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/^rfakerna til vindar och väderftrekj åro
antingen allmänna och beftändiga, eller

tilfälliga. De allmänna oifakerna hånledas a£
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Solens och Månens dragningskrafter, hvarmed
de verka på luften och iatta den i rcrelfe, och
äro i anfeende til princlperne de fanjma, fom
förorfaka ebb och flod, ehuru deffe verknin-

gar, dä frågan är om luitens agitationer af

deffa orfaker, åro underkaltade andra tillåmp-

nings-fätt. DelTa orfaker kallas derföre beilän-

diga, at de altid åro verkande, ehuru pä oii-

ka fått. Denna olikhet beftar ud Solens itör-

re och mindre declinationer , eller arlländ

ifrån tequator, på ena eller andra iidan om
den famma, och uti månens relative lliillnin-

gar äfven til cequatorn, fäfom ock til Solen,

under det han beftåndigt convolvcras omkring
jorden. Det år lått at linna, huru inveckladt

och fvärt det problemet fåledes fl\all blifva

at uplofa, fom går derpä ut, at af delTa orfa-

ker hvilka val åro beliåndigt, men altid pä
et ombythgt fått, verkande, hånleda viffa form-

ler, hvaraf man kan fluta til \ indars och vä-

derftreks diredioner, omnäften och ftyrka, på
viffa tider. Den i litstidcn berömde Geome-
tern Herr dV\i.emeert, har gjort forfök, at

reföh^era detta problem, un t\n:i Mcdirar ioncs tie :

gcncrali vcntorum caujfu^ i anledning af den \

pris-frågan, fom Kongl. Berlinllia VetenflNaps I

Academien framfatte tor år 1746, h varvid be- '

riålte audor åfven vann det utfatte premium.

Uti denna Differtation har Herr d^Alhmbert
f^jort alt det, fom uti et få fvårt ämnes utre-

dande kan väntas 5 och hänledas de verknin-

gar , dem man genom erfarenhet röner i

Ocean, egentligen imellan Tropici, åfven tii

någre graders afllånd ifrän Tropici, utom de

laiuina, utaf hans upgifne uplösningar. Men
delle
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(deffe verkningar fkola turberas, ju närmare
man kommer til Landtkånningar och i fyn-

nerhet pä fjelfva landet och det åfven af dels

beftändiga, dels tilfålliga orfaken De fä vål

nu fom i början nämda tiifälliga orfakerna,

- vill jag federmera närmare omtala. Men des-

fa beftåndiga orfaker til vindars och vader-

ftreks förändringar, ifrån de lagar, fom de af

förenåmda allmänna orfaker fkola följa, åro
egentligen de ojämnheter, fom finnas pä lan-

det, af högder, bergstrakter, flora och höga
fkogar , med mera , hvilka fåfom aitid varande,

åfven altid fkola verka emot vinden och vå-

derflreken och altfå införa nya ändringar uti

alla de olika modificationer, fom af Solens
öch Månens reiative ftäiiningar til hvarandra
och til sequator, famt deras förenade verknin-
gar, kunna hänledas. Deffa ojämnheters olika

beikaffenheter pä mångfaldiga fått, fäfom at

högder, bergstrakter och fkogar, äro ftörre

och mindre til fin vidd, högre eller iågre,

olika i anfeende til väderflreken i foder, norr,

öfter eller velter belägne, åfven til hvarandra
i anfeende til deras gångar och längder olika

ftällde , och mer eller mindre inclinerande emot
hvarandra, fkola förorfaka fä många omfkift-

liga omftändigheter och fkiljaktiga data, at

man icke möjeligen kan infora dem uti en
analyfis. Imedlertid har Flerr d'Alembert
lämpat hne uplösningar pä det omnämda pro-
blemet, åfven til viffe fädane händelfer, fom
kunna anfes för at vara de målt ordentlige

•och möjelige at underkafta calculus. Sä län-

ge man uti deffa problemers uplosning, far

hälla fig vid de hittils omtalte beftåndiga or-

A 3 faker-
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fakerna til vädrens omfkiften, fä val de, hvil-

ka af Solens och Månens verkningar .pä luf-

ten, fom de, hvilka af landets nyfs n ärn Qe

ojämnheter härröra och äro någorlunda or-

dentliga 5 famt med hvarannan jåmnförliga,

hvilka ock på åtflulligt fått, äfven i anfeenc-e

til orternas latituder, förorfaka ändringar i de

förra j få kan man ock någorlunda vågleda ijg

genom mathematikens tillämpning och analy-

fis, hvarå Herr d'Al£Mbert, uti den omtur-
mälte differtnionen, aflagt det ypperila prof.

Men dä härtil Hota andra och tiiffdliga orfa-

ker, fom i luften förorlaka åtnålliga andra

flags ändringar, få forfvinncr naltan all grund

at underkafta det forelUldta problemet en ve-

derbörlig mathematin\ underfökniiig och up-

iösning. Sådana tilfålliga orfaker åro alla de,

hvilka, utan at hånledas af Solens och Må-
nens verkningar på luften, i anledning af de-

ras attraherande krafter, icke defs mindre för-

orfaka rörelfer i luften, mien hvilka åio oli-

ka, fä väl i anfeende til fina urfprung, fom i

anfeende til tiderna, då de ibland åro til,

ibland icke, ibland i högre ibland i mindre

grad. Til defla kan man hänföra Solens vär-

mande och derigenom rarcfiernnde kra't,hvar-

igenom luften, där denfamma är Aarkali, fkall

mera rarefieras, ån på de ilällen, dilr den år

fvagare. Denna ikall fåledes i fin mon turne-

ra jänivigten i luften, och bidraga til ändrin-

gar i de väder, åtminRonc i deras llyrka,fom

förorfakas at de förut omtalte bellåndiga or-

fakerna. Pä vifla Aällen uti Ocean, egentli-

iTail på fådane llrander, där \ erknin!c:arne af

äc omtalte belländiga orfikerna til vindarne,

kun-



1784- Febr. Mart. 7

kunna vara minft märklige, åndras våderflre-

ken vid Solens up och nedgång, få, at dä

et fagta vellan-våder bläfl: hela natten, inemot
Solens upgång märkes vara lungt , och vid

fjeifva defs upgång, et fagta veftan-våder bör-

jas , hvilket blir ftarkare ju högre Solen kom-
mer up öfver horizonten. Deffa omfkiften

fynas vara verkningar af Solens rarefierande

kraft, hvilken fkall turbera equilibern i luften,

och altfå förorfaka en rörelfe i denfamma, ifrån

det llålle, där rarefaåion år fiarkaft. Ehuru
denne Solens värmande och rarefierande kraft

altid följer med Solen, har man åndä hån-

fört de verkningar fom den kan göra, til fä-

dane, fom hånledas af tiliälliga orfaker, dels

derföre, at de ändringar, hvilka i vindar och
våderftrek derutaf upkomma åro mycket rin-

ga, och blifva dar, fom de beftåndrga orfa-

kerna til vindar, jemte andra tilfålUga, bmt
hvilka i det följande fcll talas, åro mera ver-

kande, fä godt fom omärklige 5 dels ockfä der-

före, at ordningen och verkningarne af den-

ne Solens rarefierande kraft, åro mindre kun-
nige och bekante, ån at de kunna underka-
ftas någon mera noga menfur.

Til de omförmålta tilfälliga orfakerna til

vindarnas förändringar, kunna egentligen hån-
föras alla Itarka utdunftningar ifrån fjeifva jor-

den, af hvad orfaker de hälft kunna hårröra,

emedan de fanima, blandade med luften, (ko-

la förorfaka turbationer i luftens equilibre

och fölgacktligen i vaderftrekens dels directio-

ner, dels ftyrka. Sädane utdunftningar äro

de, fom komma af fnö och isfmåltningar,

A 4 erup-
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eruptioner utur eldfprutande berg och ut^jr

fjelfva jorden vid defs fkakningar, dä jord-

båfningar infalla. Deffa tilrälliga orfakers

verkan, at åndra equilibern i luften och i de

vindar, hvilke af beftåndiga orfaker härröra,

fkali vara ftarkare och ftarkare, ju längre de-

ras afftänd uti de tempererade zonerna år

ifrån tropici, emedan med afJiåndets växande,
eller uti ftörre och ftörre latituder, orfakerna

til beftåndige vindar, alt fvagsre och fvagare

verka, fä at de flutligen icke ens märkas, i

anfeende hvartil, dä—ock de tilialliga orfaker-

na til vindarnas determinationer , ll-ola blifva fä

mycket mera verkande, och fä godt fom enfam-

ne fororfaka de täta omOuften i -.'indarnas di-

reélioner och ftyrka, fom vi erfara uti delTa

ftörre latituder.

Af fädana tilfålliga orfaker, har m.an nu
anledning at hårleda den fårdeles varma och
torra fommarn forlidet är 1783. De fiarka och
täta jordbåfningarne i Sicilien och Calabrien,

borde utur deffa öpnade underjordiH^a ihålig-

heter, utdunffa en myckenhet derutinnan förut

inneflutna ängor, rök och luft, hvilka upftig-

ne och blandade med den förut varande luf-

ten, borde fätta denfamma uti et anfenligen

condenferadt tilffänd. Deffe jordbåfningar

,

hvilka börjades den 5 Februarii i Sicilien och
federmera fortforo med mer och mindre häf-

tighet, men nåftan utan något färdeles uppe-

håll, til och med Maji mänad, h varefter de

vål anfenligt minfkades. men likafullt dä och
då, med nog känbara eruptioner äter vifade

fig, mäfle altfå, genom deffa förnyade exha-

latio-
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lationer bidraga til bibehållande och okande
af luftens condenfationer. Men emedan 'luf-

ten, fäfom en fiuid materia , hvilken tillika

graviterar emot jorden, mäiie altid hafv^a ea
benägenhet at komma uti jåmvigt, fä borde

ockiå den
,
omkring delTa (lållen där förenåmde

eruptioner ftedde, varande och condenferade

luften, efter alla derifrån divergerande direäio-

ner och våderlirek, trånga lig in och blan-

das med den pä iidorna förut varande tunna-

re luften och pa lika fått fortfara til llorre

och ftorre aflländ, ifrån den concentration,

fom den hade utöfver och omkring de iiai-

len, där jordbåfningarne voro. Luften borde

fåledes ifrän detta itålle fåttas uti rorelfe, un-
gefärligen efter direftioncr af radier uti cir-

klar, hvilkas medelpunkt var pä och öfver

de Italien, där eruptionerna fkedde, och vin-

darne derfore propageras rundt omkring efter

deffe radier, ifrån famma ftällen. Här i Sve-

rige, borde fäledes under fiftlidne vår och
fommar, i anfeende til jordbäfningarne pä de
omnåmda ftällen , funnan-väder blifva den
mfiit radande vinden. Samma väderftrek bor-
de ock vara rådande i ofre delen af Italien

och öfver hela TyiWand, likväl få, at det

ledde fig litet i ofter, i de veftra tyfka pro-

vincerne. I nedra delen af Spanien och Por-
tugal], borde den rådande vinden, af famma
orfak, hafva varit öftlig? i öfra delen af Spa-

nien, i Frankrike och England fudoltlig ; i Tur-
kiet veftiig, i Tripolis nordlig, och fä vida-

re. Fårfarenheten vifade ock förliden fom-
mar det fom nu är fagt, at den rådande vin-

den i Sverige var fydlig, alt fedan luften ge-

' A 5 nom
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nom de omformälte jordbäfningarne började

fåttäs uti et mer och mer condenferadt til-

Itånd, och ledan andra tiHålHga orfaker, fom
borde göra vinden hos ofs nordlig, med för-

ändringar ibland til noiO-ojtlig och nord-vefl-

1ig, uphorde, och h v lika borde i fm mon, fä

långe de varade, hindra den fulla verkan, fom
eruptionerna af jordbåfninganie på omnåmda
fått (kulle hafva. Alt fedan deiTa motverkan-
de orfaker började uphöra, hade vi nåftan et

bellåndigt fortfarance funnan-våder lilllidne

fommar, rt^d några ändringar ibland, dä vin-

den iikvål pä få dagar gick i andra ftrek, men
direfter återigen i lunnan. Af famma grun-

der borde åtven quickfilfret i Barometern
denne hfilidne fommar merandels vara högt,

emedan den, omkring ifidlena, dar eruptio-

ner af jordbåiningarne fkeddc, derigenom
condenferade luften, borde, under det han, til

equiliberns vinnande, efter radier uti de om-
talte cirkel-periferierna kringfpriddes, åfven

göra den dårliädes förut varande luften tyngre,

och fåledes förorfaka quicklilfrets lligande i

Barometern. Pä famma fått, borde den ge-

nom deiTa eruptioner condenferade luften

,

med vinden propageras til de ötriga omtalte

itållen , och förorfaka därllädes quicklilfrets

ftigande. Detta alt har åfven erfarenheten be-

ftyrkt. Har 1 Sverige, var hela lilllidne fom-

mar, funnan-väder med hög Barometer me-
rändels rådande. Derföre borde ockfa upliålls-

vädcr, foin^en och torKa med hetta och vär-

me infinna lig, hvilket erfarenheten åfven vi-

lade. Tidningarne hafva likaledes gifvit til-

kånna, at en mycket het och torr fommar
med
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med foin^en, varit fifliidne är i den öfriga

delen at Europa och ehuru jag ånnu icke er-
' åUit nog påiitelige underrättelfer dårom, fä

iSlte ockfä de nAiX radande vindarne pä de

g oinnåmda Italien åfven halva varit fådanc,

fofR lörut åro upgiine. 1 Sverige plåga ge-

menligen nordan, nordveft, och veitan-väder

förorlaka Baronieterns ftigande och gifva up-

hälisvåder, och deremot plägar vid funnan
och fydoli vind „ Barometern falla och läfva

nederbörd. Men filtlidne fommar hånde tvärt-

om. Med den fortfarande fydiiga vinden, var

Barometern rneråndeis altid hög, med torka

och foliken. Dä vinden ibland pä några fä

dagar gick ur födern, ioll gerna Barometern
och kunde man fä dä nägon rågnfKur, men
han il'yndade fig fnart tiibaka igen i funnan

^

dä Barometern äter började lliga och klart

väder tiUika infann fig.

Sädane verkningar af luften fom de nu be-

fl^rifne, böra altid förväntas, dä den blifver

upbländad med andra fluida, ehuru heteroge-

na de ockfä må vara. Förfarenheten intygar,

cä itora Eattaijer inträffa och dä det törut

och vid början af de famma år mulet och
regnacktigt med Vig Barometer, at de gemenli-
gen lycktris med klart och vackert vader, famt

med en lligande Barometer pä det Aållet och
rundt omkring gränfande orter, dar bataljen

har jflädt. Den myckna krutröken af canoner
och mufeteri, fom vid deffa tilfållen kom-
mer at upblanda luften, fkall förorfaka defs

condenf »tion , och med det famma vaporernas
diffipation, hvilka eljefl: fkulle coaguleras, gö-
ra måin och gifva rägn, under hvUket alt Ba-

ro-
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rometern tillika fkall komma i et Aigande til-

ftånd. Då feftiviteter fnola anftållas, hvilka
fordra vackert och klart uphälisvåder, fä flxui-

le detta kunna århällas, genom en tilftå.d ca-

nonad dagen eller natten törut.

Det nåmdes i det föregående , at den ra-

dande vinden hos ofs blef fydiig lifilidne vår
och fommar, fedan andra tiifålliga orfaker up-
hörde, hvilka borde hos ofs gora honom
nordlig

,
nordoftlig och ngrdveitlig. DeiTa

tilfäUiga orfaker åro fno och is-fmåltningarne

om våren uti Bottnifka viken, vår norra Lapp-
mark, ishafvet, ryfl^a Lappmarken, norra de-

len af Siberien, hvita Hafvet, väni nordveltra

Lappmarker och norrfKa fjällen. Genom des-

fa fno och is-fmåltningar , fkall luften på de
ftållen där de fi^e, upfyllas med upitigande

ångor och vaporer i denfamma. Til equi-

liberns årfåttande, fl^all derföre vmden propa-

geras ifrån de ftållen och fortfara, fa långe

deife fmältningar racka. De trenne omnåm-
de vindarne, Nordlig, Nordofilig och Nord-
veftlig, fkola ockfä då hvar om annan vara

rådande, alt efter fom. fno och is-fmaltnin-

garne fke for eller fenare, på de omnåmda
ftållen. I början af våren

,
begynnas delie

fmältningar i Torne och de ofriga Öller och
Vellerbottnifl\e floderne, famt i Bottnifka vi-

ken. Derföre hafva vi ocklä då merändels

nordanvåder. Sedan kommer ordningen til de

ftora findv-a fkogarne och tråfken, hvita Haf-

vet, Siberifka ^^^ogarne och ödemarkerne, i

anfeende hvartil det gerna händer, at då den
förfta nordliga vinden om vären har varat ea
tid, den plägar vånda fig i nordoft, men an-
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dS litet mer i nordan. Därefter går den åter-

igen tiibaka i nordan, under det at fnö och
is-fmåitningen O.er et ftycke up i ishafvet,

norrfka Lappmarken och öfra delen af vår

Lappmark. Dåruppå börjar nordveftlig vind

at bliiVa rådande, under det at deffe fmåltnin-

gar fl;e på norrfl^a fjällen, där de famme i an-

ieende til deffa fjälls höga låge, fidft begynna
med någon färdeles verkan , iivarefter man
ånddigen fär vånta början af fommar-våder.

