannan hinner dock knapt til 6

cubik-tum.
Hepa-
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Hepatiika luften kännes nog tydeligen af

luckten, men år i for ringa mängd, at genom
rökande faltpeter-fyra kunna vid decompofition

gifva något fynligt fvafvel Samlad tillika med
luftfyran vinnes en voium af 14 cubik tum,
men då den fenare genom kalkvatten upfupes,

blifva allenaft 8 q^isr.

Järnet röjes bäde med galläple-tinétur och
blodlut, famt fålles af fig fjelft, då vattnet får

iH et eller par dygn i öppen luft. Alt faller

dä ned, til tecken at iuftfyran varit defs lös-

ningsmedel.

Jag har tilförne flerftådes upgifvit etgan-

fl<a vigt och fåkert medel at urfkilja , om et

förekommande martialiikt vatten år fint och
til bruns-cur tjenligt , eller groft och vitrio-

lifkt Men fom mig icke defs mindre ofta

gores famma fråga frän Landsortéfne , fä ut-

beder jag mig vid detta tiifälle fä uprepa fvaret.

I en vål ren the-panna kokas det vatten, fom
fkal pröfvas , vid pafs en fjerdedels tima och
lemnas derefter at fullt affvalna. Dä det fkedt,

fläs i et glas af det upkokta vattnet, och i et

annat lika ftort, af famma flag, nyfs taget utur

KåUan: uti bägge drypes lika många droppar

af fpiritus vini , fom några dygn ftått öfver

galiåple-pulver uti en vål korkad flafka<- Om
(iä i det kokta vattnet ingen fädan fällning

vifar fig , fom i det rå , hvilket antages vara

järnhaltigt, fä kan man vara fåker, at järnet år

i luftfyra uplöft , och vattnet fäledes tjenligt

til at nyttjas, fäfom Surbrunn. Sker likadan

fällning i bägge glafen, eller allenaft fparfam-

mare i det, fom hyfer kokt vatten , fä är det

teken til mineralilk fyras nånvarelfe, i hvilken
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håndelfe bäft år, at icke nyttja vattnet, innan

det af kunnig man blifvit närmare underiokt
Detta prof år få lått, at dertil icke fordras nå-

gon fårdeles kunfl<ap , och kan fäledes vid

många tilfållen komma til pafs.

Mångden af jårn i en kanna Medevi vat-

ten år 3 gran.

Utom de anförde och alla nyttiga åmnen,
finnes nåftan ingen ting mer i vattnet

,
ty kalk

i förening med faltfyra år där få ringa , at

focker-fyra ej vifar något fpär deraf, förr ån

erter 24 timar , och AlkaU fixum ger knapt

någon mårkehg fållning. At kalken år bun-

den med faltfyra, vifar filfver-folutionen. Hela

mängden af Calx falita på kannan år högft

I gran.

Några knapt fynliga kokfalts gniftor fin-

nas i refiduum efter upkokning ^ fom ej utgö*

ra tilfamman | gran.

Tungjords uplösning grumlar ej, til teken,

at ingen vitriol-fyra år nårvarande.

Extraftivum muciiaginofum, fållt med Ace-

tum Hthargyrii , fedan förut all faltfyra blifvit

med filfver-folution afföndrad, väger efter i kan-

na vatten 3 gran , hvilket fvarar emot i gran
m.ucilaginolum.

Om man nu jåmnforer den fundna hall-'

ten med Arch. Hierxes upgift, fa måfte hans

grund-fyra eller Acidiim univcrfak^ (hvarom han
anmärker, at den var fparfammare tillHdes i

Medevi vatten, ån iPouhon vid Spa,) vara luft-

fyra, hd.x\s> Jdrnfvafvd ej annat ån hepatil"k luft,

och hans Alun ej annat ån calx falita.

Mig veterligen, år ingen enda Svenf]< Sur-

brunn , fom genom mångårigt bruk blifvit god-

kånd

,
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kand) fä til fin hällt beftåmd, at Medeyi vat-

ten dermed nu kan jämnforas. Man rnäfte fä-

ledes i denna affigt anvånda utländGca och

hålrt dem, fom i långa tider blifvit i Riket in-

förde, famt med förmån nyttjade. Sädane äro

de vatten , fom frän Spa och Pyrmont årligen

forflmfvas.

Då jåmnforelfe med desfa anftålles, befin-

nas 1:0, at Medevi vatten är fattigt päkiftfyra,

ej hyfande mer, än fom imgefårligen erfordras

til järnets uplosning, men otilräcklig at väcka

den fyrliga , flickande och angenäma fmak, fom
finnes i fynnerhet uti iorfla glafen af en friCk

Pyrmonter-bouteille.

2:0 Hyfer häremot Medevi-vattnet hepatifk

luft, et ganila kraftigt ämne, fom aldeles fak-

nas i Pyrmonter-och Spa-vatten, fädane, fom
de til Sverige ankomma.

5:0 Jårnhaliten är i Medevi Hogbrunn vid

pafs den famma , fom i de tvä utlånd(ka, eller

endaft | gran på kannan mindre.

4:0 År Medevi vatten fritt frän andra, ån

nyttiga åmnen , hvaremot de utlåndfke inne-

hålla åtfkilligt , fom efter all liknelie är fkade-

ligt Sädane äro kall^: , i famma fkick , föm
krita, 8 til 20 gran på kannan, ja Pyrmonter hy-
fer gyps til och öfver 38 gran på famma rymd,
hvadan ock månge icke kunna fördraga ftor

fats deraf.

5. Jag hörde Srfkillige, fom för 50 a 40
är fedan nyttjat Medevi Surbrunn

,
påflå , at

vattnet nu märkeligen vore fvagare. Två fkål

anfördes , det förra taget af fv^agare fmak, och
det fenare deraf, at man nu kan dricka två til

tre kannor utan olågenhet* Hvad fmaken be-

träffar.
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tråffar^fä år den en nog opalitelig domare, i fyn-

nerhet då jåmnforelfe göres efter fä läng tid,

på hvilken tungans feniibilitet utan tviFvel kan
undergå ftor förändring. Den andra cmftän'

digheten år ej heller bindande, ty Archiatern
HiEiiNE berättar, at under de. forfta åren, fom
denna Brunn var i bruk , hade en fjukllng

,

fom ej kunde komma af lin fång, låtit hämta
et åmbar fullt af Hogbruns vatten , hvaraf han
drack hela dagen och fä ofta han vaknnde nat-

tetid, famt lät häm.ta nytt, fä fnart kärlet bief

tomt. Detta bekom honom icke allenalt intet

illa, utan han återvann inom fä veckor fin hålfa.

Sådant förfok (kulle dock ingalunda för alla

lyckats , hvarken då eller nu , ehuru en och
annan af flark natur det kan fördraga.

De anförda fkäl bevifa fåledes icke m.ed

vifshet någon förfvagning. Hade Archiatern

HiERNE beftämt hallten i vigt, fä kunde det-

ta frågomål med fåkerhet afdömas, men nu lä-

ter det lig icke göra.

I fig fjelf är annars faken ganfka möjlig.

Vi hafve prof på Brunnar, fom i flere hundra-

de år bibehållit lin ftyrka, men åfven på fäda-

ne , fom med tiden förfvagats, ja aldeles blif-

vit kraftlöfe. Hierne fjelf nämner, at han
ibland, flere gånger om dagen, funnit vattnets

fmak, än fot, förmodeligen af ymnigare hepa-

tifk luft, fom i vifs mängd meddelar dylik

fmak, ån (karp, och det utan affeende på vå-

deilek eller mänefldften. I flutet af fillledne

Augufti hände en flik ändring
,

ty vattnets

järnhallt kändes af alla Brunsgålterne nog ftar-

karc, än hela tiden förut.

At
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At Medevi vatten ännu år ganfka. kraftigt

och välgörande, intyga märkvärdiga curer, fom
där ännu årligen fke. Det händer ock de flefte,

fom vederbörligen nyttja denna Brunn, at efter

8 ä 14 dagar foker vattnet ftarkt, man blir yr
i hiifvudet , knän blifva fvagai och vilja icke

ftä bi
,

fomnaktighet infinner fig efter malti-

den, o. f. v. Det år fant, at jårnhallten år nä-

got mindre , än i Pyrmonter , men juft denna
omiländighet gör vattnet tjenligare at ftyrka en
fvag mage, fom ofta icke tal Itor dofis af jär-

net, utan hjelpes bättre med en mindre, alle-

naft man fortfar några veckor längre. Jag har
åtminftone med mycken forbättring druckit

detta vatten, och har nogfamt ront i flera år,

at refor af långt flere mil icke kunnat uträtta

,

hvad vattnet nu gjort, underhulpet af tjenhg

motion.
Til deras tjenft, fom äftunda et pä järn ri-

kare vatten, har egaren, pä min tilftyrkan, lofvat

at til näfta är låta fåtta Rodbrunn i tilftänd at

kunna drickas. Detta vatten häller omtrent
lika mycket , eller litet mer järn, i iuftfyra up-
loft, än Pyrmonter, eller 4I gran pä kannaru
Det håller ock en god mängd hepatifk luft, men
ej fä mycket luftfyra, at den af fmaken kan
röjas. Således liknar detta vatten Högbrun-
nens , men år allenafl: litet ftarkare pä jårn.

Det mäftc följakteligen för Brunsgåfter af ftark

conftitution blifva ganfka nyttigt: ja fvagare

torde ock fifla veckorna kunna bruka det,
eller ock deraf dageligen til flut dricka et eller

annat glas , alt fom Bruns-Medicus finner för
hvar och en tjenligt.

U
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§. 6. Vid Medevi brukas af de flefte tilli-

ka kalla bad i det vatten, fom från Högbrunn
afrinner, och til detta ändamål famlas i kar.