Bea fom vill med lina obfervationer
,
följa

ordningen §t af väderftreken om v aren och
ifrån defs början, lar finna, at gemeniigen få

tilgär, fom nu år omförm.ålt. Några undan-
tag kunna vara, hviika likvåi hårröra af fam-

ma grunder fom de redan omtalte. När blida

vintrar hos ofs inträffa, och fnöfallet norr ut

år ringa och htet, men deremot mycket fnö
faller i de födra delarne af Europa, få hafva

vi gerna, i början af våren, i Mars månad,
äfven et ftycke inuti April, funnanvåder och
iikqelfe til en tidig vår. Snöfmältningen ide
födra länderne, fom altfä förft börjas, fKall

hos ofs då förorfaka denne funnanvinden

,

men når den är förbi, O^ola fmältningarne i

Bottnifia viken och de för nåmda nordliga

ftåilen icke defs mindre taga ut fin rätt, och
gifva ofs de nordliga vindarne äter i fammta
ordning fom nyfs ar fagt, famt göra den of-

riga delen af våren långfam nog med kold
och bläil:, ehuru icke i den grad, fom när
fnöfallet norr ut är ymnigare och kölden ilrän-

gare, h varigenom ifarne (kola bhfva fä myc-
ket tjockare och fordra få mycket längre tid

at fmålta. En fädan vinter och vär hade vi
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är 1779, clå ganO^a litet fnö foli i Sverige och
norr ut, hvarjåmte \ intern var ovanligt blid,

men deremot föli den vintern gandui mycket
fno i de iodra delarne ai Europa, laiom i

europeiflia Turkiet, Italien, Spnnien m. m. For-
lidet är återigen, eller vintern år 17S3, folL

ovanligt mycket fnö med lirång k(7id i Norr-
land ,

Lappmarken o. f. v. i an leende hvartil

vi hade en ISnglam, kall och torr \år, mtcd

de omnåmde nordliga vindarne. Delie nord-

lii:e vindar fililidne vår, hvilka fororfakades

geriom den långvariga fnö och is-fmåitningen

i Lappmarkerne, Eottnii]<a viken m. m. voro
under ht pålläende, itarkare i dciTe norra de-

lar af Europa, fom hade dem ur férila hand,
ån de förut omtalte funnan-\ indsrne, hvilka

upkommo af eruptionerna vid jordbufningarne,

och borde altfS törtaga verkningarne af cielTe

fednare, hvilke redan haft en läng våg at

paffera, innan de hunno hitkomma, och lale-

des göra dem hos ofs mindre märklige ; hvar-

igenom funnan-vådret , lorn hårrörde af jord-

båi:ningan;e , icke för hos ois kunde blifva

märkligt och rådande, ån inemot den tid, då de

nordlige vindarne, fom härrörde af törenåm-

de fmåltningar, uphörde. DelTe nu omtalte

nordan och funnan- vindarne, livilke på det

förklarade fåttet fåiedes borde vara värkande

emot hvarandra, bor le ocklä under hela den

tiden, foia de famrållt agerade , accumulera

luften mer och mer, få mycket fom de late-

ralc mortryckningarnc kunde medgifva , egent-

ligen öfvcr hela it.-ihcn, Tydxiand och Sverige,

men .tillika derigenom åfven p3 lidorna ål

orter och vefter, fåfoin i Polen och Frank-
rike
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rike m. gora luften tyngre; emedan den,

genorn de 2:ne du'ecl emot hvarandra age-

rande nordlige och fydlige vindarne iamman-

packade luften, mäfte til jämvigtens aterMt-

lande, tränga lig fram pä lidorna. Våra nord-

lige vindar borde derfore ock pS detta fått

bidraga til luftens ånnu ftörre condenfation

,

äfven i de oftra och veftra delarne af Europa,

ån vindarne, h vilka förorfakades af eruptio-

nerna vid jordbåfningarne , enlime kunnat

forma; och det få mycket mera filllidne fom-

mar, fom den i Norrland til få ilor mycken-
het fallne fnon och de, genom den llrång^a

kölden i den orten, få tjocke blefne ifarne,

behoide fä mycket längre tid at fmäUa. Imed-

iertid blef luften pä detta fätt fatt uti et mer
och mer condenferadt tililänd, hvilket bibe^

holts, åfven fedan de nordlige vindarne, efter

fullbordad fnö- och is-fmåltning uphorde,
hvartil de tid efter annan timade nya eruptio-

nerna af jordbåfningar
,

bidrogo och detenni-

nerade vindarne på omformålta fåtr. Qyick-
filfret i Barometern borde derfore fn^llidne

vår och fommar hälla lig högt, och klart foI-

fnens-väder med torka ofver hela Europa va-

ra rådande.

Då mycket torra fomrar m.ed klart och
beftåndigt folfken infalla, äro icke heller Sol-

rökar ovanlige. Sädane hafva meråndels altid

vid dylika tilfällen infunnit fig. Som liftlid-

ne fommar var mycket torr, med et fä godt
fom bellåndigt folfl^en och bog Barometer,
var åfven folröken ftarkare och mera fortfa-

rande, än man förut på läng tid obferverat.

Jag har fedt någon uttydning pä orfaken til
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den folroken, fom var forliclne foiTimar, hvil-

ken förefallit mig mindre dels begriplig dels

naturlig. Orfaken til fol röken forlidet är, är

väl hufvudfakligen den famma, fom den för-

ut varit, och fynes mig lattligen kunna hån-
ledas af den tunga lutten iom år, dä lång-

varigt (blfken med hög Barometer inträffar.

Solens värmande kraft, fkaii dä draga up ur

jorden en myckenhet vaporer och exhaiationer,

hvilka blandas med lutten och ju längre den-

na torka, och folfkens-vådret varar, ju ftörre

mångd vaporer fl^all tillika i luften upfliga.

Deffa fkoia dä efter hydroflatHlce lagar, blan-

das med luften och Immia i den famma , och
fom luften ar tung och condcnferad m.ed hog
Rarometer, fä kunna icke heller deffa vap-

orer coaguleras til moln och droppar, utan

mälle famfällt med den rena luften utgöra et

tjockare pcllucidt fluidum, fom altfä bör förtaga

en del af Solens klarb.et och reprefentera hen-
ne, fäfom en flags dimba eller rök vore imel-

ian henne och ofs. Derföre händer ockfä, at

denne folrök tyckes vara Ibrkalt mornar och
aftnar, vid Solens up och nedergang, emedan
foHlrålarne då {l<oia paflera en längre väg, ige-

nom denne med jordens exbak^tioner uplylde

Juften , än dä Solen är högre äfvan för horizon-

ten. Lät A EF Tab. i. Fig. i. föreliälla jordens

Spher, DHG ytan af den, utaf förcnåmda evapo-

rationer upfyldc luiten. Lät A vara et Ifälle

på jorden, och K A B defs horizont-plan.

Om dä il län A drat^as linier AB uti Hori-

zontens plan, och A C, AD, hvilka göra

jiörre och ftörre vinklar med denne plan, fä

flull AB vara iloril af alla rata linier^ fom
kun-
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kunna dragas ifrån A genom den med vap«

orer upfylde luften, och de andra A C, A D
mindre och mindre ju ftörre vinklarne äro,

fom deffa linier A C, A D göra med horizon-

ten, Derföre fkoia folftrålarne vid Solens up
och nedgång hafva länglia vägen at paffera

genom denne med vaporer upfyllde luften,

och derföre dä biifva fom mäft hindrade och
interciperade. Ju högre Solen kommer feder-

mera åfvan för horizonten, ju kortare fkail

ockfä denne våg bUfva^ och folröken tyc-

kas aftaga. Refraftion fkall ånnu vidare oka
denna fkiinad imellan foirökens Ityrka vid So-

lens up och nedgång och dä hon år högre
öfver horizonten, emedan den (liall göra vå-

gen fom folftrålarne igenomgå , längre och
längre, ju närmare Solen kommer til horizon-

ten. Af denna expiication följer ockfå det,

fom förfarenheten gifver tilkänna och intygade

äfven (ifllidet år, at foiröken förfvinner då

rågn ändtligen kommer. De i luften varande
vaporerne coaguleras dä til moln och drop-

par, fom gifva rågn, hvarigenom luften blir

ifrån dem rånfad och befriad och Sterftäller

Solens vanliga flien» Jag var vid Såtra brunn
förliden fommar, under det den ftarkafte vär-

men och foh^ökea började med någon varack*-

tighet Man fick där dä och dä nägra rägn«

fl<urar med åfla, och det fyntes ftrax liten

mon pä foirökens minfkning. En gäng fick

man litet ymnigare rågn, fom varade nåftan

hela dagen, ehuru det icke var ftridt och häf-

tigt, då folröken äfven förfvann til måfta de--

len , men återkom fnart igen , emedan det råg-

net icke gick längre ån deromkring , efter

B hvil-
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hvilkcts flut, de p3 andra Milen, dår likafullt

var uphällsvåder och folfl^en , ännu quarv a-

rande vaporerne, borde til equiliberns vinnan-

de fnart blanda fig ihop med den genom räg-

net rånfade Sätra-iuften , och gifva ny folrék.

Denne af forenämda orfaker egentligen här-

rörande folrrjken, borde ändå forhden fommar
vara ännu ftarkare, emedan den tillika up-

blandades af alla de utdunftningar, fom kom-
mo af jordbåfningarne, och hviika miCd vin-

darne borde föras omkring efter de förut om-
talte radierne til cirkeiperiierier, hvilkas centra

voro där jordbåfningarne fliedde. Solröken

borde derföre i Italien vara Itarkaft, hvilket

åfven erfarenheten intygat, och af denna orfak

?ftaga i ftorre och ftörre afltånd derifrån, men
af den förra och generella orfaken, iikalullt

iub(irtera pä andra iUllen, dit deffa utdunft-

ningar af jordbåfningarne hade ännu längre

väg at fram.komma.

DelTeäro nu kortligen mine på viffe förutfå tt-

ningar grundade tankar om forlidct ars fommar
och folrök. Om fådan myckenhet at rök ocbi ån-

gor, vid förefallande Hora och täta jordbåfningar,

inom en icke mycket vidfträckt krets, kunna i

luften upftiga,at de förmå i den famma göra nägra

märkliga ändringar, fä ([\o\3. defla fl\e pa få-

dant fatt och med de verkningar fom här äro

omtalte. Och emedan väderleken liftliriet är

tillika med Barometerns l1<ick var fädan, fom
den borde vara, dä jordbåfningarne i Sicilien

och Calabricn lluille fupponcras meddela luf-

ten en fa lior mängd af underjorc;iil<a utbri-

ihmde ångor och rök, fä är ock anledning, at

af denna orfak härleda den förliden fommar
få
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fä godt fom faePcåndiga torkan med funnan-
vader och hög Barometer. Hvar och en fin-

ner likväl, icke mindre ån jag, huru långt

denne folgd ånnu fkiljer lig ifrån at vara med
Geometriili vifshet dragen af defie grunden
Men jag har anda trodt det lända til naturens
närmare utfordrande, äfven i denne delen, at

upgifva deffe mine tankar och anledningar,

på det man framdeles m.§ kunna med obferva»

tioner åtFöija omltändigheterne dä jordbäfnin-

gar inträffa, och derigenom leda fig til mer
och mer vifshet, om en fådan deras verkan

pä var luft.

DAN. MELANDERHJELM.

Rön och Jnmårknmgar om Vrakar på
Målaren.

Ifarne, hv^armed haf och fjöar i vära nord-
liga Länder vintertiden betäckas, undergå

flera föränd ringar ^ ibland hvilka de få kalla-

de Vräkarne åro til namnet allmänt, til be-

fkäffenheten mindre, men til deras fanna or-

faker, aldraminlt rått kände. Man plägar med
namnet Frak eller Rak beteckna mycket oli-

ka phenomener, dem man likväl, när frågan

år om deras orfaker, noga bor Ikilja ifrån

hvarandra. Sedan ifen lagt fig öfveralt och
faftfrufit vid ilranderna, piaga pa viffa Milen
öpningar vifa fig, dår ifen är mera pipig,

(kräflig och uphögd, vatnet upftiger däritådes

B 2 på
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pä ifen, faftfryfer tii uphogde knölar och lem-

nar en få kallad Vind-vak, Annat åro cle lan-

ga fprickor, hvilka häftigt med mer eller

mindre dänande upkomma, hvarvid ifens

bräddar fldlja fig ifrän hvarandra, och lemna
en opning med klart vatten uti, fom kallas

Vak, Vrak dårem.ot, är et helt annat phenomen.
Sjelfva Isfältet flar lig då efter vilTa direclio-

ner up med en hög rygg af isllycken, hvil-

ka pä ohka fatt äro brutna och iipltaplade

emot hvarandra. Deras profil år ej lika 6f-

veralt. Pä fomhga Råilen, hafva de fyra brott,

fSfom Fig. 2 och 3 Tab. r. pä andra åter, dar

de behållit fin förlta figur, allenail: tre brott,

Fig. 4. Sjelfva fprickorna aro ock ganfiu

oordentliga 5 få at den delen af brottet, fom
på et ftälle år ftor, år htcn på et annat och
tvärtom. Man finner åfven delTa isityc!:en

bragte ur den ordning fom figuren vifar, då

de fl^utit fig under hvarandra, eller blifvit ka-

Itade något ftycke ifrån Vraken, hvariLienorn

nya brytningar och ofta flora vakar blifvit

formerade. Sådane Vr.ikar flå våldiamt up,

med häftigt dånande och gungande uli ifen,

hvarvid isfiangoina upfiånka ibland til 10 och
go alnars hogd uti luften. Braket däraf, hö-
res ofta hela milen. Jorden darrar och fol-

ket forfkråckcs, fåfom vid cn jordbåfning.

Vid Itranderna upkafta, bryta och flytta dc
imdan for fig flennr, jord och tråd, med alt

annat foha år fafltri^fet uti ilen, eller kom.mer
dem i vågen. Allting, gi fver en, på ca eång
vSIdfamt utbrytande kraft ocb orfak tilkånna.

Ill närmare unlyfning af detta i^henomcn,
fär jag hår bifoga befl\ritaing på de Vråkar,

dciu
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dem jag förliden vinter, haft tilfålle at fjelf

fe och underfoka på Präft -fjärden uti Måla-

ren. Denne fjård, fom är en ibland de ftor-

j
fte uti Målaren, frös ej nied alfvare til, för

i
ån med den ftrånga kölden fom började midt

\
i Januarii månad, fedan vatnet redan hade up-

I
tagit den myckna förut fallne iiiön. Alt hvad

\
for den tiden hunnit fryia, blef af ftormväder
och faö fonderbrutet och förtärdt af den lil-

la värmen, fom vatnet ånnu hade i behäll.

Under famma llarka vinter hant likväl ifea

ftårka fig anfenligen , tils en myckenhet fnö

,

i flutet af famma månad och början af Fe-

bruarius, föll til fådan högd, at den ftod emot,

förft det tövädret fom varade näftan hela fi-

fta hälften af famma månad, och fedan, dea
föränderliga väderleken imellan kalt och tö,

fom päftod ifrän den andra til den femte Mars,
dä häftigt tö med urväder och fnöglopp den
6 och 7:de5 famt därpå följande blida väder-

lek
,
upfmålte den famma til ftöp. En af deffe

fiarka töväders dagar ifrån den 6:te til 8'de,
' var den, på hvilken Vräkarne flogo up. De
hade tagit deras vägar, efter gamla vanlighe-

;,: ten, fåfbm bifogade Charta Tab. i. utvifar.

II

Ifrån Torftens-hufvud, gick en hög VrSk

Is

til veftra udden af Kjött-holmen, fölgde dels

I

nord-veftra firand, tils den ifrån famma hoi-

II

mes norra udde gick öR'er til Gjöt-öns lyd-

\ veilra udde, fölgde fedan dels vellra ftrand

I

helt nåra imellan ftenar och buflcar, fom fun-

;
nos upryckte famt med isflangorna kaftade

inåt landet. Ifrän denna öns nord-veftra ud-

de gick den alt fyd och veft om Afl^^holmar-

ne, lika nåra Itranden, öfver til Hunimel-

B 3 fkär^
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fl<år, fedan til Nås-holmen och omfider til

ftora Sela-ön. Fyra eller femhundra alnar fö-

der om Gjot-ön, delte lig denne Vråk med
en lika få hog gren fom gick til ons fyd-oilra

udde, ätfölgde Itranrien på famma fått, fom
förut fagt år, til ons oftra udde, hvarinän den
äter fträckte fig tvårs ofver til Tyfta-holmens
veilra udde, fölgde den norr omkring och
ftadnade flutligen emot Adals-ön.

Denne Vråk delte fig likväl , förft vid Gjöt-
6n, med en gren fom folgde ons nord-oftra

ftrand, til norra udden, hvaritrån den lopp

öfter och norr om Aik-holmarne utmied (Iran-

derna och fift utanför lilla Afl<-hohr.ens nor-

ra udde förenade fig med den förftbeil^rifne

Vraken. Ytterligare gaf ock denne andre Vråk,

vid Tyfla-holmen , en lågre gren ifrån fig,

fom fölgde veftra och fyd-veftra Itranden ät

ofver til Skarpan och deriirän ftadnade flutii-

gen emot fyd-ölba lidan at Adals-ön.

Prolilerna af deffe Vråkar voro fädane, fom
jag dem redan ben\rifvit och deras hogd, utom
den filte, har den ii:te Martii varit ladan, at

en Bonde, fittande på fit knippe på lafTet, ej

kunnat deröfver fe landet på andra lldan, fom
utgör vid pafs fyra alnar ötver vattu-horizon-

ten. Jag fäg delTe Vrakar den i4:de i fan,ma
mSnad om afton, hvilke då hade pcl de flålia

ftållen, allenalt två aln:^rs högd. Den 27:de

pafTcrade jag 5ter tvännc af dem vid Gjöt-ön,

hvarvid jag fick riitålle at nogare n\årnNäda de-

ras gång omkring iamma O, famt deras lopp

imelian de ötriga öarne. Huru de iiter egent-

ligen förh.^iUit lig (omkring Toft-holmarne,
KjOtt-holmcn, Humnielil%år och Kråk-holmen,
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famt huru de fedt ut vid alla 1andtfälten , det

kan jag nu ej nogare befkrlfva, emedan kort

tid och ovågning hindrade mig 5 at pä hvart

och et ftälle fädant befe.

imedlertid har jag, formedel ft defia och
flera dylika obfervationer famt förfrågning hos
Landtmän och refande, famlat tilhopa och
forviffat mig om några reglor^ fåvåi i anfeen-

de til väderleken, fom direktion och kofan,
hvilka vid deffa Vakar och Vrakar pa ifarne

vintertiden meråndels träffa in, och därvid fun-

nit ätfkilligt, fom icke allenaft förtjenar up-

märkfamhet, utan ock leder til närmare för-

klaring af fjelfva orfakerna, til detta vara nor-

difka ifars märkvärdiga forhällande.

Således har man i anfeende til belägenheten^

rönt: 1:0 At Vrakar alla år följa famma fträk

och läge, famt infinna fig och kunna ätervän-

tas, på famma Itållen, där de en gäng förut

vifat fig^ hviika fiällen en för alia gånger, uti

Chartor kunna utmärkas och tjena refande til

varning och underråttelfe. 2:0 Följa Vräkar
altid ftråckningen af öar, fmä holmar och fkår.

De gä 3:0 ut ifrån uddar och löpa 4:0, öfver

fjerdar och fund pä (le fmalafle ftållen, hå l il

fädane, hvarefl ftore fjärdar ä ymfe fidor flö-

ta ihop. Vakarne deremot taga 1:0 landfäiie

gemenligen inuti vikar; de löpa 2:0 i alla di-

reäioner och til Ror myckenhet öfver fjärdar

och fund, famt åro 3:0 måft öpna ute pä
rymden.

I anfeende til Väderleken^ märkes. 1:0 Om
ifarne lägga fig vid ftark köld och därpä in-

faller häftigt blidare väder eller tö, flå Vråkar

fig up til mer och mindre hög rygg, alt efter

B 4 ån-
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ändringens ftorlek. 2:0 Om 3ter ifen lagt fig

nied blidt våder, och ftarkare köld och vinter

derpä infaller, opnar ifen fig och fpricker tii

Vakar ^ mer och mindre, efter ändringens ftor-

lek. 3:0 Har ifen lagt (ig vid medelmåttig

köld och någon häftig ändring blir i väderle-

ken, följes famma reglor. 4:0 Om efter Vra-

kens upkallning genom töväder, åter ftarkare

köld infaller, faller ock Vraken til ftörre de-

len åter ned och plattar fig ut. 5:0 Om efter

ifens fpnckning til Vakar genom köld, blidare

vider påkommer innan vaken frufit ihop, få

draga fprickorna fig tilhopa och bUfva Imalare.

€:o Om efter ifens tiifrysning eller fpricknirg

til Vakar eller Vråkar, infaller något flarkt

fnoiali vid ungefår lika grad af köld och fe-

dan Itörre ändringar i vädret til kalt eller

blidt infinna fig, undergår likväl ifen ingen

af de omtalte åndringarne, fä länge fnön lig-

ger quar, men väl fedan den bortfniält. 7:0

Vräl^^ars utplattning härrör jemväl af andra

orfaker, fåfom dä fidoflycken fpricka af ocii

nedfänkas; åtven genom långvarigt tö, fom
fmälter de uprelle isRangorna, iamt af bias-

våder fom förtär och kallar omkull upliog-

ningarne.

Säfom nu defTa Rön ocli obferwitioner

gifva å ena fidan tilkånna et omedelbart lam-

inanhang, af dclTe vara Vrakar och \afxar,

n^ied få väl fituntionens och llrandernas be-

fkaftcnhet, fom väderleken i anfeende tii köld
och värme; få leda defainir.a ock eftertankan

omedclbarligen på den begripligallc orfak , til

fådane uti ifarne föregående veckningar, hvil-

ka utan all fv5righct kunna förklaras dåraf:

.it
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Jt i.rfalten ^ lika, med andre kroppar ^ vid häftig

ofvcvgang ifrån en temperatur til deti andra
j

krympa af kold ^ men utvid.gas af värme. Häraf
iiiåfte nödvändigt hända 5 at fedan ifen medelft

kålen förbundit fig och likafom vuxit ihop
med firanderna, men deffe ftrander jämte bot-

ten uti djupa fjöar, fund och bäckar, kunna
anfes fopa flora vattukärl, hviikas hdor och
bottnar åro oföränderliga och altid vid alla

väderlekens omO-diten behälla famma dimen-
fioner: Sä mäfte, när ifen dragés tilhopa af

köld, utan at kunna löfa fig ifrån ilranderna,

flora fprickor och Vakar ^ når den äter utvid-

gas af värme, men ej rader at för lig undan-
drifva flranden

,
upvända fprickor eller fä kal-

lade Vrakar^ därpå upkomma. Isfältet fom af

värmen utvidgas, floder lig härvid emot flran-

derna fåfom emot et orörligt vederlag, och
mälle då gifva fig up i en hvalf-bäge; Denne
ftuUe ftilja fig vid vatnet och lemna et tomt
rum under fig, om. ej luitkretfens päliggande

tryckning fädant hindrade, och i detfamma
föranlät, at ifen, fom är en feör materia, bräck-

tes på det fvagafte llället, hvaräft ock då det

utvidgade isfältet far utrymme, at med en gång
flä up til en rygg eller VrSk, men hela defs

öfriga rymd kan lägga fig äter hörizontelt ned
pa vatnet. Mänga härvid inträffande omllän-
digheter, fåfom det iafeliga dånet, gungandet
och vatnets upfprutning, likafom en flor del

af Vråkarnes diredioner, kunna liäraf utan

möda förklaras. At äter denne ifens krymp,»
ning är til, kunde vid de åfvanbefkrifne Vrå-
karne tydligt fkönjas dåraf , at mättet af fjelfva

öpningarne AB Fig. 2. 3. 4. fans vid pafs 3
B 5 alnar
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alnar mindre, ån fumman af alla utiir famma
öpning upbrutna Itycken i profii , Men Va-
karnas öpningar deremot ute på rynriden , alt

mera vidgade iig, famt funnos af en halr til

en hel alns bredd, dä de uti vikar och fund
allenall voro i, 2 til 3 tum vida.

Mig år ej obekant, at andre velat pä an-

nat fått härledda orfaken til Vrakar, dels af

vatnets ökning under ifen, dels af de luft-

blåddrors famlande, hvilka genom trysning

utur vatnet frånfkiljas. Både delar tyckas lik-

väl ej fvara emot fä ftore och våldiame verk-

ningar. Vatnets påträngande och lyftning ned-

ifrån, fkulie vål kunna upbryta och löfa ifen

ifrån ftranderna, men borde ock dä, med en
emot Vrakens upvräkande fvarande ftyrka, uti

ftarka fpräng updritva vatnet pä alla låga ftål-

Jen utmed lande: genom alla imä fiile-vakar,

kåll-fäg och ä-mynningar, upofver ifen, hvil-

ket aldrig händer om vintern, dä Vakar och
Vräkar äro vanlige. Sprickor och öpningar
uti ifen, fkulle vål ock pä detta fått kunna
upkomma, men ingalunda det öfverll:ott i

längd, fom Vrakens isflangor finnas ega emot
vakens bredd. Luftblåddrornas famlande un-
der ifen, och hela isfältets dåraf fororfakade

lyftning äter, kan härvid fa mycket mindre
åberopas, fom deffa frän ifen ahldlgde luft-

blafor altid äro fallfrufna uti underlta isll:or-

pan och deruti fä jemt öfveralt fordelte at de

vål kunna älladkomma någon allmän lyftning

af islåltet, men aldrig någon Vi åk, med alla

defs omfländighctcr. Tordenfkuld tyckes ock
ifens förbcH^rifne utvidgning af värme, defs

fpånning emot iaile llrander, och dåraf tinian-
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de briftande, långt begripligare än defia gifla-

de orfaker, förklara aiia vid Vråkars upkaftan-

de anmärkte phenomenen Detta år ock fä

mycket mera fannolikt , fom motfatfen dåraf,

jag menar ifens krympning af köld, nåftan

ögonfkenligen förorfakar de vid tilftårpande

vinter timande fprickor eller fåkalkde Vakarne.

En gammal Eonde-regla, at ju ftarkare vintern

år hvarmed ifarne lågga lig, ju ftråfligare blif-

va de, det ar, ju flera fprickor fä de pä lig,

inftämmer härmed och vifar, at det fryfande

vatnet endaft tager kölden gradvis til fig, fä

at den förlta isftorpan har ailenaft frysnings-

graden, tils hon af den kallare luftens impres-

fion mera fammandrages och fåledes fpricker

alt mer och mer.

Jag tror mig likväl, rned deffa fä och
ofullkomiliga obfervationer, icke fä aldeles haf-

va uplyft detta i flera affeenden märkvärdiga
åmne, at ju m_ycket dervid ännu äterllar, fom
genom Rön och experim.enter närmare bör af-

göras. Mig är nog, at därtil hafva gifvit an-

ledning, men fer förut, at den fom häruti

vil komma til vifshet, bör i) göra en accu-

rat Charta öfver den trackt och de fjärdar, där

Vråkar och Vakar pläga gå fram. 2) Mäta
och rita up deras profiler, pa flera fläilen. 3)

„ Anmärka vatnets ftigande och fallande, fävål

i allmänhet 3 fom mera enfkildt under fjeifva

fprickningen. 4) Efterfe, om Ifen på något
liälie vid fprickandet höjer och fånker fig.

5) Mäta ifens tjocklek vid fl;randerna och ute

på rymden, famt öfver grund. 6) Underföka
jordmånen uti ftrand^ma, fåväl de där Vrakar
Ij^a invid 5 fom de tmot hvilka ifen llöder
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fig» 7) Obfervera, hvad ftupning och brant-

het Aranclen har, famt 8) Noga anteckna vä-

derlekens förhållande och förändringar, genom
vanliga Meteorologifta obfervationer. *)

En ny och lått method at finna dm af
Geometrerna kallade Index V^ariationis Cur-

vaturae, eller Kcglan for Bogninge?2s

förändring i Krok-linier.

Af

ZACH. NORDMARK*

§. I. "LTuYGHENS hade napphgen hunnit at i

fl t namnkunniga Horologium Ofcil-

latorium för Geometrerna upgifva lin påfund-

na Theori om Krok-liniers Bögning och de-

ras Evoluter, för än de allmänt fägo af hvad
vigt och nytta denna uptåckt var i Mathenia-

tiken. Förda ändamålet af denna Läran var,

at med tilhjelp af CycIoidalirKe Bågar vinna
jämntidiga Pcndel-fvängningar, men det drcgde
icke långe, iniaan man fann, at den var til

och med oumbärlig vid fiera betydande un-
derfökningar. Ville man til cx. l!ni:a Jorciens

figur och ftorlek, genom tvcnnc i Meridia-

nen . afmättc graders jämförande j urax borde

deiuia Theori vara til liands. Anaiyfcn af

Krok-linillca rörclfer i den högre Mcclianiken,

jag

) Defta Ron oni Vrakar, l.;r vrj-a iipgifvet, af framl.

Capit. vid Konn;!. Fordficarioii Grcfve Svex Crvs-
STEDXt Är 1770 ciicr 1771.
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jag menar utredandet af Central- krafterna, be-

ror åfven til en Itor del pä kånnedohien af

den befl^rifna Krok-iiniens krökning i hvarje

punkt; och få vidare, i anledning Mraf haf-

va Matliematici bragt denna Theorien til den
tydlighet och fullkomlighet 5 at det långefedan

varit anfedt for ganO^a lått^ at uplofa de tven-

ne forfta ProbleiP.erna i henne, näml at finna

Boi^nlngf radien for hvarjs pmkt pa en Krok"

linis ^ och at finna JEquation -pa dcfs Evokit/J,

Men går man vidare och vill finna Ciirvaturem

förand'.'ing i hvarje punkt., blir frågan fvärare

at fvara pä. Hos de flefie Aucrorer faknas

ock detta Problemets utredande, och de gan-

få, fom vidrört defs uplofning, harva ic-

ke varit enfe om fjeifva begrepet at Curvatii-

rens Variation. Newton var den, fom aklra-

forft grep detta åmnet an. Den Index Varia-
tionis CurvaturcZ han upgilVit i S. Cap. Gcomet^

Analyt. är o'ck i det afieende ricktig, at han
,

fäfom den förlie Auftor häruti, hade råttig-

het at genom en Nominel Definition falt-ftåh^a

hvad begrep han behagade, af en hittils alde-

les okänd term i Geometrien. Men egentli-

gen bör hans formule icke kallas Exponent af
krokningens förändring ^ emedan den icke uttryc-

ker {amma förändring, utan i defs ftålie for-

ändringen af krokningens radius^ hvilket Mac-
LAURiN anmärker i lin Afhandlinr de LineaTi^m

Geom. Proprictdtiuits Generalihus pag. 385. Sidii-

nämde Auctor ar den ende, fom i XL Capit-

iet af fin Jreatife oj ituxions utfört detta äm-
ne til hela fin vidd. Men få vida man utan
hans befvårliga och vidlyftiga, ehuru djuplin-

niga foreilallnings-fått, omedeibarligen ur Krok-
linier-
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liniernas Evolution , kan pä det naturligare

och tydligafte hånieda Indices^ både tor Bog-

nijtgs-radienr och IjeUva Bogyiingens förändring
,

och denna method af ingen mig vitterligen

hittils blifvit upgifven, bar jag trodt at ull-

jande forfök icke vore utan nytta. Methcdea
kan föreftållas med all den ftranga noggi-anhet

fom Geometrien fordrar, om man bevifar at

Indices hvarken kunna vara Itorre eller niindre

än de har upgifne , m.en för at undvika vid-

lyftighet, har jag ftrax nyttjat de i Fluxions

metboden allmänt antagne principer.

§. 2. Lät nu AC, DF vara tvanne Krok-
linier, hvilkas Evoluter åro GH,KL. Lät

trådarne NMjSR under fin uplindning pä en
och famma tid beil\rirva de tvenne ganila

fmå bågarne NQ., SL^, hvilke då n\ola fore-

ftålla Krok-liniernas AN och DS fiuxioner;

Och om med medel-punkterna P^T, ritas Cir-

kel-bågarne iMO, F;Z, blifva PO och TZ fiuxio-

ner af Kröknings-radierna MN och RS.