Gyttjan, fom härvid nyttjas
,

iiptages ej långt

från Rödbrunnen. Det år en tåmm.eligfin, fvart

och fandfri dyjord , fom dock icke har den
hepatiika luckten , fom nyfs uptagen Loka
gyttja egen Följakteligen märkes ej heller den
ftickning i huden och det utflag, fom Loka
bad törorfaka, hvilka allenaft härröra af hepa-

tifl^a åmnet. För öfrigt tyckas desfa bad be-

komma näftan alla val, och jag har fjeh några

gånger med fordel förfökt dem. Nytt och be-

qvåmligare Badhus kommer åfven med det for-

fta at upbyggas , famt utom" de nyligen upforde

väningsrum, åtfkilliga nya, få at denna åldiia

Svenfka, och öfver ico år nyttiade Surbrunn,

inom få år blifver ganfka mårkeligen iorbåt-

trad, fä i affeende på beqvämligheter och hus-

hållning, fom flera nya inrättningar, til hålfans

återvinnande mer eller mindre bidragande; fä-

fom: at kunna hämta vattnet trän något djup,

hvaräft det eger både flörre kyla och ymniga-

re hepatifk luft, famt, om fa behagas, åfven

fä vattnet ricktadt med luftfyra. Tilgång blif-

ver åfven på godt hepatifkt vatten , fom eger

flarkare järnhallt, än fiogbrunnen hyfer.
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^Anmärkningar j

Gjorda ar i^S^j huru länge Sädj fom ifrän
och med i , til och med 6 tum djupt utfäddes^

låg ijorden^ förr än denbegynte upkomma;

Af

CLAS BJERKANDER.

Den 30 April faddes uti mylla.

djupt. Upkommo;

Tum,Bonor, Ärter. Hvete, Rag, Korn, Hafre, Lin,

I II Maji 9 Maji g Maji 6 Maji 7 Maji 9 Maji loMaji
a 13 - 12 - 12 - 8 - 10 - II - 15 -

3 13 - 12 - 13 - II - 13 - 12 - 16 -

4 X9 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 20 -

5 19 - 17 - 18 - 19 - 16 - 16 -

6 20 - 19 - - 20 - 19 - 18 -

I deffa dagar ftod Thermometern.
April Morgon

20 4 under 0
21 3 under

22 0 - -

23 4 under

24 7 under

25 6 under

26 7 under

27 6 under

28 7 under

29 3 under

30 I under

Haji

I 2 under

3 4 under

3 I under

Middag Afton

9 ofver o 5 ofver

9 . - 4 - .

6 - - o - -

1 - - 3 under

3 - - 2 under

3 - - 3 under

5 - - I under

o - - 3 under

2 - - 2 under

4 - - I ofver

7 - - 4 ofver

4 ofver o - -

5 - - I öfver

7 - - 2 ofver

U2

rSderUM
Klart»

Klart.

Snogade.

Snogade»

Snogade*

Snogade,

Snogade,

Sno och Hagct,

Mulet.

Klart.

Mulet,

Stromulef,

Stromulet.

Sn6gade«

Maji
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Middag Jjfton Vödertek

3 under 8 ofver 0 3 öfver Stroöiulet.

4 under 10 - - 4 - - Stromulet,

2 under 7 • " 4 - - Stromulct»

4 under 8 - -
•T

Klart.

5 under 10 - -
f

Klart.

3 under 12 - - 6 - - Strömulet,

2 under 12 - - 7 - - Klarr.

2 ofver l6 - - 10 - - Klart.

g - - 17 -
- 12 - - Räknade.

7 - - i6 - . 10 - - Rågn. ÄikeduncJ,

7 - 13 -
- 7 - - Stromulet.

4 - - 15 -
- II - - Regnade.

lo • - 16 - . 13 -
• Rågnade,

Rägnade.8 - - 18 -
- 12 - -

II - - 17 -
• 13 -

- Rå^n^de,

9 - 14 . . II - - Rågnade,

8 -
- 13 - - 9 - • Rågnftånkte,

Majt

4

I
7
S
9
10
II

12

»3
14
1$
16

17
18

19
00

Bönorna begynte blomma d. 24 Junii.

Linet den 5, och Årterne d. 12 Julii,

Kornet vifade ax d. och Hafren blom-

rufkor den 3 Julii.

Kornet mognade den 5, och Hafren den 8
Augufti.

Under delTe 31 dagar, föll pä en quadraC*

aln, 3 kannor rågnvatten.

Den 14 Maji fSddes i följande jordarter.

I Mylla.

Tum^Bonor, Arter. Hvete. Rag. Korn. Hafre. Lin.

1 29 Maji 26 Maji 23 Maji 22 Maji 23 Maji 23 Maji23M3ji

3-30-25-24-22-24-25 - 23 -

3 30 - 28 - 25 - 23 - 25 - 25 - 28 •

4 I Junii 27 - 36 - 25 - 27 - 27 - 30 -

5 2 - 30 - 30 - 28 - 23 - 37 -

6 2 - 31 -
. I Jun. 3Q - 30 - 30 -

I Lera.
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I Lera.

Tum.Bomr, Arter. Hvete. Rag, Korn.lJafre. Lin.

I 29 Maji 25 Maji 24 Maji 22 Maji 35 Maji 25 Maji 26 Maji

Ä 30 - 27 - 25 - 24 - 25 - 25 - 27 -

3 30 - 29 . 28 - 28 - 37 - 27 -

4 31 - 30 - 30 - 30 - 30 . 28 -.'i

5 31 - 30 - 31 - 31 . 30 - 30 -

6 2junii3o • 31 - 31 • 31 - 31 -

I Sand.

Tum.Bonor. Ärter, Hvete. Rag. Korn, Uafre. Un,
1 29 Maji 23 Maji 33 Maji 22 Maji 23 Maji 23 Maji 23 Maji

2 30 - 23 - 24 - 23 - 24 - 25 - 25 -

3 31 . 27 - 27 - 25 - 25 - 26 - 30 %
4 I Junii 30-30 - 26 - 26 - 27 -

5 3 - 31 - 31 ' 28 - 30 - 30 -

64. X Junii I Junii 31 - 3X - 30 "

I Bofkaps - Godfel.

Tum. Bönor, Arter, Hvete, Rag, Korn. Hafre. Lin.

I 30 Maji 27 Maji 22 Maji 22 Maji a2 Maji 23 Maji 2 3 Maji

a 30 - 28 - 24 - 23 - 24 - 23 - 23 -

5 I Junii 28 - 25 - 23 - 25 - 25 - 25 -

4 I - 30 - 27 - 24 - 25 - 26 - 26 -

5 2 - 30 - 30 - 27 - 26 - 26 •

0 3 - 36-2 Jiraii 3 1 - 3 1 - 30 -

Håft-Godfel.

Tum.Bomr. Ärter. Hvete. Rag. Korn. Hafre. Lin.

1 30 Maji 30 Maji 22 Maji 32 Maji 23 Maji 23 Maji 26 Maji

2 31 - 30 - 25 - 23 - 24 - 25 - 30 -

3 4 Junii I Junii 25 - 23 - 25 -26 - 1 Junii

4 6 - 4 - 28 - 28 - 28 " 28 -

5 6 - 6 - 31 - 28 - 29 - 29 -

6 6* 8-2 Junii I Junii 2 Junii 2 Junii

Thcr-
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Thermometern i deffa dagar var.

Maji Morgon. Middagen. Afton. vQdertek ^

14 7. ofver 12. ofvei: 7. ofver Stromuiet.

15 4* 15. II. Rågnade.

16 ic. 16. Rågnade.

17 8. 18. 12. Rägn I gäng.

18 II. »7. ^3-\j Rågn dii och dl.

^9 9* 14. II. R gnade.

20 8. 13. 9. Rågnade.

21 9» 12. 9' R.ign om afton.

Klart hela dagen.22 3. II. 10.

^3 4' 13* 10. Strömuler.

24 2. 16. 13. Rågnade.

25 9« II. 7. Rågn. Storm.

Mycket R:ign.26 4* 12. 10.

27 6. 12. Rågn och Hagel.

38 7. 13» 10. Siromulet,

29 2. 19. 16. Rågn efter raidd.

30 9» 15* IB* Rägn til midd.

?I. If« 14. Rågn hela dagen.

Junii

I 1!. 16. >3, Rngn hela e. m.

2 10. 12. 12. Mulet.

3 10. II. 10. Ragnade litet.

4 7. II. 7. Rngnade litet.

4» II. 10. Ragnade litet.

1 9* 15. 10, Stromuiet.

7 3- II. 15. R.ign/kurar.

s 8. 15- 14. Rågn och Hagcl^

Bönorna begynte blomma den 6 Julii

Kornet vifade ax d. 11 , och Hafren blom-

rufkor den 16 Julii. Kornet moget d. 16 Aug.

Uti en qvadrat aln famlades deffe 1^ da-

gar iBi kannor vatten.

Uti Håft-gödnen hade 3 Hafre blomru-
fkor Sot.

Den
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Den 6 Junii fäddes uti Mylla , af famma flag

fom den 20 April och 14 Maji.

Tum. Bönor. Arter. Hvete. Rag, Korn. Hafre, Lin.

I 16 Jun. 14 Jun. 1 2 Jun. 1 2 Jun, 1 3 Jun, 1 3 Jun. 1 3 Jun.

13 - 15 -

15 - 16 -

15 '11 '
17 '

»7 -

Stromulet.

Ragnade.

Rågnade.

RIgnade.

Ragnade.

Mycket Rågn,

R%n.
Rägn.

Rågn litet.

Rågn.

Stromulet*

Klart.

Klart.

Klart.

Klart.

Deffe 15 dagar rägnade i en qvadrat aln

,

5 kannor. Bonorne blommade den 23 Augé
Kornet och Hafren fingo ax den i Augufti»

Kornet mognade den 10 Sept.

2 17 - 13 - 13 - 12 - 13

3 17 - 15 - 15 - 13 - 14

4 19 - i6 - 16 - 15 - 16

5 23 - 16 - 18 - 16 - 17
6 20 - 17 - 1^ - 19 ' 17

Thermometern.

Junii Morgon. Middagen, Afton.

6 9. ofver 15. ofver 10. ofver

7 q. II. 15.

8 8. 15» 14.

Q iJ 17. 16.

10 7. 22. 16.

II 12. 2). 16.

12 13. IS- 13.

13 10. SI. 15.

14 II. 17. 15-

13. 17. 15.

16 12. 15- 14.

17 5. 19. 17.

18 IQ. 18. 20.

19 8. 24. 20.

20 27. 2C. ,

Anmärkningar.
Såden utfäddes nära vid Gärden, fom är

belägen pä en fandbacke , at anmärkningarne

fä mycket nogare kunde dageligen fke, och
pa det Soltträiarne icke emot någon vägg eller

U4 går-
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gårdesgard , fkulle fördubbla värmen , utval-

des ftållet pä öppet fålt, och briltande jordar-

ter kördes fram.