Hm.edan nu krokningen i N och ar U-

ka flor med de Cirkel-peripheriers, fom hat v a

MN och Ql^ til radier j deiTas krokning äter

förhåller lig tvärtom fom Cirklarnas radier;

mäfte krokningen i punkten N vara proportio-

nel emot —— , och krokninjien i Q emot

fä" MJTh-TÖ'
^'^'^^^^"Sens förändring ge-

nom bågen NQ^måile dcrfore vara proportio-

nel emot den förändring, fom quantiteten ^~
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måfle undergL för at blifva — . Den-

ne fiftnåmde förändring år lika med deffa quan-
I I

titeters ftilnad - — mn+TO
MN+PO--.MN PO

M N. MN -h PO M N. M N PO
(emedan PO år oändeligea liten emot MN)
PO

• Derfore mäfle kroknin^^ens forän-MN-
dring genom bågen NQ_ vara proportionel

eiier lika ilor med den ny is upgifna Exponen-
PO

ten Hvaraf fes, at när fluxion NQ^af

bogen anfes för gifven, år krökningens för-

ändring direäe fom fluxion af Kroknings-radien

och inverfe fom famoia radies quadrat. Pä
iZ

famma fått måfte - foreftålia krökningens
i\ o

förändring" i Krok-linien DSj under det radien

SR flyttat" i flåiiningen TU.
Låt nu träden PQ^uplindas, tiis han kom-

mer i den Milningen^^X Y, at bagen NY biir

=: SU. Da är äfven NY oåndeligt liten , efter

SU var det. Krökningens ändring (niinfkning

i var Figur) kan derfore anfes hafva varit

(uniform) jåmn, under den Ulla tid träden

befkrifvit bågen NY. Men krökningen hade
OP

igenom bågen NQ^ hunnit at minmas ^

der-
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OP
derföre mafle l^Qj NY :: : KrSknin^

ircns minjkning (åndrino:) genom bagen Ni\ fom
OP. NY

fåledes bchnnes ~ ———^^^
Men emedan de fma bägarne NY och SU

åro lika Itora lins imellan och Curvaturen ge-

nom dem andras uniformt, mifie Kröknings-
förändringarne i fårCKildta Krok-liniers AC, DF
punkter N och S vara proportionela mot Krok-
nings-foråndringarne genom bågarne NY och
SU. Om derfore krokningens förändring i

Krok-linien AN kallas v, och denfamme i fvrok-

O P NY X ^
linienDS kallas V, fäs v: V : : rr^,^,:

OP TZ
NQ-MN^ SU.SR^

Häraf fes, at Curvatiirens Variation år i

et fammanfatt forhcV! lande af Kröknings-radier-
nas fluxioners dirccl:, och fjelfva radiernas

duplicerad omvänd, jåmte Krok-hniJle bagar-

nes fiuxioners omvänd. Denna Analogie in-

ftämmer med den af Maclaurin upgihie In-

dex pag. 3S5. ^/t-' ^i^^' Gcom. Propr, GcncyaliLus -

hvareil, när R är Kruknings- radien ocli S
Krok-linifke bagen

,
krokningens torändring

— R
fåttes lika Hor med r •

RRb'
Utan at p3 nyfs af) förda fatt nyttja tvanne

Curver, kan man åf\ cn llrax få famma Index,

af hvad i början at denna blef bevill. Sä

länge liuml bågens Iluxion (NQJ anfågs vara
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PO
eifven. var Curvaturens variation ^—^-rr*

Om nu N CL Sfven varierar , mSfte Kröknings-
föräadringen äfven bero af NQ, och det pä
det lattet, at en giiven ökning eller minfkning

i krokningen gitver tiikånna en ftörre eller

häftigare krokningens förändring dä NQ^år
iiten, och en mindre eller Igngfamare ju fior-

re NCLär. Denne förändring råttar fig der»

före etter et omvåndt förhällande af NO An*
PO

förda ExprelEon ^ bör fäledes dividera^

PO
med NQj dä ^ ^ uttrycker kröknin-

gens förändring när åfven bågens fluxion är

obeltåndig.

§. 3. För at finna Variation af fjdfva Krök-
nings-radien , bibehälles famma Conftruétion

,

X tages til medelpunkt och genom M ritas

cirkel-bagen MA. Emedan nu NQ^ och N¥
äro ganfka fm§ bågar, mafte Kröknings-radiea

ändras med jämn häftighet, under det punk-
ten N med en jämn häftighet befkrifver N QY,
Derföre mäfte radiens incrementer OP, aX
vara i famma förhällande fom bägarne NQ., NYj

OP. NY
det år NO: NY : : O P t AX z^——— Mea

NQ^
efter NY och SU åro lika ftora, mMeKrök«
nings-radiernas förändringar vara i famma för*

hällande fom aX och ZT. Om derföre krök'
nings -radiens förändring i Krok-linien ANf
kallas och den motfvaraade i DS kallas V,

C blir
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blir v: V:: (aX:ZT:: ~ - ZT:: )

—-: — • Hvaraf fes, at den formule
)

fom Newton upgifver for krökningens för-

ändring ,
uttrycker egentligen Variation af

fjelfva Kröknings- radien, fom derfore blir i

ef fammanfatt förhällande af radiernas fiuxio-

ners direél, och bågarnas fluxioners om\ and.

Af hvad nu anfordt år, kan genom cal-

cul med mycken lätthet göras tillämpning

:

frågan har hår blott varit cm Indices.

Sedan Opii nytta emot Venerifka åkommor
for fä är fedan blifvit npfunnen uti A-

merica, famt ftadtåfiad genom mänga lorlök

vid Lazaretterne därftådes, under Herr Xootks
upfickt; voro Herrar Doclorcrne Schöpff och
MicHAéLis de forfte, fom derom underrätta-

de EuropeiQ^e Läkare. Den förre genom en

liten n^ritt, utgifven i Eriangen 178I5

Wirkimg dcf Mohnfafts in der LnJl-JCHchc. Dt'n

fednare Herr Michaclis rtcr, uti et bref til

Herr RiCH r£R, tryckt i dcfs Chirurgtfchc Bi-

blioth. 6 Ean.L i ft. V, i/J.

De omtala bägge famma händelfe, fom gif-

vit iörita anledningen til Opii nyttjande vid

R
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flika tilfållen, famt huru man fedan funnit

defs nytta vid deffe fjukdomar oförliknelig.

Derefter finner man det anfört i flera utland»

(ka Journaler och fkrifter, famt åfven i vår
fvenfl^a Wecko-Jkrift for Läkare^ T, j, p, i.

Sedan denne uptåckt fåledes tilråckligen hos
ofs bliFvit kand

^
började åfven Svenfte Lä-

kare forföka detta m.edel, nägre med lycklig,

andre med mindre lycklig utgång, (^e Wecko-

Jkriften for Lakars T. j, pag. ji6
^
famt Tom, 4,

Ehuru vi, uti qvicknlfrets nere tillagnin-

gar och råtta bruk, cga emot deffe ohyggelige

fjukdomar et verkligt fpecificum , fä bör man
dock ej befl^ylla Läkare för nyfikenhet och
oftadighet, då de åfven förfökt andra medel
däremot, helll tilfäilen gifvas där mercuren
'medför ölägenheter, och andra äter, där den
gifves utan at m,edföra hjelp, helft dä Lues
är kommen til liögfta graden och fpecificum

• flere gånger och oordentligt blifvit nyttjadt.

Som jag egde bålla tilfälie, at göra förfök

'med detta medel, ibland de Venerifl^a fjuka,

•fom pä Danviks llofpitals Curhus underhål-

las , få började jag med efterföljande gine

Perfoner.

•
' i). Sjömannen Soderftrom^ 36 år gammal,
har efter åtfldlliga föregående mindre betydli-

ga VeneriQ^a fymptomer fått flera far pä ar«

•mar och ben med benröta. Tamt tillika i hän-
der och fötter blifvit contrac^. Han hade re-

ddan uti 6 månaders tid, för deffa åkommor,
- Uti Curhufet, ömfom och tidtals undergått
Mercurial-Cur, efter methodus mixta, hvilken
jag, ät alla fom kunna täla den, nyttjarj öm-

C 2
, fom
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fom Ster, har han nyttjat utfpådande och
proeparerande Decocter och andra tjenUga me-

deU nien han var altid i famma olyckliga

belägenhet.

Uti Martii manad 1782 började han taga

opium, et gran morgon och afton, fom han
fmåningom okte til 10 gran oni dagen. In-

om 6 veckors tid voro 300 gran förtärde,

men hans tilftänd var aldeles lika fom tiliöre-

ne, dä jag iedfnade vid detta torfök.

2). Flickan Maja Cuifa Friman ^ 20 år gam-
mal, hade medfödd Lues, och for närvarande,

Venerid^a får pä vånflra foten och benet med
benröta, en olidelig natt-vårk och var myc-
ket afmagrad. Hon började taga opium vid

famma tid fom den föregående, men fleg lång-

famare med dofis, famt gick endalt til ö gran

dagligen , och tog tilfammans räknadt 560
gran. I början lindrades värken, men fedan

dofis oktes öfver 536 gran om dagen, hade

opium den förunderliga verkan hos henne, ac

det laxerade ganfka mycket j hon bief desut.111

darrande, matt, tung i hurvudet, mifte mat-

luften, hade beftåndiga vämjelfer och feber-

rorelfer, famt afmagrade ånnu mer och för-

värrades tydligen.

Under den tiden blcfvo väl faren renare,

ifrån den fpeckacktighet fom altid utvifar Ve-
neriila färnader, men i det ftälle började de

at blöda och antaga et fullkomligt ^^jör-

bjuggs-artadr utleende. Jng flöt da up med
opium, lat henne hela fommaren nyttja ut-

fpadande och blodrenande drycker af Mait,
Radix Graminis, Taraxaci m. m. famt mjölk
och grön föda, hvaraf hon någorlunda åter-

vann



1784- c^^^» Febr. Mart. 37

vann krafterna, nien vintern efter yppade fig

flere bulningar benet och låret upföre, hvar-

af hon utmärglad dog.

3). Pigan Sara, hade yid inkomften, vår-

tiden 1783, åtfkilliga Venerifka får i anficktet

pä armarne och låren, af hvilka en del voro
luperficiella , men andra nog djupa. Hon bör-

jade med några laxativer, et par bader och en
diluerande Tifan, och tog dårpä ftrax opium,
utan at hon förut tagit några mercurialier;

hon fteg til 8 gran dagligen 5 men fom hon
deraf ej allenaft fof hela dagarne,, utan åfven

de fä ftunder hon kunde hållas vaken, klaga-

de öfver en beftändig hufvudvärk med yra

och darrning i kroppen , fom ej heller färdeles

niinfkades, med det man något minfkade dofis

af opium, fä vågade jag ej länge continuera

med detta medel, oacktadt hon hade lifa fräa

nattvårken och plågorna, famt fåren tycktes

något förbättras. Qyickfilfret fom fedan i

flera flags compofitioner nyttjades både in och
utvårtes, medförde ej heller lyckligare verkan,

utan hon underhålles nu , tillika med den förft-

nåmde Söderftröm, ibland de ohjelplige uti

Hofpitalet.

Men jag drog en billig mifstanke at rum-
men, fom vid Danviks Curhus ännu åro gan-

£ka trånga, i anfcende til patienternas mycken-
het, luften, fom fäledes är nog otjenlig och
med mercurialifl<a ångor altid upfyld, patien-

ternas ufliga och obotliga tilftänd, då detta

medel blifvit nyttjadt, med flera orfaker , kun-
nat göra deffa förfök mindre lyckliga. Jag
beflöt derföre at uti mih privata pradik ån»

C z nu
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nu vidare utröna, hvad opium eHiOt fipliiliti-

fka fvårare åkommor kunde uträtta.

En ung Man 22 år gammal, hade efter för-

fummade Condyiomata fådt pä Clunes djupa

får pä bada fidor, deffa voro ganfl^a hårdnac-

kade och ville af mercurialium bruk, både in-

och utvårtes, ej lakas. Han var for ofrigt

frifk och rafk, af fucculent och los kropps
conflitution.

Uti Februarii manad 1783 började han nytt-

ja opium, och fteg fniåningom , famt nyttjade

fedan uti 2:ne månaders tid lo a 12 gran opi-

um dagligen. Under den tiden lades pä fåren

förll ungventum Bafilicum, fedan linneOsaf

fucktadt i folutio mercurialis, famt til fint A-
qva faturnina. Det mindre fåret pä ena hdan
läktes äntligen, men det Hörre, af en flat hands
ftorlek, var altid lika orent. Patienten fick til-

lika alla de bedroflige fcMgder fom Låkare til-

forene anmärkt at opii ötverfiödiga nyttjande

medforer.

Han var den ende jag fcdt blifva af opii

feruk i fä ftor dofis förÄoppad, han milte al-

deles appetiten, famt biet lomnlos och iä yr

och darrande, at han cj kunde Rä på fötter-

na, Säret blef äfven flLitligen (a fcorbutiflu,

.at det rtändigt utgot ct l)ulf,tunt, uplult blod-

vatten. Det var då liog tid at Huta up med
Opium och jag frucktar, at om jag vidare dcr-

med fortfarit, h.ade patienten deraf fatt lifvct

til. Jag gaf honom då en Decod pä Leduin

och 1 rifoiium aqvaticiim, livaraf han drack

et Ilop dagligen, hvarjimte han nyttjade lot

mjölk hela kaiuun, fom utgjorde hans ior-

näinlta föda. Hårat äifattes kratterna, fomn
och
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och appetit äterkommo. Pä faret nyttjades i

början Decoftum Ledi, men fom det nu var
aldeles fcorbutifla, famt håraf ej forbåttrades,

fä lades y\lumen iiftum blandadt i Ungvent.
Bafilicum derpå, hvaraf det fnart nog läktes,

och Patienten fullehgen til hålfan aterftåltes,

under fortfarande med dagligt drickande a£

afvannåmde Decoä:.

Sedan den tiden har jag atfldllige gSnger,

vid Danviks Hofpital förfokt opium mot fi-'

philitifka fjukdomar, fäfom for Daniel Rofsy

Pigan Caifa^ Pigan Drojlin^ Flickan Ternell oc\i

Lindeli ^ den famma fom tiiförene undergått

förfok med opium pä Kongl- Lazarettet, JfT^^^^

kojkrift for Läkare J, 4, joj (^), med flere i

min privata praétik, men kan förfåkra, at jag

aldrig funnit någon nytta deraf, dä mercurea
förut llagit mig felt, och där den gjort gagn,

har jag tyckt mig ej behöfva opium. At det-

ta medel vid Spasmodifka tilfällen, afven un-
der Siphilitiilka åkommor, gör nytta, år hvar-

ken underligt eller nytt.

Af föregående förfök fer man, at opium,
nyttjad t i få flor quantitet, verkligen ej år -fä

ofkyldigt, utan kan mediora ledfamheter, ja

til och med blifva för hålfan och iifvet far-

ligt; Hvarföre ikulle ock nu för tiden opium
jult hafva miift den forilörande verkan fom
man alla tider anmärkt det ega, dä det famma
nyttjas för öfverllödigt? Sant år, at vi torde

hafva varit alt for varfamme vid defs bruk

,

C 4 och

Q^) Deffe alle underhållas nu fom obotlige på Dan-
viks Hofpitalet och aro derigenom lefvaiide vitt-

;nen til opii kraftlöshet mot hogRa grad af Siphih^»
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öch at medlet ofta varit kraftloft, för det vi

gifvit det i för liten dofis, men fä torde det

ock vara nog mycket tiltaget, at flera veckor

nyttja detfamm.a dagligen til lo, 12 a 15 gran.

Men opium har nu för tiden blifvit et

Vnivevfal' Medel
^

fager Hof-Rädet Grun er uti

(in Almanach filr Årtzte pag. 309. liynnerhet

har det i America vunnit förtroende i män-
ga fjukdomar: fäfom Särnader, Benbrätt, Led-
vridningar, Bräck, gangrenerad Halsfjuka,

Strypfjuka och äntligen emot Lues, dår det

dock enligt mina förfök, ej kan råknas för

nägoc fpecificum, men val göra nytta vid vilTa

derunder händande tilftöter och fymptomer.

Beråttelfe om Upkajlning af en fvart Ibp^

md materia och Blod ^ med fvart Sto/gäng.

Gaflrodtjnia cum vomitu amurca!^ fic dicttv

atrabilarice ^ ut et Sangvinis.

Infand af

ARVID FAXE.

En hederlig Man, om nSgra och 60 års ål-

der, fom tilbragt lin mäda tid pä Ijön^

har i fednare tider Aåndigt varit beiVärad af

hcem.orrhoidal -känningar , hvilka påkommit
med tryckning under bröftet, värk i nacken
och öfver lånden, famt taggar i fatet 5 fick

för 3 är fedan dyhka krämpor, med Feber-

kånningar alla dagar , men fedan flemmige

gyllenädern utbrutit, ble£ han äter båttre.

Midt
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Midt i Auguftus furlidet år begynte han fkof-

tals befväras af Spasmer uti mag-gropen oeh
hunger, men maten plågade honom, när den
förtärdes och målle ofta upkaftas. Stundli-

gen foroktes detta onda och ehuru värken i

maghäian var lindrigaft, når magen var tom,
nödgade dock den Aändige hungern honom,
at förtåra maten. Vid September månads bör»

jan blef defs tilftand ganfta eftertänkligt och
plågande med ref, flitningar och buller i un-
derlifvet, förftoppning, beftåndig hunger, kun-
de dock ej tåla minfta fopp-fked, fom icke ge-

naft åftadkom de fvSrafte kräkningar och fans

vid närmare underfokning någon mjuk uphög-
ning ftrax under bröftet och Hållet ömande
Vid djupare pätryckning, dä Patienten ockfä

likfom ville kråkas. Under hela denne tiden

förmårktes ingen Feb&r, tungan hölt fig be-

ftändigt ren, urinen vanlig, anficktets färg lif-

1ig, utan minfla gulhet. Hvarefter den 13

September om aftonen pulfen blef hög och
fnäll, tungan torr och fpafmerne i maghäian
drogo fig neder at fidorna. Under detta til-

ftand päkom honom om natten kl. i. kallfvett,

matthet och fvimningar, hvarpä fölgde ftark

kråkning 5 dä et fullt quarter fvart materia up«

kaftades, famt någon ftund derefter och under
buller i underlifvet, 2:ne afföringar af famma
flags fvarta materia, fom til färg och glans,

aldeles liknade den fvarta Chineiifka Lackfer-

nifan. Härefter fick Patienten någon lift un-
der broftet; Pulfen var låg och krypande,
hungern nåftan beftändig och ömheten under
bröftet ej få aldeles kånbar. De öpningar,

fom fölgde med och efter Lavements, voro
C 5- beck
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beck fvarte, famt färgade fä rr.jolken, fom
härtil nyttjades, at den likt black utkom.

Den i6 September om morgonen fick han
åter dåningar, hvarelter upkräktes et quarter

ren blod, tillika med en lopnad blod-klimp.

Härefter var Patienten muntrare, men matt,

hade oren tunga, excretionerna dels fvarta,

dels naturliga, Feber alla eftermiddagar, fom
varade in på natten, hade ingen fomn , hun-
gern ej få häftig och upkaftningen uphörde
aldeles, famt kunde båttre fördraga Soppor
och hyad fom förordnades. Den 28 i denne
månad efter et nyttjadt lavement, inftålte fig

åter dåningar, hvarvid folgde 2:ne öpningar

af den fvarta materien. Lifvets förfloppning,

fom fölgt under hela fjukdomen, och fordra-

de ftåndig hjelp, var härefter ej fä fvär, och
fom Febern uphörde och tungan renade lig,

begynte åfven krafterna nu nägot tiltaga.

Under denne bättrings-tiden, hade han nå-

gre gånger hcemorrhoidal-känningar famt fick

få befvlrliga taggar uti fåtet, at Iglar mäftc an-

vändas, hvaraf han ftrax fick lifa, åfven flöt

gyllenådprn en dag af lig fjelf. Således måd-
de Patienten tämligen väl alt til den 16

JOäober , men derefter märktes alla eftermid-

dagar kl. 5 nägre fpasmer pä det vanUga ftället

under bröfret, hvilka blcfvo lindrigare, när

nägon jättfmålt föda förtärdes, men kändes

fvårare emot kl. 12 om njttcn, men fedan de

gingo ofver, fick han god fomn. hiiedlertid

fick han nu behålla ak hvad lam förtärdes,

•men plågorna voro fvåraft vid digellions-tidcns

flut, och han hade hvar natt feber. Under
denne Uällning pukom honom lialligt den c6
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November kallfvett och fvåra däningar, hvar-

efter folgde 2:ne öpningar af den förbefcif-

na fvarra materien. Härefter fyntes under g
dygn hvar tima blifva den fifta: Pulfen var
knapt kännbar, niattheten ganfka flor, ryck-

ningar i hcgra armen och benet, händer och
fötter merändels kaiia, han kunde med möda
röra låpparne och med fvårighet nedfvålja,

hvad fom bods. Efter den varfamafte fköt-

fel, til de fvaga kraitenias underllöd, fick han
äntligen pä io:de dygnet nägra timars rojig

fömn , hvareiter han upvaknade hkfom ur en
dröm, kunde fjeif vända fig och hade härefter

högre puls. De al gängar ^ fom härefter folg-

de, dels genom lavements, dels genom hn-

jdriga öpnande medel , och utom hvilken hjelp

jiaturen liärtil var oförmögen, voro under 12

dygn altid fvarta. Hungern, fom förut varit

4efs pläga, var nu hei ocii. hällen förlorad,

och lång tid gick förbi innan han erhöll nä7

gon matlufl. Des äterltällande gick ganfka llngr

famt, ända til den 30 Martii innevarande ir^

dä . efter et vanligt lindrigt Laxer-medel , eix

Itark diarrhée med naturliga, men ltinkande

excrem.erj ter aifkölgde det hila onda. Alt fe-

dan har Patienten tiltagit i ftyrka och liar

nu itadigare helfa, än han knappaft i fin lifs-

tld haft, famt har til närv^arande flund ej haft

minlla känning af hvad fom föregått.

Emot fpänningarne bruktes under fjukdo-

men, öfver magen med lifa 01. Palmas pä ylle-

dukar. För at hälla lifvet öpet nyttjades Salia^

Senna och Manna j men egentliga curen under
denne fjukdom utgjordes med Selzer-vatn,
Cryli Tartari jämte Tartarus Solubilis, mäft

blan-
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blandade med hSning, famt til daglig frukoft

Soppa af Taraxaci- rötter och Spanfk Syra,
famt en ganO^a varfam diet, jåmte afpaffad

kropps -rörelfe.

Anmärkning: At ingen hlcdpafe aneurisma-

tifk, varicös eller af utguten blod uti cellulö-

fa våfnaden , imellan magens nervöfa och
mufculera hinnor, varit orfaken tU denne fjuk-

dom och ikolat innehålla i quarters eller ilör-

re rymd, af den materia, fom upkaflades och
gi%k af ftoigången, det ftrider emot lympto-

merna i denne fjukdom och flere omltåndig-

heter, jämförde med magens härvarande na-

turliga rymd, den upkaftade materiens befkaf-

fenhet och motfvarande cafus. Archiatern

Fr. Hoffman har en uplyfande håndelfe (Op.
Phyf. Med. Tom. II. in folio pag. 216.) i det-

ta ämne: En Ynghng var efter öfverllånden

Quartan långe befvärad af värk i vånftra fidan

och en trög flolgSng, härunder företog han
en lång refa och blef förargad, h varefter han
blef angripen af upkaftningar och flolgSn.g,

med en materia fom liknade beck. Etter dö-

den befans vid öpningen Vafa brevia hafva

bruftit, och få väl i magen, fom i Ileon var

en fvart och ftinckande våtfka, famt nijelten

var härd fom bråfk och inuti denfamma en
fvart blod.

At ock ingen flockning i magens blodrör

(Infarcitif vafonon ventriculi) tororfakat denne
fjukdom, tyckes kunna flutas deraf, at de

vanUga dervid förekommande fymptomer cj

funnos, fom åro en befvårlig tyngd i magen,
med märcklig hårdnad för fingrarne; en fnör-

pning i mat~iirupen 3 ofta envis hicka ^ des-
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imellan hals-brånna; ofta hjert-klappning och
ångflanj faint, af Nervemas iiclaade famman-'
hang, fvindel, fvag vårk i hufvudet j ofta kråk-

ningar af en feg ilem, med eller utan blod-

ftrimmor, eller af et klart ferum, befynnerli-

gen om mornari:e; ofta elak ande med en
torr tunga eller periodifk fpottning, hvilka om-
Itåndigheter fortfara en långre tid, tils äntli-

gen oförmodat kommer en kramp i yttra de-

larne, hjertat klåmmes, man far vjmjelfe,

kråkning och käftar up blod, antingen klar

och röd, eller grynig och mörk.
Men betracktar m.an alla i förevarande ca-

fus hos den fjiike fig företeende fymptomer,
fä tyckes, ft vål den djupare fvaga värken
(dokr Ghtufus) under mag-gropen, fom upkalt-

jiingen dä något förtärdes, famt värken i

ryggen, at troligen Pancreas hår var förftop-

pad, pä h vilken magen ligger fåfom pä et

hyendé, och af h vilkens förilcppning folgde

en utdäning ' Protuberantia) och på utdäningen
vårk under bröftet, hinder för magen at ut-

vidga fig, dä nägon föda eller dryck nyttja-

des, famt deraf påföljande upkaltning. At
en ftockning (Infaräus) i Pancreas har upkaft-

ning med fig, fer man bevis pS hos Obferva-

tores (Boneti Sspulcr, Anat. L. III S. VIII. ohf

LILJ Men om den kommicr enfam af dennas
utdäning och fvullnad eller ock af brift i des

function tillika, det år fvärt at fägaj ty man
har anmårkt, at då Pancreas borttages pä Hun-
dar, dö de af upkaftning (Morgagni de [cd,

ct caiijf. morb, T. II p. zz.)

Den upkaftade och med ftolgängen afgSng-

na fvarta materien, fom liknade den fvarta

Chi-
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Chinefifl^a fernifan, var aldcles den få kallade

Bilis atra^ fom obfervatores bt:rt:rifva feg och
lik et fniålt beck och h vilken fvårtar \ ätn<:or,

fom blåck. En fadan ivart materia år, iikm.å-

tigt underfokningar efter döden, ofta i-j.nnen

hos de fjuka, fom hait fä d ana v ifce ra n,rHop-

pade, hvilkas venofa blod genom t-ort-årieni

återfores til lefvern, ncmligen nti Mjeken,
Fancreas och Gailbläfan. Hår var dtfii troii-

gen famlad uti Pancreas, at fluta af värkande
iiållet, förhållandet vid upkaftningj famt at

ingen vårk eller kånfel af ipånning xar i I16-

gra eller vånifra lidan , ocli fåledes fa vul lef-

vern, fom mjelten tämligen fria. Jag fade

til nägon del mjelten iri; ty det år iVärt at

förelfälla fig enfam en torlloppning i blod-

roren af Pancreas, fom få hn blod i fynncr-

het ifrån arteria fplenica, och ge den tilba.^a

til vena fplenica. Nu fom ven a fplen ica ger

Coronaria Stomachica, venx Pancreaticiv , ve-

na gailro-cpiploica linilfra och ,vena li.Vir.or-

riioidalis interna, famt genom måiiga grenar-

tager emot blodet i mjelten, h varafen gren ger

vala brevia; fä fer man lattligen hiiraf, hu-

ru en'aiuiiigen i Pancreas eller i denna och
mjelten tillika famlad atrabiler materia kan ge-

no:n vcnam fplenicam komma til lefvern och
däi-, genom gall-r6ren, IDuclus hepaticus och
Choledochus komma i Duodcnum och der-

ilriin dels genom uptryckning (re^uro^irartoj

komma i magen, dels ock tarnn*aden utfore,

ocii om under en Bdm forex arande afgång,

de ytterlla grenar af port-ådern torlloppas mer
'eller mindre, fä miifte vena fplenica utvidgas

och dcfs grenar utdanas
;

hvarigenom lattli-

gen
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gen våg kan, per diapedefm uti vafa brevia, blif-

. va in uti magen. Den i fjelfva Pancreatis ar-

terier faniiade atra bilis kan ock trängas in i

defs flora canal, fom gar til Duodenum och
opnar lig ytterft uti duclus Choiidochus. År
åter vena hLemorrboidalis interna, måft efter-

gifvandc, få kan åFven den atrabilera materien

afgä genom lamma vena hsemorrh.oidalis in-

terna, fäfom et fmält beck eller et fvart gelée,

hvilken art gyllenåder bor noga (Idljas ifrån

den fom kommer af full blodighet. Angående
hungern och den tröga ftolgången , fa äro det-

ta juli enfidldt tilhöriga fymptomer vid denne
fjukdom: De kunna hväj^lwn, vara utan mat^ eller

fördraga dc7i faynnia^ Hippocr. de mor b. L. IL

C. XXIX. Febern, fpånningen i iidorna , fvim-

ningen och kallfvetten, iorklaras genom det,

at då atra bilis var i rörelfe, retades de ådror-

nas Nerv-trådar, hvilka hafva gemenPnap med
Plexus mefentericus fuperior, Splenicus och
Hepaticus. Lyckan för denne Patient var, at

denna fvarta materia ej varit ikarp; ty dä har

man hos Obfervatores de bcdrötiiga exempel, at

blod-rören vid defs rörelfe bliivit frätte och
bruftit, fä at blodet, utrufande med denna
fvarta materien, hafcigt gjordt dödeligt flut.

Kon med en le/vande Sköldpadda,

Tejiudo piijUla,

af

JOH. OTTO HAGSTRÖM.
ProvincialMeciicus iLinkopiiigs Lån.

I
Tti Kongl. Vetentops Academien i Berlin^ har Herr Margghaf upgifvit märkvärdiga

Ron



48 17^54* c^^^^- ^*'Icirt,

Rön med nägra inhemila Sköldpaddor, men
dervid icke nämt et ord om bakfo teernas (kap-

nad, fom dock utgöra våfendtlig Pidllnad pä
Sjö- och Land -Sköldpaddor, emedan pä de

förra åro bakföttren fenlike (pinnitbrnics) men
pä Land-Sköldpaddor, fäfom på min lefvande

(Teftudo pufilla) likna de Elefantens (pedes

Elephantini) fäfbm i Syft. Nat. Edit. XII. pag.

350 i Noten anmärkt är.

Af framledne Archiatern och Riddaren

von LiNNeår min Sköldpadda väl beilu*itven(*}j

jag får endalT: tillägga, at den hvita randen
(fafcia al bida inträ marginem) pä min lefvan-

de , är prydd med 22 trianglar af morK färg.

Nu pä et år, har min alla årstider vagt 15 unce,

med ftal och alt, dock fommartiden i til 2

drachmer mera, förmodhgen af m.aten , eme-

dan hon förtär, vid varm väderlek, ibland en
drachma, och ftundom 2 drachmer om dagen.

Hennes excrementa, til confiftence af en deg,

väga lika med det hon förtärt, hvilket jag

flere gånger förfökt. Så ofta hon ätit fonder-

fl\urna päron (Pyrus communis) har lion blif-

vit iöslifvad, hvilket äfven händt, när hon
fpifat af Ranunculus Ficaria, dä excrementa

nältan liknat mjölk. Annars äro de mörka
och ftadiga, och fläppas merändels en gäng

om dygnet, när icke kulen väderlek infaller

j

ty då tallar hon, och tager igen lin fkada,

vid klare och värme Solil\ens-dagar, emedan
hon trifves baft i varmalie fol-baddet. Hen-
nes urin är blek och jncrändcls Ibm vatn, af

ungefär 6 drachmer s vigt h varje gäng. Vid

(;0 Syftein, Natur. Edit, XII. p. 353.



1784- (^^^'^^ Febr. Mart. 49

ftark hetta om fommaren dricker hon et mat-

fkedblad vatten, aiienaft hvar fjerde dag, men
är väderleken icke defto varmare, kan hon
hela veckan vara utan vattudryck. Mjölk , fot

eller far, har hon icke velat fmaka, ej heller

har jag kunnat förmä henne at åta metmafkar,

färft lift, eller kött, det hon altid forfmätt,

hvaremot hon gerna ätit de fpåda bladen af

Hvitkål och Biakåi (BralEca oleracea), ja ftjel-

karne (petioli) uti fmä terningar fl^urne, af

ärters ftorlek, har hon nedfvälgt, utan at tug-

ga dem, emedan hon intet tuggar nägot förut,

utan genaft nedfvåljer alt hvad hon förtår.

Derföre år nödigt at man fönderfkär ät henne
åplen, ftörre blad, flora blomklafor (racemi)^

pä det de lättare matte kunna gä igenom defs

fvalg och ftrupe, når de nedfvåljas, hvilket

jag obferverat, fä ofta hon til fpisning bekom-
mit Rofa Gallica, Antirrhinum Linaria, Tri-

folium pratenfe, hvars flora blommor fmakat
henne rätt våL Hon förfmär ej focker-bitar,

helfl af det hvita fockret, deremot åro rusfia

icke begärliga för henne,

Förlt om våren af biter min Sköldpadda blad

och blommor af ägta Fioler (Viola odorata)
hvilka fmaka henne vålj famma tid har hon
upfökt nyfs utfpruckna blad af flera flags gräs
(gramina), dem hon nätt vid jorden afbitit^

och derpå nedfväigt: hon har likaledes gjort

lig goda måltider af ^/ow7Wör;2/z på följande väx-
ter: Skallnacke (Leontodon Taraxacum); Hvit-
kuUor Trifoiium repens? Skärfminer Philadel-

phus Coronariusj Gullhane Lotus Cornicula-
tusj Back-väpling Trifoiium montanum 5 Präft-

krage Chryfanthemum Leucanthemum? Blä-

D klint
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klint Centaiirea Cyanus; Himmelsgrås Epilo-

bium angiifiifoliiim j Äkervinda Convolvulus
arvenfis: rr.en bladen af nyfsnåmde växter har

hon ånnu icke velat fmaka, utan endalt blom-
morna. Häremot har hon bäde vår, fommar
och höft, med utmärkt begårelfe åtit, fårfta

fpåda blad af Sallat, Lacluca lativa, hvilka uti

drifbånkar tidigt framkomma.

Man torde knapt vilja tro mig, nar jag fa-

-ger, at denna Sköldpadda ofta åtit blomman
af Mirabilis Jalapa likvål är detta få fant^

•fom' jag fedt henne vårtiden förtåra torr Höns-
•tråck^ förmodligen af brift^ den tiden, påbät-

tra föda> ty fommartiden har jag icke m.årkt

detta 5 emedan hon alla dagar dä gått på min
gröna gård, och där afbitit bladen at Piantago

Major och Plantago minor, jåmte andra \ åx-

ter, dem hon iödt hg af.