At fe, huru kall eller varm luften varit
3

åro anmärkningar ofver Thermometren tilfat-

te, jämväl väderlekens befkaffenhct, och huru
mycket rägn de dagar pä denna Orten kom.

Brodden var finare och klenare pä den
Säd, fom fattes 6 tum djupt, än den vid i ä 2 tum.
Det är intet fel i obfervationerne, om Såden
iir anteknad fäfom förr upkommen vid 2 ån
I tum

, ty til födan fkillnad var väderleken
orfak.

At finna , huru mycket värmen olika tid

pSfkyndar groningen
,
gjordes anmårkningarne

uti April, Majus och Junius. Kornet, fom fäd-

des den 14 Maji, mognade allenaft 11 dagar fe-

»are , än det af den 30 April.

Bönorna blommade nåltan i den ordning

fom de kommo up ur jorden, och Kornet vi-

Cade pä famma fått ax. Man lårer håraf , hu-

i ? ru nyttigt det vore , om Säden kunde fås lika

djupt, den fkulle allmänt komma up, och fe-

dan på en gång mogna.
Faftän det Linfrö , fom jag (Sdde den 20

April, lag länge i jorden och ingen natt var

utan froft, fom Therm. obferv. utvifa, likväl

fkadades det denna gängen icke af froflen
,

titan kom up, men det fom alla gånger fattes

djupt ned, vifade intet upfkjutande.

Vanligen (as Linet pä denna Orten , den

tid fom följande anmärkningar utvifa.

1764 den II Maji 1766 den 2 Maji

1765 - - 25 April 1767 - - 13 - -

17-8
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1768 den 7 Maji

.1769 - . 5 . -

1770 . . 7 . .

1771 - - 16 - -

1772 . . 7 - ^

1773 - . 14 . «

1774 - - 10 " -

1775 - II - -

1776 den 18 Maji

1777 . . 13 . -

3778 - - 12 . -

1779 . . 15 - .

1780 - - 16 - -

1781 - - 14 - -

1782 - - 17 - •

Beråttelje

Om en Flicka^ af 8 och et hälft års ålder ^

ifrån Nya Carleby i öfterbotten^ hvilken y

fedan honfbrut , i tre famfålta år , utfått

åtjkilliga fvåra plågor , fick omfider fin

Renings och måddefedan ganfka val;

Upfatt af

H. SCHUTZERCRANTZ.

T Tti Julii manad , för 3 är fedan , kom en^ Huftru, med fin Dotter, fom d§ var 6 år

gammal , til mig , och rådfrågade mig , hvad
hon för henne bruka fkulle, emedan hon ftän-

digt vore fjuklig, men fvåraft vid Nedanet.

Flickan fäg gulblek utj anfiktet updrifvet och
*

pusfigt^ ögonen voro fpånda och roda; buken
ftinn och hård 5 pulfen kändes hög ochfnabb;
men tungan fag ren och vacker ut 5 hon kla-

gade måft ofver en tyngd och fpånning i huf-
vudet och vårk ofver ryggen och lederna.

Jag tyckte mig hafva all anledning at fluta

,

U 5 det



3o6 1782. 0&, Noi\ Dec,

det alla deffa fymptomer härrörde af mafl^ar :

frågade derfore Modren , om hon ej någon
gång formärkt , at maftar gått från Flickan ?

Svaret blef, det hon fjelr altid trodt dem vara

(kulden til plågorna, hvarfore hon ock ingii-

vit henne ätlkiUiga kraftiga medel emot mallar,

men aldrig åndå förmårkt fådant, m. m.
Omfider forordnade jag henne några falia

digeftiva och flem-uplöfande medel, dem hon
i tre dagar ä rad nyttja (kulle, och pä 4:de

dygnet utdricka et 61-glas m.ed bitter-vatten

;

buken fkulie betackas med fmor-dukarj födan

beftå af fårfk och lättfmålt fpis , ej förgätande

at dageligen underhälla god rörelfer , o. f. w
härmed fkulie en tid borrtät fortfaras. Modren
lofvade at det efterkomma , och gick iin våg.

Året derefter, 1781, vid famma tid, kom
Modren igen til mig, med beråttelfe, det hon
för fin Dotter nyttjat förrbefl^refne medel i 9
veckors tid, deraf hade hon väl förmårkt, det

mycken flem gått frän henne, men inga mail:ar;

buken var ej fä härd och fpänd fom förr j mat-

luften båttre; men i det ftällei hade hon, tre

dagar för Nedanet, fått flarkare vär.^ och fpän-

ningar öfver ryggen och länderna , och bletvo

låren dä likfom förlamade, derpå hade fölgt

fpånningar i hufvudet, med olidlig vfirk i öro-

nen, och efter några dygns förlopp iniunnit

(ig nufeblod, mer eller mindre til myckenhe-
ten : derefter hade plågorna åter minikat lig

,

til nälta Nedan, dä de Sterkommit ; på fådanc

fatt har det fortfarit i 5 månaders tid.

Denne beråttelfe gaf mig anledning, at

falla med mina tankar pä Månads-Reningen ,

ehuru otrohg den fyutes , i betracktande af

Fiick-
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Flickans ringa ålder? fom nu var 7|år, uti et

få kallt climat : dock fom fymptomerna gäfvo

mig anledning at fcilla blodets vallning, håf-

va Spasmi i underlifvet, forfkaffa dageligen öp-

pet iif, göra en revullion utföre, famt gifva

de förflappade delarna i underlifvet nägon To-
num y forordnades Antifpasmodica, Pediluvia

och Martialia, hvarmed fkulle fortfaras, under
en god dikets 2 akt tagande och tilråckelig

motion. Modren, åter nogd, for hem igen.

Nu i år och for fjorton dagar fedan, kom
Modren med Flickan äter hit , och tackade

mig 5 famt berättade , det Flickan fatt på fina

klåder, i föriione nog irregulairt, men nu pä
5 månaders tid , har det kommit ricktigt vid

Nedanet, och varat i fyra dygn.

Flickan fåg nu frodig och frifl: ut; buken
var mjuk och len, puifen god, och hon kla-

gade nåftan ofver inga fä fynnerhga plågor,

allenaft vid Reningens kommande , dä hon
några dagar förut törmårkte fina vanliga plå-

gor öfver korfet och länderna , famt buken
något ftinnare, men fä fnart bloden kom, lade

fig och delTa åkommor.

Anmärkningar
öfver Fälms-Curen for Lmgjiktige ;

Af

PETER JONAS BERGIUS.

TJerr Reads lilla Traélat om Fähus - curen
gjorde mycken upmårkfamhet hår i Lan-

det
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det hos en del Lungfiktige, fedan Herr Arch.
ScHUTZERCRAKTZ är 1768 hade ofverfatt och
utgifvit den famma på Svend^a. Mänge blef-

vo dä nyfikne at forföka denna cur, och gjor-

de det ock merendels med et blindt förtroen-

de 5 fom vida gick utom de grånfor , inom
hvilka en bilUg förfiktighet hade bordt hälla

dem: gränfor, fom voro vädeliga at öfverArida

för friika , ån mera for fjuklingar. Man iri-

flyttade, til exempel, vintertiden i vanliga Fä-

hus , fom voro fuktiga, ofnygga och dragfuila,

med opna gluggar, otåta vaggar och glefa dör-

rar, hvaraf ingen annan ptföigd kunde bhfva,

ån drag, förkylningar, flusfar, tandvärk, röda
égon, fvullna kindben, o. m. f. Ockfä blef

utgången pä detta fårfök gemenligen den, at

deffe patienter , efter en eller annan veckas
uthärdande ,

flyttade tilbaka til fina vanliga

hemvift, merendels mycket förfamrade. Ibland

flera af dem , fom pä Landet och i Hufvud-
ftaden vidtogo denna cur, och fom anlitade mig
om Läkare-räd, påminner jag mig i fynnerhet

trenne hederliga Ständsperfoner, hvilka, hvar

pä lut ftålle, i fina hus, gjorde ordenteliga in-

rättningar , för at verkftåila denna cur med
all förfiktighet, och med den fnygghet fom
mojelig kunde blifva.

Jag torde i korthet för Kongl. Acade-
mien få upgifva , huru denna Cur flagit ann
hos deffe trenne Patienter, hvarvid jag börjar

med at befluufva den inrättning en förmögen
Man här i Staden pä Södermalm gjorde för iin

Lunefiktiga Fru. I nedra våningen af Itenhufet

utlÖKtes et rum , ncmligcn en rymlig Sal
,

hvars väggar rund t omkring blefvo panelade
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med bräder. Golfvet bief beklädt med et öf-

vergolf , hvaruti aflednings-rännor inlades, fom
fl^uiie afleda Bofkapens urin. Båfen för köerna
voro belagde iried et annat golf, en god del

mera uphögdt, något fluttande til en djup rän-

na , fom gick tvårts fore nedan for båfen,

och hade fit utlopp St garden genom et eldadt

rum, fom var utanför detta cur-rum. Denna
tvår-;ranna var nedfånkt uti golfvet, och vid

utgången ur hufet val förfedd, för at undvika
drag. Långs efter ena våggen, fom var fri för

fönfler , voro de omtalte bås inrättade för 4
kor, men midt imelian deffe båfen var en nå-

got uphögd altan, dar den fjuka Fruns fäng

ftod, fä at tvånne koer voro pä hvardera lidan

om henne. Hon låg hår i denna fång, up-
högd öfver boilcapens hufvud. Bredevid lig

hade hon fm lilla Toilette Itående, jämte annat

fmatt hon kunde behöfva. Det öfriga af rum-
met var tåmmeiigen fnyggt meubleradt^ dår vo-

ro ftolar för hennes vänner , då de befokte

henne, m. m, Betjeningen var ftäld i rummet
utanföre, utom en Piga, fom jämnt hade vakt -

inne hos henne , hviikens fäng ftod bakom en
Ikårm uti famma cur-rum, fom tillika ock be-

tåckte dörren , för at defto båttre undvika
drag. I detta rum var åfven en kakelugn

,

hvilken dock ej fordrade mycken eldning, för

den varma ängans fkull, fom bofkapen gaf ifrån

fig, men den eldades likväl alla mornar, för at

upfrifka luften i rummet.
I September månad inflyttade Frun i det-

ta rum. Hon hade nu ganfka långt avancerat
i Lungfoten. Sedan hon i 2:ne är fmäningom
aftagit, fpottat blod, haft andetåppa, hedifk

feber
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feber med nattfvett famt mycken uphoftning,

var hon nu reducerad til bara ben och fl^inn.

Hennes andetåppa var nu få qvåfvande, at hon
nätter och dagar måfte fitta i fången ; derjämte

hade hon nu en hållande colliquative diarrhée

med fvullna ben. Herr Archiatern Schutzer-
CRANTZ och Herr Nathorst hade jåmte mig
gifvit alt hopp forloradt om hennes råddning.

Detta nya h^.rberge föreföll var fjuka Fru
ganfka främmande i början. Ovan vid bullret

af bofkapen, medelft ryckande pä klaflånkarna

och hornens ftötande mot krubborna , kunde
hon flere nätter litet eller intet fofva

,
ty fä

Inart hon flumrade, upväcktes hon genail af

det nämnde bullret , och det merendels med
någon håpenhet. Åfven få motbjudande fö-

reföll det henne at äta i et fä ofnyggt rum
,

där aflopps-rännan låg laftad med bofkapens

excrementer. Men hon vande fig fmåningom
vid denna nya regime. Hon fåg fin Mans öm-
het för henne; hon tänkte pä fina fmä barn,

fom lågo henne om hjertat , hon betraktade

fit aftagna och förfallna tililånd; alt blef drå-

geligt för henne, endall hon kunde vinna häl-

lan. Jag befökte henne dageligen fom Läka-
re, hennes Man och vänner tilbragtehos hen-

ne det mäfla af dagen, och efterhand blcf hon
van at lefva pä det fättet, vardt muntrare, fö-

retog fig fmä knäpfyflor , och knapt hade en
månad framlupit, innan jag tyckte mig fe ty-

deliga tecken til någon förbättring hos hen-
ne, i det diarrhéen hade faktat fig, och ande-

tappan få mycket lindrats , at hon fått börja

bortlägga en eller annan kudde, hvarmed hon
bakom ryggen var underbåddad , för at hålla
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fig ien fittjande ftållning. Af denna goda an-

ledning upmuntrades hon at med tälamod och
ftåndaktighet uthärda curen. Man iiptänkte

for henne det ena ombyte af tidsfordrit efter

det andra , och muntre vänners befök och
glam bortledde ätankan ifrån det obehageliga.

Vi rkonade henne i det mäfta ifrån befvårliga

intagningar af medicamenter. Hon drack al-

lenait om mornarne ftundom korfvel - vafsla

,

ilundom fpenvarm mjölk ifrån fma koer, hvil-

ken ock dagen öfver utgjorde hennes dryck
,

fedan hon med Seltzer eller annat vatten blif-

vit utfpådd. Innan jul hant kumma, var hon
fä mycket förbättrad, atall.a^ fom befoK te hen-
ne, hade fulla il;ål til at fågna lig öfver hen-
nes vederfående., ifynnerhet hade vi, fom Lä-
kare, all anledning til godt hopp om hennes
verkeliga förbättring, af det febern harie faktat

fig
,
pulfen blifvit mera iångfam och naturlig,

och upholtningen hade fä aftagit, at föga pä
dygnet uphoftades. Benfvullnaden hade mäft
förgått, diarrhéen i det målla uphört, och an-

detåppan få förfvunnit, at de flefte kuddar vo-
ro bortlagde. Hon hade ock nu god matlull.

Efter Jul fingo vi et annat bekymmer, i det

båda hennes ögon anfenJigen rodnade och in-

flammerades. Orfaken dertil kunde icke hår-

ledas ifrån något drag, emedan hennes rum
var , fåfbm ofvanföre nämndes , i möjeligafte

måtto dragfritt. Men jag har hos alla , fom un-
dergått fähus -curen, dem jag dels fjelf fedt,

dels hört om.talas , altid funnit och hört ögo-
nen omlider rodna , och det anfer jag fåfom
en päfölgd af den i fähufet varande ymnighet
af ammoniacalifka ångor. Hos denna Fru för--

drefs
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drefs denna rodnad med Blod-iglar och Cam-
phert-vatten , åfvenfom den federmera mycket
forekoms igenom det hon mornar och aftnar

badade ögonen i frifkt källe-vatten. Hon tii-

bragte nu imedlertid hela våren i meranåmnde
fähus, och alt tils värmen i början af Junius

kom i luften , men dä öfvergaf hon det och
flyttade ut på Landet , for at i fria luften yt-

terligare förbättra lina Lungor och Ögon. Jag

befokte henne gemenligen en gång i veckan un-

der hennes landtviitande , och jag tyckte mJg
hvarje gäng finna henne något förbättrad. Fram
på fommaren , under det hon drack Sqvalpe-

mjölk och Seitzer-vatten, blef hon fet, fpatierade

dagehgen ute i luften til fots , återfick fina men-
fes 5 hoftade dock altid något , och var litet

andetåpt, då hon gick til fots. Denna goda för-

bättring räckte hela fommaren, få långe värmen
var i luften. Då höften kom, ville vi Läkare,

at hon återigen H^ulle inflytta i fit bollops-rum.

Efter någon jåmnkning med henne, nöjde vi

ofs med det , at hon om nätterna fkulle ligga

dar , men om dagarna vara uppe i fina rum \

hvilket hon ock under firångafie vinterkölden

gjorde. Näfia fommar utflyttade hon åter pä
Landet; men begick den ovarfamhet, at hon
för tidigt pä våren anfiålde denna utflyttning,

hvarigenom hånde , at hon en kulen vår-dag

blef förkyld och fick en lindrig bröftfeber, hvar-

af hon länge nog hade någon känning. Repa-

de fig dock någorlunda under fommar-varmen.
Men dä höften kom , inftållde fig de vanlige

tecknen til Lungfot, fåfom andetåppa, ymnig
uphoftning , nattfvett , heclifl^ feber , m. m.

Nu ville hon för ingen del återigen låta inflytta
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fig i fåbufet , utan forblef i fina vanliga rum y

tils hon, vid flutet af vintren, dodde, några
och 30 är gammal.

De tvånne andre, dem jag fom Läkare be-

fökte, ärforo ej famma efterlängtade lindring af

Fähus-curen, fom den omtalta Frun. Den ene
af dem var Kamerer. S. 50 ar gammal. Sedaa
han flådfe hållit hg mager, och i 3 år flioftals

fpottat blod , hade han nu fStt tydeiiga tecken
til Lungfot. Han fick heftifli feber, nattfvett,

andetäppa, afmagring j under alt detta fortfor

hans blodfpottning , endaft med den fidllnad,

at den äkom tätare och mycket ymnigare.

Där voro hos honom tydeliga tecken til bulnad

på Lungorna. Men upmuntrad af den ofvaa-
omtaita Fruns exempel, fattade han det beflut,

at i ht ftenhus inreda 2:ne rum uti nedra vå-
ningen, det yttra til fähus, det andra til fång-

kammare åt iig, i hvilket han fof
,

ät, och det

mäfta af dagen viftades, nemligen dä han trött-

nade vid at iitta i bofl<aps-rummet. Som dör-
ren mellan bägge rummen altid ftod öppen

,

få blef fångkam.m.aren"upfyld m.ed ångor, nåftan

lå mycket fom det yttra rummet. Inrättnin-

gen var fåledes hos denne Patienten fnyggare
och mera commode, än hos den omtalta Frun y

men jag faknade de fkarpa ångor, fom i fä ftort

öfverflöd voro i Fruns fähus. Hans cur var
fåledes långt lindrigare anftäld , än Fruns, hvil-

ket ock hans tått åkommande blodfpottning

.fyntes fordra. Sedan denne Patient i fulla 5
veckor uthärdat med denna cur , och aldeles

ingen lindring förmärkt , utan fnarare blifvit

jnera matt och aftagen
,

ofvergaf han fähu-

fet. Hans ögon fingö endail en lindrig rodnad.

X Den
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Den tredje , fom jag fäg undergå Fähus-

curen , var Sjö - Capitainen N. Hans fåhiis-

inrättning var fåmft anftäld och nog dragfull.

Såfom fjoman hade han genom tåta förkylnin-

gar ådragit fig långfamma hoflor, dem han van-

ftött, och hvilka tvifvels-utan fårat Lungorna.
Han hade hedifk feber, andetåppa, ymnig up-

hoftning. Han hade ej fpottat mycket biod ,

och kunde med Hka lätthet ligga på bägge fidor-

na. Under Fähus - curen
,

tog han körfvel*

vasfla om rnornarna, och fram på dagen drack

han altid litet fpenvarm mjölk. Af denna cur

fann han vid början af andra månaden en god
lindring , fom mycket upmuntrade honom at

fortfara. Men en plågfam diarrhée tilltötte, jämte

det ögonen fä häftigt inflammerades , at han
pmfider mäfte öfvergifva fåhulet, fedan hvar-

ken blodiglar eller andra tjenhga medel ville

förflä til at håfva denna ögon-plåga. Jag til-

(krifver det dragfulla rummet mycken del i hans

ophthalmie. Bägge deffe fifl omtalte Patienter

flyttade fSledes ifrän fina cur-hus , och dödde
omiider, den förre under en blodiförtning, den
fenare af diarrhée med torfk.

Jag fatt ofta hos de fjuka och med up-

jnärkfamhet betraktade Aallningen af denna cur.