Hennes gång år ganfl^a fenfårdig, fagtmo-

dig och ilvridande vid kulet våder, pä famma
fått, fom defs flågtinge den fvarta Tåffans

(Råna Bufo); m.en då Svenfka Thermon.etern
Ilar imellan 20 och 30 grader öfver fryspunk-

ten, marfcherar hon rått fnållt och fort, at man
knapt igenkänner defs gång.

Hennes late (vox) fom liknar näftan et

ofullgånget 7 månaders iofters, år fint och
jämrande^ hvilket hon yttrar, när man oför-

varandes råkar trampa på henne, eller om hon,

emot lin vilje, föres ur folbaddet in uti iValt

rum, dS hon quiliar, och mcdelft lorcerad

marfch föker komma ut igen.

Hen-

((*) Liiiii. Spec. Plant. cd. 2. p. 25a
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Hennes hufvud och fötter kännas kalla

både fommar och vinter. Hon gömmer fina

fodslolemmar få noga under fkalet, at jag icke

kan märka, om denna är hane eller hona.

Med en retande make vore detta lätt utrönt,

hvarföre jag hos fvenfke famlare och natur-

forftare vordfamt anhåller om make for min
Teftudo Pufilla, hvilken blifvit mig fkänkt af

den lärde Reftor Scholie Lincopenfis, Herr
Magifter Grönberger, fom fjelf år älfkare

och kännare af Skaparens dråpliga verk i

naturen.

Hela 4 vinter-mänader lefver min Sköld-
padda utan mat, ja redan uti September har

jag obferverat, at hennes appetit mårkligen af-

tager, den minfkas ånnu mer uti Odtober,
åtminftone hår pä orten , och ifrån den i No-
vember til den i Mars, nya ftylen, har jag

icke fedt henne förtåra något.

At denna Landt-Skoidpadda kunnat uthär-

da en fträng fafta (hybernatio) frän den i No-
vember 1782, til den i Mars 17835 lär för-

modligen härrört af en mera kylande luft i

det rum hon då viftades. Denne vinter har

jag, vid flutet af Januarii månad, och i bör-

jan af Februarius, fcffat henne nödig värme
til 15 grader öfver fryspunkten, på fvenfka

Thermometern. Härigenom blef hennes fafte-

tid förkortad til allenaft 3 månader i ftälle

för 4, lidftlidne vintertid. Hon har ätit, i

Februario detta är, blommorna af Trifoliuni

montanum, dem jag låt plåcka och i fkuggan
tärka näftlidne fommar 1783. DefTa blommor
lagde i vatten öfver natten och följande da-

gen vatnet utkramadt, hafva fmakat min lilla

D 2 padda
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padda rått väl. Man bor lata iiptaga blom-

morna när de -nyfs utfpruckit, ty da åro de

mera vållucktande och ej fä ftora, at de hin-

dra henne vid nedfvålgningen. Om man gif-

ver henne torra blommorna, åro de m^era llråf-

va at nedfvålja för henne, ehuru hon bjuder

til med all flyrka at åfven fväija dem. Hon
trifs ej i vatten, Jivilket jag otta med henne
forfökt, då jag låtit flå en eller 2 tum vatn

på et flått fat, och deruti lämnat henne: hon
går dä genaft at föka brädden af fatet, och
begifver fig gerna derutur, fedan hon efter

behof litet druckit af vatnet. Vintertiden ar

hennes gång fackta fkridande, och fannas ord-

fpråket: Teiludine tardior ; vid en Ifarkare

hus-varme tittar hon frayi ur fkalet, och fer

omkring fig, fårdeles vid elds-ljus. Den be-

römde Redi har obferverat, at Sköldpaddor

fom viftas pä landet, härda längre ut, än de

fom lefva i fött vatn.

Fbrfok ?ned Zeolith eller Gåsjleu.

Af

CARL RINMAN,
Aufcult. i Kung]. l]crgs-Colicgium.

I. T Tndcr et kart villande uti 6jlcygo:hJand^ och Hallcjtad Bergslags liftlidne fom-

mar, hade jag tilfålie at fom oftaft befe derva-

rande Grufvor och trätfade i fynnerhet i varp-

högarne vid en ödelagd järn-grufva, Sor-GruJ-

van kallad, jämte ätrivilliij^e mindre allmänna

Berg-
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Berg-arter, fäfom Skorl , klara men fmä fkorl-

cryftaller, ftörre och mindre järn -granater,,

famt lilfärgad kalk-fpat, åfven en befynnerlig

Sten-art, fom uti förhällande for Bläs-rör och
med Saltpetter-fyra, nog liknade Zeolith eller

Gåsftenj hvilken fornämligaft ådrog lig min
upmårkfamhet. Några ftycken häraf voro 6f-

verdragne med en grönacktig jårn-lera, jämte
inblandad fvart retraétoriflf järn-malm.

Af HerrBergmåftaren CRONSTEDT,fom förfl

anmärkt detta Sten-ilag, åro Zeolither namn-
gifne och deras egenfkaper för Biäs-rör be-

fl^rifne uti Kongl. Vetenfkaps Academiens Hand-
lingar, för är 1756, Andra Quartalet; feder-

mera äro fiere Zeolith-arter uptecknade uti defs

Mineralogie och tyckes den andra varieteten

fom där namnes, kallad ^'fipatig Zeolith^ näftan

^'fom kalk-fpat^ faft af oredig figur ^ och mycket

^'Jkorare^ hvaraf en ljusröd finnes vid Adelfor

närmaft likna den jag funnit vid Sör-Grufvan.
År 1758 har Herr Bergs-Rådet v. Svab tii

Kongl Veten(l<. Academiens Handhngars Fjer-

de QuartaU inlemnat^ "Ron och Förfok med Mi-

''neraliflie Gelatiner och uplosliga glas ^ i anledning

*'af en rod Gdsftens-art ifrån Ådelfors Grufvor.

hvarefl nyfsnämde Zeoiiths forhällande for

Blas-ror, i Degel och med fyror anföres. Pä
flera andra ftällen uti famma Handlingar, äro

äfven Zeolither nämde, fåfom i någon likhet

med Turmaliner, til defs Herr Frofefforn och
Riddaren T. Bergman uti tredje Qiiartalet for

ar 1779, vifat deras flulnad och närmare ut-

rönt Zeolithens beftänds-delar , famt öfrige

egenfkaper, fom finnes infordt uti defs Bref

om Island 5 til Herr von Troil, famt uti

D 3 Tre-



54 I7S4- (^^^- F^^^'- J^^rt

Tredje delen af Ada Upfalienfia pag. 164. och
Opufcula Chemica, Andra Delen, fidan reg.

Herr Meijer har likaledes uti fina Che-
mifka fkrifter, utgifvit Under/ökningar om fira-

lig Zcolith^ hvaraf jag haft tilfåile at fe et li-

tet utdrag.

Zeolither tyckas fåledes til deras lynne och
befkaffenhet vara fä väl kånde, at nya befkrif-

ningar dera kunde hållas for onödige, men
fom denne art, h vilken jag i det efterföljande

budit til at underföka, har både til Samman-

fattnings forhållande i Degel ocli Bc/tåfidsdelaV'

nar proportion^ vifat en olikhet emot förut be-

kante Zeolither, och jag tillika haft tilfåile, at

dera anftålla några fådana forfök, fom uti an^

dre befkrifningar icke finnas antecknade, fä tor-

de deffa Rön åfven förtjena nägon upmärk-
famhet.

c. Denne ZcoUtheiu fammanfattning ar af
tunna

^ glmfande lameller eller blad ^ uti vågig

form lagde ofver hvarandra, men tyckas lik-

väl alla, atminftone uti de redigafte iHx^^en,

breda lig ut ifrån en punkt eller et centrum»
färgm är Kodlatt eller Coulcur de C/'^/r,llar-

kafl: inåt vid lamellernas rot eller fäfte, men
för{\ inner mer och mer åt deras åndar, fom
äro klare och genomflunlige. Gråvitas Spcci*

fica är emot vatn fom 2,417 til 1,000.
Hårdheten af dcffa Zeolith bind, år nåuan

lika fom hos Maricnglas och tcila ingen bög-

ning, utan flaga fönder vid brytning til tun-

na fjåll. Mot knif eller Aål gifva de vika

och ritvas deraf , äfven af glas på deras flata

fidor , men n ed deras fl^arpa cryflaLiferadc

kanter, kan ock glas rifvas.

Drtfi-
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Drufe-häl rakades på några ftållen, hvarefl

bladen likfoni våndt ryggarne ut, fom me-
rändels då åro trekantiga til utfeende nog lika

de fä kallade Tuppkams- Gry ftaller, hvaruti
Tungfpaten ofta vifar fig^

At denne Zeolith varit benägen til cryftal-

iifation, bevifar i fynnerhet et litet ftycke,

hvareft defs blad i någorlunda redig cryflalli-

pifk figur närmaft lik til Spatehs, fl^utit ut
fine ändar, fom äro klare , med tre fl^arpä,

kafom flipade eller faccttcrade ryggar, hvilka
blad blifva inät mer och mer hopdragna och
af hvarandra näftan fom förtryckta.

På en fådan ftuff, följer hårhos Tab. II. Fig. 3.

cn ungefärlig ritning fom år tagen til famm^i

ftorlek,med den ften jag funnit af detta utfeende.

Inuti Zeolithen träffas ofta jämte bäde rod
och hvit dunkel kalkfpat, åfven körtlar af den
gröna järn-leran, fom tillika Sr med tärnig

jårn-maim inblandad.

Zeolithenf förhållande pa Torra Wdgen Och

for Bias - roret,

3. A) Et litet ftycke lagdt pä kol, för-

lorar af förita hettan all färg och blir hvit

opac, häfver fig federmera och pöfer ut, kan
ock da ftycket ej år itörre ån et Senaps-korn,
med ftarkalle lagan bringas til pårla, hvilken

likvål häller fig malt ogenomfkinlig med fina

blåfor, fom under fmåltnxngen upkomma med
nägon gåsning.

B.) Af Mkalt minerak fmålt i filfverfked,

nptager han utan frSsnlng och löfes til en deL

D 4 c.)
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C.) Et litet ftycke uti S'al microcofm. har gif-

vit klar pärla , men mera tillfats har gjort

den opac.

D.) Med Borax har föreningen gått låttafl,

utan fdrdeles frasning och har håraf erhållits

et tätt och klart glas.

E.) Den grönacktiga leran ljusnar litet for

Bläs-ror, dragés fedan af magneten och lofes

ganfka obetydligt af Borax, fom likvål iär

grön färg.

Vndcr Muffel uti Proher-iign^ räftades pä fklrf-

vel loo fk:pd. (Prober vigt) af denne Zeolith

uti tämligen ftark hetta, hvarefter den för-

lorade 17 proCent, uti tvenne lika prof. Pulfret

hade gyttrat tilfammans uti et Aycke, forme-

rat fig efter fkårfvelns botn och likafom un-
der utgäsningen förenat fig, men kunde imel-

ian fingren gnuggas fönder. Färgen hvit,

utom liten lif-fårg åt tunna kanter och mot
fkårfvel-botn.

At underfoka om något annat flygtigt än
vatn vore orfak til den anfenliga minftning
Zcolithsn lidit under calcination, iada en up-

vägd qiiantitet håraf uti gias-retorr och eld ma-
kades derunder. Vatten-droppar började falin,

innan bläfa hann förebindas, fom blef aldeles

intet utfpänd, ehuru retorten Händigt hölls i

glödgning, få at den började fmälta och draga

iig tilfammans. Zeolithen fmälte faft vid gla-

fet, at den ej kunde vägas och forluilen an-

märkas.

Et nytt prof anftältcs, d5 i ftälle för blS-

fa, förluterades en recipicnt med invägdt kalk-

vatn. Under Zeolithcns glödgning ötvergingo

vattudroppar fom grumlade kalk-vatnet, h vil-

ket
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ket åfven började antaga Jkalk-hinna af öfver-

gäende ångor.

Af något för häftig eldning fmälte et litet

hål i botten af retorten , innan deflillation blif-

vit fulländad, hvarigenom något Zeolith for-

fpildes. Kaik-vatnet var mjölk-fårgadt och hade

åfven vunnit någon tilökning i tyngden, men
derpä kunde nu icke göras någon räkning.

4. Pa Smältnings Vägen titi Degel gjordes

följande förfök:

A.) Rä pulfveriferad Zeolith lades uti Degel
utan tillfats och med tåck-degel luterad, in-

fattes uti åfja imellan kol och anbläftes, ef-

ter fullkomlig upglödgning, uti 14 minuter,
(hvilka omflåndigheter åro uti alla följande

Degel-prot i ackt tagne.) Efter degelns utta-

gande fönderflogs den, och et vackert ljus-

grönt gemmjkinligt glas erhöll s , fom narmall
degelns bräddar drog lig til blått, tillika något
upfyldt med fina våder-bläfoi*.

Detta Zeolith" glas om/maltes och blef dä af

klarare mineralgrön fårg med mindre blålbr.

B. ) Raftaå Zeolith gaf lika glas med det

fiftnämde.

C.) Zeolith och Alkali vegetahile^ ana, i gläS-

mortel vål fammanrifnc, fmälte lätt til et cry-

folith fårgadt glas, hvarvid degeln blef nog frätt.

D. ) Zeolith 4 delar med Borax i del pä infla-

gen Stybbes-hård i degel fmält, gaf et tått

och härdt cryftali-glas , fom fkelade i blått.

Detta förfök omgjordes i ny degel utan Styb-
be, och erhöll glafet åfven dä famma egen-

ikaperj fäledes var ej kol-ftybbets phlogiilon

orfak til den blå färgen.
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E.) Zeolith i del med briind kalk \ dcU före-

nade fig under Imåltning til et klart ljus-grönt

glas, med liten gulnad.

-F.) En del med colnijk leva^ fmålte trögt til

et mörkt gronacktigt glas, otått med blåa ådror.

G.) xMed hälften Kifel-pulfvrt-
^

utgjorde
Zeolithen en porös, fkummig opac m.affa, til

fårgen hvit, litet fallande ät fjögrönt.

H ) Zeolith med lika ynycket } lufs-fpat ^ kunde
ej fmältas til glas, utan erhölls en fkummig
hvitgrå maffa.

I.) A/c^ ana Gips ^ förenade Zeolithen fig

til et oformligt ftycke, af hvit färg med fvar-

ta fläckar åfvan på.

K.) Zeolith ana glas^ med tiUfats "af litet jårn-

kalk, fmälte til et mörkbrunt boutelje glas.

h,) Med lika quantitet bly-glai och litet fmalts,

erhölls et aldeles mörkgrönt glas. På botten af

degeln träffades en bly-regulus af reducerade

Bly -glas.

AI.) Emaille-glas ^ tilredt med tenn-kalk och
tjenligt til hvit emaille, fmahe mtd ana Zeolith

til et vackert mörkgrönt glas
,
jämte en redu-

cerad Tenn-regulus midt uti.

Anmärkningar vid föregående fvialtuings Prof,

5. Föremålet af delTa har varit, at pä nå-

got fatt föka nyttan af denne Zeolith, antin-

gen den fluille kunna tjena til compofition uti

glas, hvartil defs vackra färg tyckes gifva

god anledning, eller huruvida den kan nyttjas

til flufs för andre jord-arter, då någon mängd
deraf kunde förefalla, i fynnerhet vid Aörre

Smält - verk.

Or.
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Orfaken dertil, at Zeolithen uti degel vi-

far fig fä låttfmålt, då den likväl för ftarkaft©

Bläsrörs-lägan icke har kunnat tvingas til full-

komlig fmåltning, lår böra tilfl^riivas den
mera häftiga och jån-ina eldgrad, man uti flu-

ten degel kan underhålla. Om deg^ln hårtil

bidrager, tyckes vara aldeles ovift, emedan in-

gen uplosning deraf har kunnat märkas och
quantiteten var dertil för flor, och Zeolith

pulfret, hade dä blott fmält, dar det vidrört

degelns bräddar, famt dår antagit den gröna
fårgen, fom glalet nu fä jämt äger. Hårdhe-
ten hos detta glas år lika med vanligt, men
fårgen vackrare ån hos allmänt grönt glas,

och af Syror angripes det icke.

v Defs egenfkap at näiten altid uti fmältning

färga grönt och at med Borax gifva glafet en-

tunn men vacker bläacktig färg , lär fä tll-

ftrifvas den Ulla quantitet järn, hvars närva-

ro i denna Zeolith i det följande fl<ali bevifas

och at denne metall, uti mer eller mindre grad
calcinerad, meddelar defTa färgor, åfven jbni
den rödiåtta hos ra Zeolithen.

Med flörre tilifats af kalk än Zeolithen el-

jefl hyfer, får den mera benägenhet at fm.älta,

gröna färgen blir utfpädd och börjar draga åt

gult, nära likt en art Aqua Marin.