1 Fruns cur-rum var hela rummet upfyldt med
Sngor i luft-form. När man inkom , få blef

man genall emottagen af en ganO^a flurp tähus-

lukt, fom var fä Ifark, at han inbct lig i klä-

derna och kändes efteråt, änfkönt man något
varit ute i luften. Då man om artnarna in-

gick i detta rum, fyntes kring ljufen en bred

ring, hkfom en väderfol. En dofa af papicr-

maché, fom Itod pä et bord inne i rummet,
up-



1782* OEi, JVov. Dec. 315

uploftes ix^om kom tid, IS at bräddarna blef*

vo tjocka och pappers - hvarfven fkilgdes it

Då köerna ftallade
,

upfyldes hela rummet af

en från urin-lukt, och på det denna lukt ej för

mycket fkulie reta Lungorna, fick urinen ge-

naft löpa borrt genom aflopps-rännan, hvilkea

ock altid genaft fkolgdes efteråt med frifkt vat-

ten. Men excrementerna ftulle, efter Herr
Reads råd, bhfva qvarliggande , och allenaft

hvar 3:dje timma borttagas , hvilket ock ftedde

Når man befmnar, hvad kraftig verkan ångor
i allmänhet hafva at upblöta och upmjuka här-

da ting, få bör man med alt fkål vänta en fyn-

nerhg upmjukande och fördelande kraft af de
ångor, fom uti befkrefne cur-rum i fädan ym-
nighet vanka. Dä fådana ångor refpireras dag
ut och dag in , och härdheter åro i Lungor-
na, fä vill man gerna vänta, at de härigenom
fl^ola uplöfas, i fynnerhet når man tillika be-

finnar, hvad mjukande verkan den jämna fuk-

tiga värmen , fom i detta rum förekommer y

derjåmte fkall hafva til fådana härdheters u{)-

mjukande. Man kunde, vid förfta påfeende af

denna cur, göra det inkaft, at luften i rummet
aldeles fkulie kunna förfl^åmmas af de perfo-

ners och de köers refpiration och utdunftning,

fom i detta rum til fådan mängd famlas och
qvarftadnar, hvarigenom luften härinne fkulie

blifva for mycket phlogifticerad , och defsutom
fallen för röta, äfvenfom derigenom, at excre-

menterna få långe fkola blifva qvarliggande.

Men genom Herr W. Whites vackra forfök
i Philof, Transaä. , har man lärt , at de ex-

X 2 cre-

*) Vol. 68. part. i. p. 30i.
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cretioner, fom frän lefvande djur fränfkiljas
,

aldeles intet förvandla luften til rota, icke en
gång fedan de kallnat och någon tid legat

hvarfore ock Herr White icke fann luften pä
jninfta fått fKåmd uti afträdes - rum. Men at

den refpirerade luften likvål mätte blifva myc-
ket phlogifticerad , fedan den pafferat djurens

lungor 5 kan man visferligen icke neka, dock
hjelpes denna olägenhet mycket m.ed det en få-

dan phlogiftifk luft federmera blir förenad mied

atmofphsrifka luften i rummet , fom genom
dörrar och fönfterdrag ftundehgen inflåppes

,

hvarigenom den utfpådes , åfvenfom den ,

genom de lymphatifka effluvier, fom i änge-

form frän delTe animaiier utdunfia, ån ytterli-

gare
.
utfpådes , och genom den faltaktiga am-

rnoniacalifkai tiifats 5 fom alla lefvande djurs våt-

fkor hyfa, fkårpes
,
hvarigenom denna phlogi-

lUfl^a luft på et helt annat fått verkar , ån dä

hon enfam indrages i lungorna. Det fyaes

fom juft denna blandning fordras för fjuka

lungor 5 til at verka en nyttig förbättring

;

iikafom förfarenheten intygar, at denna bland-

ning ganfl^a val bekomm.er frifl^a lungor, deC

man på de peribner funnit, fom under Fruns
fjukdom dageligen uppehöllo fig inne i detta

boll^aps-rum.

Läkarne fkilja med råtta Phthifis fcrophu-

iofa ifrän exulcerofa, ehuru mycken likhet

ofta kan vara i fymptomerna. Jag har öpnat
dem fom dödt af fcrophuleufa Lungfoten, uun
fuppuration, ätminftone den obetydeHg, men
föregående tecknen hafva merendels varit ena-

handa med dem , fom ätfölja Lungfot af fär-

nad , fåfom afmagring , hediik feber , natt-

fvctt-
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fvettning
,
någon blodfpottning , andetåppa

,

uphoRning, fnabb puls. Den Mllnad har jag

iikvåi tyckt mig finna , at vid fcrophuleufa

Lungfoten uphoYtningen aldrig varit få ymnig,
blodfpottningen aldrig fä ftark, och fvärighe-

ten at Hgga på ena lidan ej fä jåmn, fem dä
fårnad varit. Men en fcrophuleufe Lungfot
kan lått gå til färnad, det jag ofta funnit, dä
jag vid Likens opnande genomfkurit tubercler-

ne 5 hvrlka ofta varit bulnade inuti. I allmän-

het har jag tyckt, at fcrophuleufa Lungfoten
börjar hndrigt

,
tiltager iängfamt , har ringa

blodfpottning i följe med fig , och i början

liten eller ingen uphoflning. En knöl tilvåxer

i fänder, fom alt förvårrar tilftåndet. Deremot
år den exulcererade Lungfoten mera kort i fina

lladier, mera frätande, mera farlig. De fom
hafva läng hals, platt bröft, rödlåtta kinder

,

fin hud , äro födde af lungfiktige Föråldrar

,

fallne för blodfpottning, gyllenäder eller nåfe*

blod, äro måft fallna för ulcereufa Lungfoten,
åfvenfom de], hvilka af förkylning och af der*

pä följande hofta, fom vaall^ötes , få Lungfot,
altid hafva larnad pä lungorna. De åter, fom
fä Lungfoten i tiltagande ålder , af långfam

forg, af upflagen Gikt, eller af annan dylik

orfak , hafva gemenligen den fcrophuleufa.

Dock förefalla harutinnan fä mänga variatio-

ner, at man ej med fullkomlig vifshet kanut-^

ftaka ofvikeliga lagar härvid. Dä nu Lungfo-
ten är af fcrophuleufe art , fä fynes det tro«

ligt , at de upblötande ammoniacalifka ångorna,

fom vid fähus - curen ftundeligen refpireras
,

fmäningom (kola upmjuka och fördela de tuber-

cler i lungorna, fom utgöra fjukdomens huf-

X 3 vud-
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vud^orfak, i fynnerhet om man under denna
cur underhjelper med tjenliga medicamenter
och en til ändamålet låmpad diet. Vi vet€

hvad Conium, Korivel och andra umbellater

forma 5 för at uplofa fcrophuleufa hårdheter

pä kroppens yta , vi ville ock gerna vånta det

famma af dem , dä ^knolarne l:tta invårtes.

Defsutom vete vi, hvad för fynnerlig god ver-

kan en mild diet, til exempel af miolk, gron-

faker, fpådt kött, m. m. har til at forÉåttra

vätfkorna. Man är i våra tider aldeles fkild

ifrän den felaktiga theorie Likare tilforene

haft om Balfamers verkan emot invårtes far-

tiader; man brukar dem nu knapt ut\'årtes
,

om ickeifrifka får, ehuru vi ganfT^a val åfven

dår kunne umbåra dem. Friil: luft, landtlef-

nad
,

åkning eller ridning til haft i vackert

väder, mjölk -diét, vört eller vört-firup, go-

da milda födande rätter , fontaneller eller an-

dra revellerande öpningar pä huden mellan

Äxlarna , eller pä armarna , uträtta i farnade

Lungfoten ofta mer , ån man i början tyckt

fig hafva fkål at hoppas. I denna art af Lung-
fot kan fåhus-curen ej göra fynnerligt gagn

,

utan förvårrar fnarare tilftåndet med fin retan-

och mjukande egenfkap.
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Fbrklaring bfver och vidare forbättringpå
den Spanmals Tork-Ugn^ fom år bejkrtfven

uti Kongl Fete^iifkaps Academiens

Handlingar för år i^^^i

Af

PEHR WÅSSTRÖM.

T Tti 6:te Tornen Ber Hausvaters
^
pag- 382?^ har framledne uberhauptmanneri Baroa

MiiNCHHAusEN , med defla orden ,
gjort an-

mårkning pä min uptåckt til Sades - torkning

vid Hammar -Smedjor, nemligen : "Der Herr
'WåssTRÖM hat in den Schwedifchen Abhand-
"lungen vorgefchlagen, dafs man die Schmdz-
"ofen anwenden folie , um zugleicH getreiop

"und malz zu dårren: die davon auffteigende

"metallifche und arfenicailfciie dunfte diirften

"aber leicht eine nachtheiUgen einflufs auf

"die gefundheit haben." Denna anmärkning,

eger mycken grund 5 men, om välbemälte

Baron pårmare betraktat AfhandUrigen dcH nd-

gare granfkat fjelfva teckningen, hade han lät-

teligen funnit tilftållningen dermed varafådan:

at alla frän metallen upftigande dunfter fulle-

ligen aflkiljas ifrän den värmen , fom föres

under torkpläten. Under min forfta åtanKa på
inrättningen af denna torkplåt, fträckte Cg

,

ibland annat, äfven min upmårkfamliet pa den-

na anförde befarade olågenhet: och ehuru jag

uti beftrifningen deröfver icke ens nämnde
något om deffa fkadeliga ångor, utan föreflog

de derutinnan befkrefne Rör , endaft fäfom tje-

nande til at ifrän Säden afhälla rök , fot ocif

X 4 damb

;
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dambj få var likväl hufvud - affigten med dem
den fornämfia, at de fkadeliga metallifta och
arfenicalifka ångor dymedelft frän Såden måt-
te uteftängas : orfaken , hvarfore jag få alde-

ies iemnade defTa ångor oomtalte , var juft

denna, at om deiminita måtton blifvit nämn-
de, hade hela tilflållningen, för farhågan fku II,

fom de upväckt, knnnat blifva om intet.

Vid Leiiffta Bruk, njöt Säden tilhn tork-

ning, måft hela aret öfver, ej någon ann^.n-

varme, ån den, fom famJades inom deffe ror

och genom draget fördes inunder torkpläten

,

hvilken hetta var aldeles (kild bäde ifrån ela-

ka ångor, rök, fot och damb j men fom rö-

ren voro altigenom
,

enligt befeifningen uti

Kongl. Vetenfl?. Acad. Handlingar för är 1767,

hopnaglade af enkla järnplåtar ; fä förtärdes de

omfider, oförmärkt, pä det ftållet,- dar hettan

fom måft angrep dem. Med torkningen fort-

fors icke defto mindre , och ingen olågenhet

,

hvarken af fkadeliga ångor eller något annat,

har federméra, alt hitintils , nu öfver 16 års tid,

bhfvit förfpord : och Uka fä förhåller det fig

vid alla de öfriga Roflags Bruken: Rören bru-

kas fäleds nu mera icke uti denna Bergilag
,

och torkningen fl:er endaft af den värmen,
fom. genom galtens horizontelle öpningar

meddelas plåten.

FJet kan vara mycket troligt , at järnet

från Dannemora Malmen, fom innehåller fö-

ga arfenik , men väl fvafvel , under tilverk-

ningarne icke medförer några för hälfan fl^a-

deliga ångor , åtminftone kännes uti fjeifva

torkrummen ej något annat , än ren luckt.

Det har väl håndt, at den med Masugns-fiagg



torkade Sådeii behållit nägon fvafvel - luckt 5

iiién 12 års forfarenhet vilar, at den pä hälfaa

ej gjort någon fkada.

Vid Ferna Bruk
,
vågade åfvenledes egaren.

Herr Bruks -Patron Ramsell, utelemna rören

och endall nyttja galt s häifl: , ibm dår , i det

liiåfta, fmides ar Tackjärn frän Norbergs malm,-

fom i det närma fte liknar Dannemora malmen

;

men dår tiiverkningen fker af Tackjärn från

de Griifvor, fom innehålla arfenik, år de fö-

renåmde rörens nyttjande oumgångeligt. Deffe

ror åro til lin fi.-apnad
,
hopfättning och lläll-

ning 5 uti Kongl. Vetenfi. Acad. Handlingar
af är 1767 5 pä det nogalle befkrefne , och vi-

fas de ännu tydeligare uti den, famma gäng,„
inlämnade modellen.

At deffa rör, vid torkningen, gjort be-

hörigt gagn , utvifar Kongl Bergs - Collegii

Aöuariens Herr Anton Munchenbergs vi-

dim.erade utdrag utur framledne Hof-Marfkal-
kens Herr Baron Carl DeGeers bref til mig,
frän Leuffta Bruk, af d. 6 Julii år 1766 , fä

i
lydande:

"Den nya Tork -ugnen, medelft hettan

"fran Flammar - härden
,
gör en önllielig och

"förundrans vård verkan, pä et hälft dygn tor-

\ "kas 12 tunnor Säd fullkomdigen val; den fam-

j
"ma blir mycket torrare, än pä nägon vanlig

!
"Badftuga. Bruks - folket fågnar fig högeligen

;

"deröfver, at utur Bruks-Magazinet fä Säd,

I

"fom de genafl: fä föra pä qvarnen : Mjölet,

/
"fom deraf blifvit målet , är ganfta hvitt och
"fkönt

,
längt bättre , ån nägonfin tilförene*

"Nu
, pä någon tid , har jag ej fätt göra nägon

''torkning, af orfak , at jag nu låter utanhu-
X 5 :Tet

il
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"fet byggas af ften , for at hafva et faft o«h
"durabelt verk famt fritt frän eldfångdhet; Jag
"önd^ade hafva et dylikt vid hvart och et Bruk;
"ty defs nytta år itor. Jag tänker väi ock
"efter hand inråtta det flereftådes.

Koftnaden pä deffa rör, där de behofvas

,

bäde för de gutnc ftycken, fom ock jårnplå-

tarne och arbetslönen, betalar befparingen på
ved och dagsverken, med loo tunnors" tork-

ning. Ja 300 tunnors torkning betalar både
plåt och ror , och blir befparingen fedan för

framtiden en ren vinft , hålft fom verket fil'

lan betarfv^ar någon reparation.

Til flut fär jag anföra nägot om tvånne

fmä ändringar pä denna Torkplåts-byggnad,
dem jag federmera befunnit vara bSde gagne-

liga och tillika befordra en fortare torkning :

den förra beflär deruti , at opningarne pä
galten göras nu horizontelle , i lika afftSnd'

trän hvarandra och Hka ftore fom förr

,

i tum. öfver bottnen. Tilförene anlades de per-

pendiculairt , men det befants dä, at hettan

frän galten ej fä vål fördeltes, fom nu (ker,

utan höll fig altid ftarkaft midt öfver öpnin-

garne. Den andre angår hålningen pä järn-

plätarne. I början och mäfl alt hitintils, flo-

gos pä plätarne få fmä runda hål, at ej nägot

Räg-korn kunde komma igenom och förfpil-

tas ; men fom deffe fmä runda hål voro, under

Malt-torkning , benägne at igenråftas , hvari-

genom draget och våder-växlingen hindrades»

hvilka delar åro juli de famma, fom befrämja

en fnar torkning; (a låt jag, vid Ferna Bruk,
ftampa dem atlånga, til i tums långd, fom r

juft orfaken dertil, at torkningen derflädes,



enligt Herr Bruks -Patron Ramsells bref, går

dubbelt fortare, än pä deftållen, där runda häl

nyttjas. Säden ligger pä en fä halad plåt lika-

fom pä et hälfter eller galler, 13 at värmen,
med fit drag och väderväxhng, far tilfälle at

hinderlös pasfera igenom den til torkning up-
lagde Säden, och derunder uplöfa famtafdrif-

ha fuktigheterne.

Klenfmeden där vid Bruket gjorde , under
min därvaro

,
nöjaktigt prof pä denna hälning;

och gör jag mig nällan förfäkrad derom , at

Flerr Bruks-Patronen, fom i alla mäl är en god
hushållare och tillika angelägen om (T^ogarnes

befparing, famt fjelf egare af PlSt-fmide, gärna
med fädane hälade plåtar, flkuUe betjena Bergs-

lagerne deromkring, ja väl på längre ;håll.

' ' '

Beråttelfe om en ^ordhafningy

jämte fållfam upkaftnmg af Vatten utur
jorden

, famt deraf fhrorfakad vattujkar^

flinga uti Lidens Socken och Medelpad y

22 Maji i^jS^i

Af

PEHR HELLZÉN,
Matbem. Leftor vid Hernof. Gymnaf.

T^n fjettedels mil ifrån Silre Äens utlopp ut!

ftora Indals Elfven, löper hon igenom en
infjö

5 Brufjön kallad , hvilken är omgifvea
med fluttande berg pä alla fidor, utom de dål-

der,
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der, derut Aen in oeh utlöper. Bottnen uti

denna fjo beftar af gyttja och ftrånderne af iös

gäfande lerjord. Defs Itorlek år i-i6:dei3 mil i

längden och hälften deraf i bredden, eller vid
pafs 45 qvadr. tunnland. Defs flörfta djup

har ej tilförene varit ofver 6 alnar, fom gor,

at hela fjön kan anfes hafva innehållit 1,89c,cco
cubik-alnar vatten. Vattnets in- och utlöpan-

de om våren torde kunna hinna til 2 cubik
alnar i fecund , men eijefi: icke til halfparten

fä mycket.

Emot kl. 2 om morgonen, den 23 Maji,

berätta en nära til berörde fjö boende Torpa-
re och defs Moder fig hafva hort (afom et

ovanligt äPKedunder , hvarfore de af lin lang

upfligit, och blifvit varfe , at hela fjön var uti

en ftark kokning och tillika flödande. Torpa-
ren begaf fig genaft til en 200 famnar ifrån

defs hus öfver fjöns utlopp byggd hålldam och
landsvågs bro. Dem fer han vid ankomiten
icke blott brifta , utan utur grunden uplyftas

och upkaftas. Denna halldam var uti fpakt

vatten få ftarkt befäft , at vattnet om våren

altid flödat deröfver , och lemnat dammen
orörd. Vår - vattnet hade dock ej denna tid

hunnit betydeligen famla fig, hvarfore ej hel-

ler det 3 vid Aens utlopp uti hvJais Elfven

,

byggde finbladiga Sågverk ännu kunnat för vat-

tenbrilt någon lagning begynna. En firäcka af

i-6:dels mil , fom ligger imellan berörde fjö

och liltnämnde As utlopp i Indals Elfven , år

nog ftupande, dock ej öfver 6 tum på hvarje
famn, fom gör pä denna hela långd emot 250
alnars perpendiculairt fall.

Ut-
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Utfore denna fträcka kallade fig vattnet

ifrån Brufjön med en hifkelig fart^ tog med
fig, utom den nämnde hälldammen och bron,

ir ftycken iAen upbyggde Q\^arnhus med der-

til hörande dammar och verke , en flor ym-
noghet af fienar och fkog å ymfe fidor om An,
deribiand funnos de groflia furu -trän, hvil-

ka berättas med fådan forn^räckeiig häftighet

hafva blifvit vräkte och fvångde, at de ym-
fom vifat roten i vädret och ymfom toppen.

Jorden fynes iikafom hafva remnat efter den
väg, där An framfarit, få at ehuru hon förut

framflöt pä en faft ftengrund, har hon Hkväl
fkurit derinunder pä fomliga ftällen til 10 och
anda til 15 alnar. Vid Äminnet, där Silrefin-

bladiga Sågverk Hatt, uttors aldraförft, jemte
dammarne, en ftor ftenbunden fandbank , fom
varit en fonnur för Verkets byggnader. Der-
efter inbröt vattnet pä dem med fådan H^ynd- -

famhet , at 2 huftrur ibland det där boende
arbetsfolket , fom i haR bufvit upväckt af

tvänne fåg-karlar, hvilka redan, innan olyckan
börjades, voro på Såghufet upgängne, ej hun-
no berga fit lif. Det förfåkras af ilere arbets-

karlar, at de, ännu vid olyckans början inne ut|

hufen varande, förft fågo ftorftenarne fjunka
ånda ned igenom deras grund \ derefter och
under det de, för at frälfa fig, arbetade fig up-
före en bredevid belägen under deras fötter

fallande fandås, hafva de fett hufen icke blott

bortflyta , utan förfl: vändas up och ned, fl

fönderfalla och bortföras. Jorden hafva de ock
känt fvigtande under fina fötter. Sedan dea
bebyggde platfen pä detta fatt var renfad och
i en ftenhop förvandlad, utbröt vattnet af fä-
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dan forclåmning åt en annan fida, och tog fig

et nytt utlopp
, 400 alnar ifrän det förra

,

hvarvid det pä lika fått bortiorde en i vågea
varande byggning och alla andra obftacler

,

famt upfylde hela platfen, ifrän Aens förra myn-
ne til defs nya, med et berg af grus och Aen,

fom til anfeniig del nedfatte hg uti flora Indals

Elfven, igentåpte 2-3:deiar af defs bredd, och
igenom et fädant vattnets fammantryckande
deruti fororfakade et fvårt fall , fom gör fam-

nia Elf vid delta ftåJlet ofarbar. Det omrörde
nedflyttade berget, fom nu vilar fig, behårmå-
lladels af ftörre ftenar, til 50 och 60 cubik al-

nars innehåll och deröfver. Den plan, hvar-

uppå det lagt fig vid ofta nämnde Silre Ås ut-

lopp, var ej mycket fluttande, endaft til if tum

på hvarje famn , och bergets volume nu är

ungefär 2\ million cubik alnar. Under olycks-

håndelfen , fåga folket fig hafva fedt ftenarne

öfver vatten-brynet flytande lika fom trä. På

detta fättet har icke allenaft berörde berg up-

kommit, utan en myckenhet ftenar har äfven

af ftora Elfven under detta ras blifvit förde til

längre nedanföre belägne ftällen, och dar för-

Qrfakat upgrundningar och olä^^enhet uti flere

Lax - notvarp. Denna ffora Elf har utanföre

Silre , ända til defs utlopp i Hafvet, 4I mil,

vid omrörde olyckshändelfe, uti 4 timars tid,

uplligit til 3 ä 4 alnars högd , alt fom defs

bredd varit Itörre eller mindre j men uti Silre

An vid Sågverket begynte vattnet efter 2| tima

falla, och efter 3| var det ej högre, än vanligt.