Ju mera leran börjar rada, defs mera afta-

ger Zeolithens benägenhet at fmålta, fom blir

ånnu mindre af flörre portion kifel. At den
likväl fkulle kunna förenas med ftörre mängd
kifel än uti defs fammanfåttning ingår, fynes

af förföket(G; dår maffan väl gått tilfamnians^

men tilfat-"en var för ftor^ at med Zeolithen
kunna fmålta til glas.

At
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At Zeolithen med Alkali fixum fä qvickt

fmäit tilhopa, tyckes i anfeende til det rärian-

de kifel- ämnet vara ganfl^a naturligt; rialet

har likaledes emotilätt kokning uti vatten utan

at förändras. For Herr Meijer har famman-
fmåitning med vegetabilifkt al Kali och Zeolith

icke velat lyckas, ehuru 2 timmars eld dertil

blifvit använd , men med alkali minerale har

den gätt til et klart grönaktigt glas.

Herr Meijers forfök med Fiufs-fpat och
Zeolith har förhållit fig lika fom åfvanllående

(lit. H.'; och vifa bägge, det Zeolithen varit i

för ringa quantltet emot Flufs-fpaten, fom an-

nars förenar lig lått både med kaltc, til et

quickt, Ikårande glas och äfven med kifeln,

famt med bägge tilfammans uti det fä kallade

vitrum Fu/tbile.

6. I anledning af defs färgande egenfkap
jämte det at den tycktes vara tämligen lätt-

fmält, gjordes följande forfök huruvida den
kunde tjena til cmalje på koppar och järn,

antingen enfam eller med andra åmnen,nemligen;

1) s äclar Zeolith och en dd Borax fint lam-
manrifne ficktades pä en fucktad koppar flsal,

fom infattes under väl upglödgad muftel i Pro-

ber-ugn, men kunde ej bringas til fmältning

utan drog fig tilfammans och häftade vid

kopparen.

2) Afvannämde blandning med ungefärli-

VQn hälften la mycket cyjjhill-ghs^ förhöll lig

pä famma fatt.

3) Detta pulfver åter blandadt m.ed en half

del biy-ghif och licktadt pä en liten koppar ikal,

fmälte til etfkräfligt ojämt glas, med tillfats af

iitct Alkali m.inerale, gick fmåltningen något lät-

tare för hg. 4) ZcO'
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4) Zeolith-glafct (4. D.) ' vlHe pä koppar-

ikSl ej biiFva tly tände, men
5) Samma glas i del, med Bly-glar -| Borax

i del och Temi-afiia, -|, val famiiianrirne och Itruk-

ne på alla förut nyttjade koppa r-fkålar, (mälte

ganfka qiiickt och gjorde de förre emaljerna

,åfven flytande, med en jåmn och vacker gla-

;lur, h varunder kopparen hår och dår med
gröna fiåckar blifvit uplöit. Knif gjorde den-

^na emalje foga fl:ada, men af ättika bief gla-

furen under kokning angripen-

6) Denna fllla emalje-compofition , rifven

med Smales^ gaf bäde på jårn och koppar-fkäl,

'Vacker blä färg med glånlande och hård yta*

Zeolithen tycktes fäiedes för emalje-glas på
deffe metaller, blifva en nyttig tilifats. .

ZcoUthcns förhållande fa Vata Vagcn,

7. Zeolithen forhäller lig med de tre for-

fta mineral-fyrorna derutinnan lika, nemligen,

at han pulfveriferad drager fyrorria til lig, dä

ej mera tilflås ån fom endaft val betåcker pulf-

ret och at han dermed fedan fvåller ut och
ftelnar til et gelée, få at glafet, hvaruti mas-
fan år, utan fara at något utrinner, kan vån-

das up och ned, Acidum nitri fumans angriper

Zeolith-pulfret fortafl: och fvåiler dermed an-

fenligen , dernäft acidum Salis. Concentrerad
vitriol-fyra behöfver långfia tiden innan nå-

gon förändring (könjes på pulfret.

Med rä Zeolithen har uti ingendera fyran

någon klar gelatina kunnat erhållas, men af,

roffad Zeolith, lagd uti ungefärligen dubbelt

diluerad Sakpetter -fyra, har forlt upkommit
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kännbar varnie och efter en god ftund, har all

fyran ftadnat til et genomfkinUgt klart gelée^

fom holi fig q var vid glafet, oacktadt det van-
des om. 1 kölden biet en del af fyran äter

liqiiid och kunde fedan den en gäng blifvit

rubbad, icke mera bringas at Helna. Calcina-

tion tyckes få vida bidraga til gelatinering,

fom partiklarne under Zeolithens utgåsning

blifva mera fördelta, hvarigenom fyran får tU-

fälle at på ftörre yta angripa och uptaga ki-

feln. Orfåkerna til gelatinering, jämte defs

egenfl^aper^och hvad fora dertil bidrager, äro

defsutom bevi/le af Herr Profefforen och
Riddaren Bergman, uti förut nämde Bref om
Island til Herr von Troil.

A.) Få I Centner (Prober vigt) fint pulf-

veriferad rå Z^oYixh lagd uti Retoit, iiåldes 5
Centner concentrerad vitriol-fyra, hvarvidför-

lutcrades en Recipient, fom innehade 4 Cent-

ner vatten. Hettan under retorten drets få län-

ge, tils den glödgade, hvarai Zeolitlien upfteg

irrån botten i form af caicinerad Borax, ganfka

fin, hvit och lått, vägde nu 150 fkipd. med
rådande fyra, fom med vatten val utlakades.

Refiduum vägde efter torkning ricfl^.-pd., hvil-

ken öfvervigt gifver tilkånna det vitriol- fyran

ingått förening :ncd Zeolitiien och med den
deruti varande kalken formerat en verklig

gips, fom af vatnct blifvit lämnad olnil. Ut-
laknin^s-vatnet gaf med Blodkit Berlinerblå,

och affattc under utdunftning firii näl-iika

gips - crylialler , fom torkadt, \ ackte ingen

fmak på tungan, och tor Blasrör cnfamt fmäl-

te trögt , mea ganika liitt til paria , med
Flufi>-fpat.
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Den uti recipienten oivergångne Syran

,

var nägot gulacktig och vägde utom vatnet

547 fli:pd. En del häraf mattades med rena-

ite Alkali fixum veget., hvarat erhölls vanlig

tartarus vitriolatus. Syran evaporerad ad fic-

cum, lämnade ej heller något reliduum.

B.) Pä 100 ll^pd. rå Zeolith , hål des få

mycket vitriol-fyra, med litet vatn utfpådd at

pulfret deruti blef val indränkt och ftäides

giafet fedan uti köld. Efter en tid var Zeo-
lithen utfväiid , helt hvit och maflan hade ilad-

gat iig med vatn på ytan, fom fyran dragit

til fig utur luften; giafet ftåldes federmera 6m-
fom uti digeftions värme och i köld, men
Zeolithen hade dock på flera veckors tid icke

lidit någon förändring. Tanken var, at Zeo-

Jithen härigenom fl^ulle af fig fjelf affåtta nå-

gon alun eller gips, fom det händt med Adel-
fors Zeolith för Herr Bergs-Rådet SvAB,hvii-
ket finnes antecknat uti förut omtalte Kongl.

Vetenfkaps Academiens Kandlingar.

Härefter afröktes all fyra, ända til glas-

burken började fmålta, hvarefter pulfret fick

rödacktig färg. Digererades fedan uti vatten,

affiltrerades och affatte under utdunftning fina

fpetfiga cryftaller; när alt var torrt erhölls jäm-
te deffe, et pä tungan ganfka låttiöft falt med
bitter bäil{ fmak; härpå flögs dä kalt vatten,

at hindra de andre cryltaliernas uplösning,
fom jämte en ytterligare utlakning af Zeoli-

then, filtrerandes. Af Socker -fyra grumlades
detta vatnet helt litet, men af Alkali vegeta-

bile fåldes ymnigare hvit jord, til tecken at

jämte kalk, hår äfven måfl:e vara någon mag-
iielia alba^ fållad til fä ringa mångd, at def$

^ når-



.64 ^784- F^'^^''- ^^cirt

närvaro allenaft af fmaken pä det håraf upkom-
ne Bitter-falt, kunde röjas.

8- At närmare utröna denne Zeolitliens

Beftän ds- delar jåmte deras proportion, har den
nietbod, hvartil Herr Prorefforen och Riddaren

Bergman gifvit anvisning uti Andra Belen
af Opufcula Chernica pag. gr. blir vit i det no-

garte efterfölgdj fom följande underfökningar

utvifa.

A.) Ren Saltpetter-fyra med litet vatn ut-

fpäfld , håldcs pa i Centner af detta Zeolith

pulfver, föreningen var häftig och Zeolithen

drog til fig all lyra, mera vatn tiiflogs derfö-

re och folution kokade några minuter. Det
klara afhäldes och ny fyra med tilråckUgt

vatn utfpadd, ombyttes, (b' Här quarblef et

rehduum fom fl^ölgdes väl ifrån all fyra, tor-

kades och vågde 55 fls:pd.

(c) Utur Solution erhölls med Blodliit,

I fiv:pd. Berlinerblå, fom fvarar ungefärligen

emot o, 2, n^.pd. järn-kalk på i centner Zeolitn,

och (d) med renaile alkali vegetabile fåldes en
hvit jord, hvilken ganOca väl O^ölgdes och ef-

ter torkning, glödgades en göd half tima,

lamt vägde 30 fk;pd., af gulacktig färg.

(e) Uti deftillerad ättika, frälte detta pre-

cipitat lika fom krita och uplöiles deraf med
fötackti;^ adllringent fmak. Ny ättika ombyt-
tes fä länge, til dels inga luU-blafor micra up-

itego och det återliaende reliduum, med vatn

utlakadt och torkadt, vägde 2,5 fl^-pd. Således

voro 27,5 fl^.pd. af ättikan upIöAe.

(f) Utur ättikan fäldes med alkali en hvit

lätt kalk, Ibm Kied vatn tvättades och af ut-

fpädd
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•,fpådd vitriol-fyra mattades, tils fråsningen af

iuftlyran iiphårde.

B.) En äter uprepad Solution af i Centner
Zeolith i Salpeter-fy ra, lämnade likaledes ett

reiiduum Toni vägde 55 ft:pd. Menftruum af-

•iroktes fmäningom til torrhet och det quar-
blefna faltet började efter en dag§ fudopp at

•deliquefcera, hvarfore mera vatn tilflogs och
.det uplofta faltet decomponerades med Aikalt

veget. Den erhållne hvita jorden tvättades

fganfl^a vål och vägde efter ftark upgkjdgning 28,7
ikäi:pd. och behöll fm hvithet. Fint pulfveri-

iferad, förenades, under häftig fråsning, med
jäiluerad vitriol-fyra. Den öfverflodiga fyraa

rafroktes hel och hällen och pulfret bibehöll

Xin hvita fårg; utlakades fedan nagre gånger

med kallt vatn, hvarutur ater med alkali fål-

des en hvit kalk, men til ringa quantitet.

Denne kalken frålte med ättika, löftes deraf

til en del och var refiduum icke annat ån
*ler-jord, litet brunacktigt af jårnhalt.

CJ Af dilueradt Acidum Salis löfes denne
-Zeolith lika lått fom af Salpeter-fyra. Solu-

"tion blef något gulacktlg och den med Blod-

lut fålde Berlinerblä vägde i, 7 fkrpd, fom i det

npgafte fva^ar erngt 0,3 ft:pd. caicineradt jåra

pÉ en Centner Zeolith,

[
^ ^ (a) Reliduum efter Solution vägde 55-'fk:pd«

,och (b) fällningen med Alkali vägde efter lip-

glödgning 32 (S:pd. med nog mörk fårg, föi-

fpodeligén deraf at all filta icke blifvit til

' fullo utlakad.

(c) Detta precipitat likaledes upiöft i åttika,

gafie af luftfyra, och lämnade ett refiduum fom
vägde 2^5 ilijpd.

E (d)Med
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(dT Med Alkali fåldes titur ättik-folution

en hvit kalk fom lika med den föregående

mättades med vitriol-fyra.

D.) Refidiia .(Ajb: B3C,a) efter Solutioner-

na förhålla lig aJia iika, åro ganfka hvita, li-

na och iikfom fjälliga. Smälta utan tilfats,

aldeles icke for Bläsrör, men med Alkali mi-

nerale förenas de häftigt och under fräsning.

Uti Degel har detta fina och tåta reiiduum

blott häftat löft tiifammans , utan teckn til

fmåltningi men med Alkali erhölls ett klart

Cryfolith fårgadt glas fom likväl alt igenom
ej hunnit bringas dertil , emedan alkali endail

var taget til hälften emot reiiduum och degeln

nog tidigt uttogs. Egande fåledes defTa Reii-

dua alla kännemärken af ren kifel-jord.

Lemningarne af ättikan /A, e: C, c:) lades

tilhopa och öfvergötos med concentrerad vitri-

ol-fyra , fom derpä til torrhet afröktes och

jvatn päflogs til utiakning af det lösliga, fom
-efter vatnets evaporation befiod af hel atet

-falt, hvilket fmakade fött adihingent och var

• til egenikaper lika med Alun.

Precipitaterne (A, f:C5d:) med vitriol- fy-

ran förenade, uplöltes uti tilräckligt kokan-

de vatn, fom undv^r affvaining och ytterligare

evaporation affatte fina fpetfiga cry/faller och
li\it-ll^orpor , fom formerade fig på ytan af vat-

net och fedan ncdföllo. Uplösning af detta

falt grumlades med Socker-fyra och en hvit

calx facharata ncdtöll. DelTc cryrtallers för-

hållande för Biås-rör, är fom följer:
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Utm tilfats
^ på kol, hafva de fvårligen kun«

nat bringas til påria, utan mäft dragit lig til-

fammans och glaferat fig. Msd alkali minerah
fmålte utan fräsning^ men ganlka trögt dä der-

af tiifattes någon mängd. Uti Sal microcof, lö-

ftes utan frSming och. vifade klar pärla, lika la

titi Borax , men jfied fynlig frasning. Med un-
gefärligen lika mycket Fhifs-fpat fmålte detta falt

ganfl^a lätt til färla fom ännu varm höll (ig

klar, men efter affvalning blef opac, likafom

vanlig Gips.

En del af deffe Salt-cryftaller, blandades

med ana Alkali och kolfiybbe, upglödgades en
•god tima och den fammangyttrade gråacktiga

maffan kaftades i vatn. Det alkalifka afCkolgdes

och pä den återfläende jorden dröps Salpeter-

fyra, fom flrax uplöfte den med fråsning och
ftark hepatiit luckt.

Solution evaporepdes til torrhet och faltet

började efter affv^alning, fmåningom draga fuck-

tighet til fig, utan at håraf någon mifstanke

på Tung-jords närvaro kunde hämtas.

Anmärkningar vid foregimde Prof

9. Alla deffa Förfök vifa egenfkaper fom
förnåmligait tilhöra kalken och hvaraf mah
finner at denne jord-art näft kifeln utgör det

mäfta uti denne Zeolithens fammanfåttning.
Fällningarne utur Salt-fyran och Salpeter-fy-

rorna (A, d: B, a: C, b:) hafva vål uti vigten

varit något atfMlde, fom lått kan komma af

etdera precipitatets mer eller mindre ftölgning,

eller ock af olika glödgning, men fä iörmo-
E 2 dar
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dar jag at de nyfsnåmde fållningarne utur Sal-

peter-fyran , hvilkas vigter närmaft öfverens-

komma, och i fynnerhet den fifca, fom hölls

i flarkare glödgning, och äfven derefter för-

blef lika hvit fom förut, kunna i det nogsfte

gifva tilkånna mängden af den i Zeolithen va- •

rande kalk-jorden. Beftändsdeiarne på i Cent-

ner af denne Zeolith, äro föledes enligt ut-

flagen af det förila profvet (lit. A. 8- §.y Ktf^l-

jord SS y Kalk mgd liten portion magnefia 21^ Ic-

ra 2, s 7 calcineradt jirri o^j , hvsrtil kommer den
förluft, Zeolithen Uder under caicinering, af

vam i förening med hift-fyra ^ fom är 17 proCent.
Efter 2:dra Föriföket ^8- B.) ingår uti

Zeolithen, Kifd proCenr; Kalk med magneftA

zS^z^ proCmt y Lera 2,/; calcineradt järn ^
n^j^ och

vatn med luft -fyra 17 proCent. När nåmda tal

iåggas tiifamrfians, erhålles väl i bagge hån-
delfer något öfver 100, men den kalken

fom vinnes med fällning af alkali aératum blir

ined det famma öfverlaftad af luft- fyra, fom
under glödgning icke fullkomligen fkiijes der-

ifrän och fäledes ökar tyngden. At kalken

afven uti Zeolithen år i förening m.ed en liren

del luft-fyra, bevifar det förut gjorda dcltilia-

tions förföket med kalk-vatn uti 3:dje §, när

mångden deraf cj ar för ftor, ock förbindel-

fen dem imellan fåledes mera Itark, upkom-
mcr ej den frasning i A-ror, fom af kalk med
!uft-fyra annnrs väntas, hy il ket vidare kan in-

hämtas af Opufcula Ciiemica Andra Delen
och iidorna 96, 129. Med Leran menas hår

Alun -jord fåfom den renafte.