Intet tvifvelsmål fynes vara underkalladt,

at ju en jordbäfning vid denna händelfe varit

f6r handen o^h verkande. Det Jhrka knal-

lande
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lande fSfom af Sfta , hvilket varit hordt-A^id

defs början vid Brufjon , dammens upkaftan-

de 5 (korftenarnas nedfjunkande och jordens

gungande gifva nogfamt jordbåfningen til-

kånna.

At hår tillika förevarit en upkaftning af

vatten utur jordens inre delar, årmerånfan-
nolikt, faft den, för briltande fäkra obferva-

tioner
,

ej med fullkomlig vifshét kan ftyrkas.

Når Silre Ä om vären högft utförer tvånne
cubik alnar vatten i fecund , borde hon hafva

uttört 177 cubik alnar i fecund , för at pä 3:ne

timar uttöma Brufjöns ofvananförde vatten*

coiumne, och det deruti famma tid inflytande

vatten. Det kommer iörnämligaft deruppä an,

om deffe 177 cubik alnars vatten -mångd, uti

den befL;rifna fluttningen, kunnat förorfaka den
anförde hifkeiiga verkan. Jag föreilåller mig,
at mera vatten dertil varit erforderligt , om
man eljeft ej vill tillägga jordbåfningen, at haf-

va framkaftat omrörde berg, hvartii dock i den
håndelfen 3 timars tid icke upgått. At myc*
ket mera vatten hår förhanden varit, lluterjag

af deffe omftåndigheter:

1:0 At Brufjön , efter vattenfkärningen
,

hvilken bortförde defs förra vatten , och ned-
fatte honom 6 alnar , innehade fedan öfver 4
gånger mera vatten , än förut. Defs bredd blef

väl härigenom något minfkad , men defs djup
befants, dä det 14 dagar efter olyckshåndelfen
måttes , hafva ökat lig til 24 alnar 5 varande
detta djup nu under fjöns förra botten. De
närboende berätta , at famma djup varit ån
ftorre ftrax, då olyckan fl^edt. Hvilket utan
tvifvel deraf härrörer , at fjöns löfo botten eftef

hand
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hand flyter filhopa och upgrundar honom.
Uti. denna fjö mäfte vattnets upkafining harva

for Jig gått. Defs belägenhet, fåfom en hölja

imelian alt omkring liggande branta berg, deis

iöfa botten och förändrade djup
,

göra, jerrite

vattnets anförde verkan, detta nog troligt.

2:0 Det kan väl medgifvas , at berörde
vattu-mångd förmätt nedflytta en hop ftenar til

flutet af den omtörmålte ilarka flyttningen

;

men uppä den vid Aens utlopp varande jämna-

re plan, ända til 450 alnar, är det nya bergets

ytterfta del nedflyttad, til hvilkets vérkuiiiian-

de en llörre vatten - columne , ån 177 cubik

alnar, f/nes hafva varit nödig.

3:0 Kan icke lifinåmnde vatten hafva för-

matt betaga flora Elfven defs verkan, fåfom
här fl^edt , den famma til 2-3:delar igenflutit

och anfenligen updåmt, helfl: flora Eliven den-

na tid vifst förde 1000 cubik alnar vatten i

fecund , och fäledes emot 6 gänger mera, än
oftanämndé vatten-columne uti Silre An. Hvar-
til kommer, at itora Elfven, vid det Itället, dar

upgrundningen flcedt, var något mer fluttande,

an den plan
,
hvaruppä nya beigfträckan biif-

vit framförd.

4:0 Har ej den flora Elfven kunnat flöda

til den högd och pä fä läng tid , famt uti fä

lång llråcka , fom fagt ar , af Brufjöns ofta-

nämndé vatten allena , helft den förra år mä-
ftadels få bred fom Brufjön , och pä flere

lUUen bredare.

Af delTe omftändighcter , hvilka jag på det

nogaife fökt at utröna, fiutcr jag, at vid den-

na händelfen vatten uti Brufjön utur jorden

blifvit upkaltadt. SSfom mycket bidragande
"

der-
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dertil, at fådant detta §r fig tildragit
,
anferjag

4en befynnerliga löshet, fom jordftorpan haft

hår å orten , hvareft den varit öfver alt lika-

fom jåfande. Detta äter fynes härröra af fnö«

ens häftiga affmåltning (iftiedne Vår, kälens li-

ka häftiga upflsjutning och det derunder fallan-

de ftarka och långvariga rågnet. Utan tvifvel

kan det underjordid^a vattnet, vid fadan jord-

(korpans bell^afFenhet, fnaraft bryta fig loft och
iipkaftas. För öfrigt år den hår befkrefne hån-
delfen få ovanlig och befynnerlig , famt för

den , fom verkan deraf på ftäilet fer, fä för-

fkråckelig , at den uplifvar minnet af Lifabons
igenom jordbäfning lift öfvergängne förödelfe,

Rättelfer uti naftföregSende

Tredj e Qvartal.

Sidan 181, i förfta raden 5 ftär godfel ^

läs gärdfel. Sidan 197, r. 8, Mx: fo7n fadder^
vaxte; läs, fom fåkdes vaxte. Sidan 201, r. 7,
ftär: 22% tunnor; tillågges : men vid Tredingf-^

trade ^ uti 4 fdden^ zj- tunna. Sidan 213^ r* 19^
ftär: denne; läs den.
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REGISTER
Pä de fornämda Åmnen, fom förekomma

i detta Årets Handlingar.

Jjeter ;
Chymi^L afhandling derom, 35-46.

* Anemometer; beråttelfe om åtlkiiiiga, med belkrif-

- ning på en ny
, 89-103-

Areer; fe Mathemåtik*

AJlronomie ; obfervationer pä en nyligen uptåckt hufvud-
Planet , med underfokning om defs rörelfe-bahn , af-

ftånd ifrån Solen , m. m. 6i-74. fe Optik*

Bad vid Medevi Surbrunn åro håifofamma, 298.
Berlimr-blå; fe Chymie,

Blodlut nyttjas vid Berlinerblå fårgens tilredning, 264-269.
Defs nytta at profva jårnhaltiga vatten, 270*

Blafi\ i fynnerhet om Skydrag, Våderhvirflar och Orca-
ner famt deras orfaker, 3-35. Sått at måta bläsvådrens
kraft och ftyrka, 89-103.

Botanik] befkrifning på tvånne tråd, fom bara åcktaMufkot,
famt på fjelfva fruckten, 46-50. Belkr, med figure pä
et nytt örte genus , kalladt Fagraa , 132-134. Belkr.

på et nytt genus ibland Palmtråden, kalladt 231-

235. Om Palmtråden i allmänhet ^ med belkrifning på
Licuala palmen, 284-287»

Cajoput Olja, hvar af den tilverkas, och om defs nytta
til Läkedom, 223-228.

Camphers nytta mot Gickt och Podager, 226.
Canoner; om deras gjutning, fl val med Kårnftäng och

Gallippa , fom Masfift , med belkrifning på en Bårr-

machine til Masfift gutne Canoner, 276-284.
Carlscrona Stads Folkrikhet, 240.
Chymie; Ron och anmårlmingar om Mther , i fynnerhet
om defs generation, 35-46. Underfokning om det
egentligen färgande åmnet uti Berliner-blå , 264-275.

Climatet hos ofs hindrar mycket Åkerbruket, 215.
Coloqvint, i form af Tinfture med Franlkt Brånvin, gor
god verkan emot Gickt och Rheumatifmer, 144-147»

Cmmters Ikillnad ifrån Planeter, 62.
Finnland ; defs Folkmängd, i jåmforelfe emot Svea och
Gotha Riken, 238-241.

Flicka; en af 8|- års ålder, fom fått ordentlig mänadg-
renmg, 305-307.

Y 2 Fijkav :



Regifter,

FjfkaVy någras lektld, med anmarkninr^ar
,
163-16-^.

Fog/ar; BefkrifningLir pa atlldlJiga , med råttelfer uti

Ornithologicn
, 104 - 120. Anmärkningar om Har-

Ugglan Strix aliico
, 138-143. Om Skrän - JMäfeu

,

Stcvua Cafpia, 218-231. Om nägra flytt-FogJars an-
komft och borrtgang, famt deraf tagna väderleks mär-
ken, 158-167.

Folk??iångäen uti hvart och et Hofdiiigedöme i Riket

,

åren 1751 och 1772 , med anmärkningar , flim.t om
hushållens antal i Staderna och pä Landet, 236-244.

Fåhus-Ciirenj fe Medicine.

Gam; fex foglar af det fl^gcet bcfkrifvas, 104.
Geop-aphifka Cbartor

;
inlcd.iung om deras grunder och

hvarjehanda art, limit livad vid deras updragande bor
märkas

, 249-2Ö8.
Getpors eller Sqvattra, kraftig emot Rodfot, 75.
Gickt'y några medel deremot nämnas, 146. 226.
Glober; anmärkning om dem, 249.
Götha Rikes Folkliop och defs tilväxt, 241.

Harf; Helfmge biliharfvens nytta, 198-

Hepatifk luft urgor fturfta kraften i l\ledevi- vattnet cch
Loka gyttjan

, 291.

Hvete-^ÅdiQi', vigtiga anmärkningar dervid, i88--^6.

Evit'Vot, nyttig at plantera i ängar, 244.
Bnshalkns antal i Städerne och pä Landet , fiunt huru

lu^.nga Perfoner kunna räknas p?. hva^-thushsll, 237-244.
Bygiomctev \ en ort, fom utmärker Luftens mer eller

mindre fuktighet, 95.
Bofdingedomen i Riket, med h varteras Folkmängd , 23S.

Hojl-fåd i
anmärkningar derom , 200-216.

JnJeShv
;
anmärkningar om ätlkilliga Svcnfka, 122-132-

159-167. Fördrifvas af Cajeput-uljan, 227.

Jnftricmejiter ; fe Åncmoinetcv ^ Tv.h.

jorden , fäfom klotrund , foreftälles bäft med Glober ,

men Ilycken af de s yta kunna ock någorlunda fcrc-

ftällas pä plana Chartor, 149-263.
JaifitlaUiU <?n ovanlig köld derlbdes, d. i Jan. 178-- 80.

'Jordhafmng med fyr.!:erliga omfrär.digheter . 323-329.

*Koppay-f]mit(ty m. m. af en karl nedfvjljde, huru ae be-

kommit honom, 86.

Kärl; f.itt at finna diametrarna pä runde, likbottnade

bukiga KärU J34-138.

Kold, en hck ovanlig obfcrvcrad , So.
Lnndr

.
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Lmidt-ChavtoY ;
anmärkningar om dem och deras flera

projeftions fitt, 249-263,
Linfrö up:iomffier e], om det fås for djupt, famt livad

rid det plägar fas i Skara
, 304.

Loka gyttja, livad fom utgår de.s l^raft, 291*

Lnft-fyra; huru vatten dermed kan mattas, 169-176.

Limgfdt ; fe Medicine.

Machine at barra Canoner bellvrifves, 226-284»
Mal fordrifvcs af Cajoput-oija , 227.

Mathematik] Afhandling om Triiiomi&a areers jåmforel-

fe och uträkning
, 50-61. Analyfis af diametrernes

beitaramande uti Hyperbote redundantes , 147-168*
fi Mron, Gcöor. Optik. Karl.

Medevi Surbruralars halt, verkan m. m. 288-298-
Medicine; om I<edi paiuftris goda verkan mot Rödfot,

75-80. Om ^'erkan af Cucumis colocynthis och om
defs rätta bruk

, 144-147. Om Cajoputi Oljans bruk

utvårtes em.ot ätfkilliga krampor, 223-227. Beråttel-

fe om några forfok med Fåhus-Curen emot Lungfot,

med anm:irkningar, 307-318.
MeteoToIogica; Alhandliiig om Luft-hvirflar och Skydrag,

3-35 Obfervationer på en ovanlig kold, 80-85. Om
Anemometrar, med befltrifning på en n}^ eller en Ane-
m.o- Barometer, 89-3^03. Obfervationer på 1781 års

väderlek, 158-167. Obf. i April, Maji och Junii 1782,

299-305-
iV//>/e ? v//-vatten ,

prof på Martialiflca
, 293.

Mifiväxt; några orfal^er dertil, 194.
Mnfiot, åkta; beflvrifning pä tvånne fpecies, 46-50.
Ognh i åkrar befordras genom tredings-tråde, 213*

Optik; BefiQ-ifning pä tvänne nya inrättningar af Tuber,
fom bägge hafva den egenflvapen , at de vifa tvänne
mot hvarandra vända bilder af et och famma objeft ,

217-222.

Pahntråd; fe Botanik

Fhyjtdogie , om en Fhcka , fom i 9:de året blef regie-

rad, 305.
Phyfik, fe Metcovlog.

Planet; en ny uptackt, 61-74.
Skydrag och Skyfall; fe Meteor.

Skotfpiggs f] liv et, 167.
Stiigel^Mafk gor Hor Ikada på åkrar, 213»

Y 3 Spnn-



Regift er,

Spcthmåh Torkugn vid Smedjehårdar, anmärkningar och
förbättring dervid, 319-323.

Stockholms Stads och Låns Folkhopar, 238.
Styc7?iings filket; anmärkningar den-id, 164.
S'jalan^ om dels vinterlager och ankomil: om vären, 162.

S'jea Rikes och defs Höfdingedomes Folkmängd
, 238-

244. Anmärkningar om Sveriges Geographie, 259-262.
Såcieij , huru vida den kan pä fjelfva åkren renfas för

ogräs
, 213. Huru långe fädes-frön , fatte pä olika

djup i ohka jordmoner. ligga i jorden, innan de up-
fkjuta, 299-304.

Thrnfiometer i orfaken til defs häftiga fallande, då han
utur ftark kold inbåres i et varmt rum, 83-

Tråäe ; om det år nyttigt , at låta äriren ligga i trade

allenaft hvart tredje eller fjerde är, 182-216.

Tub, fe Qptik.

Uggla, fe Fåglar.

Vatten ; om defs fä kallade blommande på Sjöar, 166.

Beqvåmligt fatt at måtta rent vatten mied luft - fyra

,

169-176. Huru en ftor mångd vatten, vid en jord-

båfning. utbrufrit utur jorden, 323-329.
Vindvåg, fe Anemomcter'

Värfådet år mindre formonligt ån hoftfådet, 201.

Väderleks ynarken
, 85- 158-

Åkerbruk ; 20 ärs forfok dervid , med lårorika anmärk-
ningar

, 177-216. fe Såd,

Al, anmärkning om denna fifk, 164.

Alg ; orfaken til Angsbrift vid mänga gärdar , 202.

fe Hfitrot.

^tika, båfta fattet at confer\-era henne, 40. Om Åttike-

^ther . 41-45.

FÖR-



FÖRTEKNING
Pa AuSiorerne til ds Ron , fom finnas uti detta

Arets Handlingar.

Qvart. Sid*

r\ERGius, P. J. Anmårkningaf om Fåhus-
Caren för Ltirigliktige, - - IV. 307

Bergman , T. Underrattelfe om Medevi
Surbrunnar, - - - - IV. 288

BrEKK ANDKR , C. Forfok til et Hygrome-
trum Fiorge, - - - L 85

- - - Infeft-Calender for år 178^, - II. 122
- - Forfok, huru långe Sådes-korn, fåd-

de på olika djup, ligga i jorden, innan
brodden uplrornmer^ - - IV. 299

BioRNLUND, B. Forfok med Ledum palufte

(Getpors) emot Rodfot, - • L 75
' - - Berättelfe om en Man, fom nedfvålgt

en hop Iropparflantar, en knif m. m. - T. gö
Blom, C. IVI. Om hvit- rotens formonliga

fortplantande på ångar, - - III. 244
Dalberg, N. Ron, om verkan af Cucumis

Colocynthis, - - - IL 144
Gedda, P. N. v. Befkrifning på ennylcon-

antidiptifk Tub, - - ' - IIL 217
Hellzcn, P. Om en Jordbåfning uti Lidens

Socken i Medelpad, d. 23 Maji 1782, IV* 323
Mallet, F. Om Trinmoifka Areer, - 1. 50
Meyer, g. Befkrifning pä en mindre Bärr-

Machine til Masfift gutne Canoner, - IV. 27Ö
Nordmark , Z. Analyfen af diametrernas

beftåmmande uti Hyperbolae redundantes
af tredje Ordningen, - - - IL 147

Odhelius , L. Amårkningar om Ledi ver-

kan emot Rodfot, - - =• L 79
PicoT De la Peirouse, Råttelfer vid Hi-

ftorien om några Foglar, - - II. 104
Plantin, Z. Sått at finna Diametrerne uti

et Cirkel-rundt likbottnadt kårl, - - II. 134
Prosperin , E. Underfokning om den nyli-

gen uptåckte Planetens Orbitas Elementer, L 6»
Scheele, c. W. Ron och Anmärkningar om

iEther, - - - - " I- 35
SCHE-



=64

F O r t e k }i ing,

Qvarc. Sid.

ScHEi^LE, C. W. Sått at confervera Atti':a, n. j2o
- . - Forlbk, beurätrande dec färgande äm-

net i Berlinerbl.^, - . ly.
SchUtze-Rcraxtz , H. Berätteife om en Si

är gammal Fliclia , fom fått fma ordent-

liga i\Ienfes , - - - ly, 305
SiLLex , G. W. af ; 20 ars forfok i Akerbru':et, 111. j-j
Texgmalm, P. g. Anmärkningar om Har-

Ugglan, (Strix AIiico, - - JI. 138
Thunberg, c. P. Bellcvifnir.g pä tv.inne fpe-

cies Ack ta Mnlkot ifr.i]! 6en Bandä, ^
- I.

- - - Xagra anmh-kningar vidOrnithologien, IL uS
- - • Beikrifning pä ec nytt Orte- genus,

Fagrcea ceilanica, - - - II. 132
- - - Om Cajoputi Oijan och defs nytta i

Medicinen, - - - III. 223.
. - - Nipa , et nvtt genus ibland Palm-

trudei) .

^
- - - Hl. 231

- - - Oni Palmtrfiden. i allm.aihet , och i

fvnnerhet om Licuala-Palmen , - IV.
T6R^*STEN, J. Ber.ittehe om en ovanlig kcld

i Jfimtland, d. 1 Januarii i~8-, - I» So
Wargentjn, P. FoikmnngLlen uti hela Ri-

3;et och uti hvart Hofdingcdome , med
defs tilvaxt pä 21 är. - - III. 23Ö

J. C. Om Liift-hvirflar cch Sl.y-

drag, med förklaring om orlakerna , - 1. 3
- - - Om criaken til Qvickfilfrets hafriga

fallande i Tliermometern , dä han iitiir

ilark Vold inbarcs uti et varmt rum ,

med mera , - - - L 83
- . - Forfok til en Anemo-Barometer eller

Vind-Vag, - - - n. 89
- - - Nytt iTitt at matta Vauten med Lutt-

fyra, - ... III. 175;

WassTRÖM, Pehr, Förklaring ofver och vi-

dare förbättring pä den Spanmäls Tork-

L'gn , fom är beikrifvcn uti Kongl. Vet.

Atad. Handlingar for är 1767. - IV 319
ODMANN , S. Anmärkningar om i^S^ ^rs

V.iderlck, - - - - IF 158
- - - Anmärkningar, .om Skrän-l\Iåfen, -
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