At inad fom uti 7. \J.
lit. R. anföres, kan

ock llutai>, at iiåson magnefia haruti ingår,

elm-
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ehuru defs mångd ej med fåkerhet kunnat
utrönas.

Järnet, har jag hållit före bora inforas

ibland Beftandsdelarne, lafom calcineradt, eme-

dan det aldrig utan at hafva varit uploft, kun-

nat med färgande egenfkap, ingä i ZeoUthen;

defs mångd år ock rättad efter det precipitat,

fom erhollits utur Acidum Salis , hvilken fyra

aitid härpå gifver de fåkrafte utflag.

10. I anfeende til hvad fom i all-

mänhet forliås med Zeolither, nämligen de

fom förBiäsrör gäfaoch gelatinera med Syror,

fä tyckes denne arten äfven ibland dem for-

tjena ett rum, men fom denne innehåller gan-

tkdi litet lera och deremot aldramäfl: kifel och

kalk, jemte någon liten, faftån odetermanerad

del magnefia alba , famt befinnes faledes fkiij-

acktig uti beftändsdelarne, fä torde den förtje-

na at nämnas fäfom en varietet af de förut

underfökte Zeolitherne hvilke gifvit måft Lera

och Kifel, men Kalken har uti dem gjordt

minfta delen, hvarföre de äfven af Herr Fro-

fefforen och Riddaren Bergman föras under

Lerorna uti Sciagraphia Regni Mineralis §.121.

För öfrigt lår af de hår förut befkrifna för-

fök och dera gjorde contra prof, fom i det

nårmafte öfverensftåmnia, kunna intagas, huru
möjeligt det är, at efter denne föreflaifne

Analytifke methoden , med noggranhet finna

Beiländsdelarne af de fläfta Sten-Rikets alfter.

Be-
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Bejkrifning pa ön Ceilons Mineralier

och adla Stenar^

Af

C. P. THUNBERG.

Pä
Ön Ceilon finnas atH^illiga Mineralier, utom
de på orten få kallade ädla Stenar. Dem jag

hade tilfålle at fe, voro följande

:

Jarn-malm finnes infpåckad i jord och lera,

ftundom nog djupt ned i jorden. Denne fmäl-

tes i Degel vid eld for biåfter af tvenne blas-

bålgar. Slaggen frånfkiljes med tänger, fom
fåril^ildt dertil åro gjorde och den fmälte mas-
fan gjutes uti en at lera gjord form, renas fe-

dan vidare och fmides til fmärre behofver.

Mica i ftora lamelierade flycken, kallas af

Cingaleferne Mim ran. Fjällen häraf nyttjas til

prydnad pä Talpats eller rågn-lkärmar, gjorde

af ftora Talpot- blader (Licuala).

Blyerts^ af Ceiloneferne kalladt Kalu Miniyaii^

finnes med Mica tillammans pä famma itällen,

vid foten af bergen , i lera och röd jord , of-

taft djupt ned liggande. Blyerts fins ock Itun-

dom enfamt i torr grund. År plumbago.

Staljlcn eller crylfalliferad fvafvel-kjes, fom
håller litet koppar, nyttjas til at fiipa knap-

par af.

Ådla fienar k:illas p.1 Cellon" qemenligcn

alle fådane, fom :iro genomikinligc och ega

den hårdhet, at de ant:iga genom fiinixing en
fin politurc. Dcife kallas af Morerne fr^in

Mallabar och Mogol, famt af Ceiloneferne och
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de där i landet varande Holländare med följan-

de Holländfka, Mallabarill^a och Cingalefi-

Ika namn:
Rubin

^
Robyn, Mallab. Elmges Chogeppuooh

Ceil. Länkarattej är en ricktig Rubin.

Aniethyft^ Mallab. och Cingall. Seuandi', år

cn purpur-fårgad Berg-cryftall.

Robal^ Mallab. RauXva^ Cingal. RaWa':, åro

fmä mörkröda och genomfl^inliga Granater.

Hj/aciraher^ fom utgifvas för Rubiner.

Rod Turmalin^ Mallab. Pani-turemali^ Och Cing.

Penni 'turemali; är en i rödt fallande qvarts.

Bla Saphir^ Mallab. Nikm och Cing. Niie;

är en ricktig blåacktig Saphir, med blå fläckar.

Bla Turmalin^ Mall. Och Cing. Nile turmaliy

år qvarts, fom drager litet i blått.

Gron Saphir^ Mallab. och Cingallice kallad

Patje Padian^ år en ricktig Saphir.

Gron Turmalin ^ eller Maturefe Diamant,
Mallab. och Cingal. Patjc luremali^ kallas bå-

de Chryfolither 5 fom hafva fyrfidig prifma

och åfven ftundom Chryfopras.

Topas ^ yi^Wdb. Purefjeragen och Cing. Pii-

fveragan^ är en ricktig Topas. .

Canelften^ Cing. och Maliab. Komedegam ^ år

en vacker brandgul eller gulbrun granat.

Gul lurmalin eller .Matureie Diamant, Mallab.

och Cing. Kaneke luremali^ är en gröngul Topas.

Hvit Turmalin ^ eller Maturefe Diamant,
Mcillab. och Cing. Sudu Turemali. Ar en hvit-
gul Topas.

Hvit CryjlalU Mallab. Wille Palingu^ Cing.
^udu PalingH, År en klar och färglös Berg-

cryftall.

E 4 Hvit



7^ 1784- <^^^?- F^^^'* Mart.

Hvit Saphir eller FatnSaplur, Mallab. JViIIs

Padjan, Cingall. S'näu padia?!, Äro afnötta liyc-

ken af den kiarafte hvita Berg-cryftail.

Taripo, mjölk-fårgad qvarts.

Qul Cryftall^ Mallab. Manjcl Palingu
^
Cing.

Kaha pali7tgu^ år en ljufare rok-topas.

Brun Cryftall^ Mällab. Cingall. Tillta Palin^n^

år en rökig Berg-cryllall eller mork rok-topas.

Svart Cryftull, Mall. Kdrts Palivgu
^

Cing.

Kallu palingu. Dels i cryftailer, dels i bitar, år

cen eleclrifka Ceiionfl\a turmalinen.

Kattoga^ Mail. och" Cing. Wairodi ^ år en
pfeudopai.

Rubin ar mer eller rriindre mogen, det år,

efter Indianernas taiefått , mer eller mindre
högt färgad. Amethyften år violett, men Ru-
tinen år röd och meråndels blod-röd. Ju hcg-

rödare defs fårg år, ju llörre ften, och ju

klarare utan något fel, dello llörre år defs

värde. De finnas iikvål fållan här af nägoa
betydande ftorlek. Meråndels linnas de fmå,
oftall fom iiora fandkorn, fom korn-gryn o. f. v.

Ju högre fårgen år, delto mera klare och ge-

nomikinlige äro de. De omogne äro ej få

klare och ftundom finnas de mtå fläckar eller

flrimor uti, fom åro mer faturerade. Nägre
af delTe fednare falla n altan i violett. De m."-

fte äro i vatnet rullade, runde och platte;

nägre har jag funnit cryftallifcrade med 8 l^dor,

hvaraf fyra varit breda och fyra helt fmala,

famt med tvånne fpetfar at fyra fidor. Mo-
rerne fåga dclle komma nånnait i hårdheten til

Diamanten, och flipadem til infattning i Ringar.

Ayncthyficfi år i fjclfva verket ej annat, ån
cn violet-tårgad Ecrg-cryilall, fom ganfta myc-

ket
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ftet fkiljer i de grader, i hvilka den år färgad.

Man finner deribiand fädane, fom åro riåftan

hvite, med få liten tinåur af violetta färgen,

at om de funnos allena , man hellre (kuUe

an(e dem för en Berg-cryftail, i fynnerhet en,

fom ej år defs båttre kännare. Andre finner

man vara emot ena ändan tingerade, andre en-

daft i midden, andre flåcktals och det i mer
eller mindre hög grad. Stundom åro fomlige

få faturerade, at de liggande pä et bord, fe

nåltan fvarte ut och ega, emot hufet hållne,

en ganfl^a vacker violet färg. Ofta fes fä vål

flackar, fom firimor flåcktals vara blekare och
fiäcktals mer faturerade. De falla uti åtfkillig

ftorlek, fållan fä ftore, fom en valnöt och
meråndels helt fmå. Ju ftörre de åro, defs

mindre och blekare åro de färgade och af de-

fto mindre anfeende och vårde. De fmå ega

gemenligen högre fårg , men åro dock ej myc-
ket af värde, efter de gifva endaft fmä ftenar

til flipning. De dyralle åro de, fom äro högt
tingerade, utan fprickor och af någorlunda

lloflek. Ju mer fårgen i dem år faturerad,

defto mer kallas de mogne och tvärtom omog-
ne, defs mer de åro bleke. Det är utom alt

tvifvel, at deffe varit flytande och at de för

cryftallifation blifvit tingerade af en violet

fårg, fom blandat fig med defs fiuidum, an-

tingen til en del, eller öfver alt. Somhge
finnas rundade och under rullning i vatn helt

fint polerade j fomlige finnas af en irreguler

figur, brutne pä alla fidor, ofta med djupa

och ftora intryckningar , fomlige ega fine fex

fidor och ena fexkantiga fpetfen. Ingen har jag

funnir h i fullkomlig och ofkadd. Det år rart,

E 5 at
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at finna nägon, fom har bagge åndarne, ehuru
de åfven dä altid något Jidit af utvårtes våld.

Somlige ega helt länga violetta flrimor med
hvita ftrimor imellan lig. Af de ftörfte fli-

pas gemenligen knappar for välhr, fom af

hvitt linne i öflra Indien mycket brukas och
af de mindre förfärdigas lifiiycks-knappar och
arm-knappar.

Robal år en mörkröd ften, mörkare ån
Rubinen och af mindre hårdhet. Synes lig-

gande mäft opac, då den år mycket faturerad.

Finnes maft i fmå, rundade och af nötta ftyc-

ken. Slipas til ringars infattning och utgifves

ofta til falu för Rubin.

Hj/acinthr, åro fmä gulbruna eller rödack-

tiga prifmer, fom ofta utgifvas til falu, likfom

Robaien, för Rubinen
Rod Turmalin fer liggande mörk och opac

ut, men hällen emot dagsijufet, fynes den blek-

röd. De ftörfte jag öfverkommit, åro af en
ärts ftorlek, men de mälle fmä, fom risgryn.

En och annan har jag funnit cryllalliierad

,

men merändels altid lladad och ofullkomlig:

denne tycktes hafva fyra lika hdor pä lui af-^

länga column och en fyrkantig pyramid. De
målle åro af vatnets rullning nötte och flipa-

de. Fårgen år meråndels lika ötver alt och
fällan blekare eller mera faturerad på olika

(Ullen.

BLi ^aphir år fä vål , fom andre Ceilonfl e

tingerade ilenar, mogen eller omogen i ätfl-jl-

lige grader, det år, mer eller mindre hogblä.

Stundom åro de fä bleke, at de fe nailan vatt-
^

acktige ut och iallfyiitare åro de mörk-blä.

De äro dock mera jumt färgade, än Amethv-
lien,
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ften, utan flackar och ftrimor, ehuru jag fedt

en, fom i ena ändan var hel Ijus-biä och
emot den andra mork-blä. Alle, dem jag fedt,

hafva varit af vatnets rullning flipade i runda

och allehanda andra fl\apnader. En har jag

ofverkommit få ftor, fom en haffeinot? de

måfte åro flere gänger fmårre. Alie brukas

flipade til knappar och ringar.

Bla lurmalin år blott en qvarts , fom faller

något i bl ätt

Grm Saphir faller fig ljus-grön
,
grönacktig,

blek och år en ricktig Saphir^ fom nyttjas,

fom den förre , til flipning.

Gron Jurmalin år tii fårgen mörk , ftun-

dom ftotande något pä gulacktigt, flundom

pä bläacktigt, ftundom pä gronacktigt och of-

taft på fvartacktigt. Den år ftundom genom-
fkinlig, ftundom betäckt med en opac yta

5

ftundom år den aldeles ogenomfkinlig, Hk-
nande Skörl, blänkande i brottet och ofta med
vrefige lameller, med mycket fprickor långs

och tvärs före. Stundom finnas de cryftaili-

ferade med en aflång column utaf fyra lika

fidor och en fyrkantig fpetsj men faller måil

nött och bruten, i tjocka eller tunna och
oformUga ftycken, ftundom ftora fom en val-

not, ftundom få fmå fom gryn. Den gröna
eller Chryfoprafen är vacker, gräs-grön, klar

och genomfldnlig, famt nyttjas tii flipning.

Den kallas egentligen grön Turmalin, ehuru
detta namn åiven tillågges åtfkillige andre arter.

Topafen^ egentligen fä kallad, faller måft i

gulacktiga fpliitror och år en ruer eller min-
dre mörk, famt ricktig Topas.

CaneU
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Canelflencn har fätt flt namn af färgen, fom
någorlunda Jiknar canel-oljan af den båfta och
finafie canelen. Den år dock ej altid lika,

utan mer och mindre blek eller hög brand-

gul. Häraf finnes fällan nägon af betydlig

llorlek, fom ärofkadd, utan meråndels är den,

åfven de fmä, fprukne uti länga och tvåra

fprickor, fom hindra defs klarhet och gora den
otjenlig til flipning. Deffa fprickor göra, at

han faller i tärningar och fneda fldfvor. Stun-

dom liknar den något gummi Benzoes. Slipad

gifver den ganfka vackra ftenar, i fynnerhet

til ringar och til halsduks- famt andre fpånnen.

Gul Turmalin kallas åfven af Morerne Tur-
malin Topas, emedan den til fm fårg under-

ftundom mycket liknar Topaferne. Til ut-

feende liknar den mycket Bernilen. Son 'ige

åro mera mättade eller mogne, nårtan brand-

gule, fomlige åro mera blek-gule och fomlice

hvit-gule. CryftalUferad har jag ej nägoiuiu

fedt den, utan altid flipad under rullning i vat-

iiet, af et ris-gryns til en ärts ftorlek. De
flipas, for at infattas i ringar och Ixo ratt

vackra.

Hvit Turmalin kallas egentligen Maturefe

Diamant. Den år mer eller mindre h\it, niuft

altid mjölk-fårgad, fa at defs genomlkinhghet

ej år fullkomligen klar. For denna orfak

fkull, bräunes han ofta ut, da ffirgen förgår

och den hHr mycket kk^rare, fallån icke af

fullkomhg hvithct. ]])en omveckkis dä med
lin kalk och bränncs med r^i-nar af Ris (oryza).

IVlan iinncr ofta f5.danc, fom liafva flackar el-

ler ilrimor uti fig, Meråndels finnas dc ili-

pade af vatuct, och nägon gSng cryfiallifera-
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de med en aflång column, fom har fyra lika

fidor och en fyrkantig fpets. Af defle flipas

flenar til ringar, i fynnerhet til garnering ikring

andra ftörre ftenar, til arm-knappar och fmä
lifftycks-knappar. Deife åro ibland de allniån-

nalle Itenar på Cellon och ej fårdeles dyre.

Hvit Cryftall faller hår både cryltaliiferad

och af vatnet flipad uti ojämna
,
platta

5
långa

och gropiga flyeken. Färgen år klar, mer el-

ler mindre v atn- färgad eller blänkande hvit

De fmärre flycken har jag ofta fedt med fm
column och fme pyramider. De itorre åro

fnerändels af rullning i vatn afnotte. Den
gar fiundom til tvä knytnåfvars llorlek. Hår-

af flipas väft- och lifftycks-knappar , ilenar til

knappar for underbyxor och tii infattning i

ftofpännen med mera.

Vatn Saphir kallas de ftenar, fom mycket
likna hvita Cryftallen, .men åro emot dags-

Ijufet fliådade både klarare och hvitare ; de
ikiljas i fynnerhet , ined fin hårdhet, hvarutin-

nan de öivertnlila cryltallerne. Jag har aldrig

kunnat ofverkomma någon af deffe, fom egt

fine fidor och fpetfar, utan altid hafva de va-
rit af vatn, uti oformliga bitar nötte eller ock
platte och rundade fiipade med en fkråflig yta,

full af fmä intryckte punkter. De ftorfte jag

fedt, hafva varit af en valnöts llorlek. Defle
åro mycket dyrare, ån cryjlalier, och flipas

til knappar för våfiar
,
lifftycken och fkofpånnen.

Taripo kallas pä Cellon en hvit ften, fom
formodhgen ej år annat, |n en qvarts eller

Jivit cryftaii Defs farg år hel hvit eller nå-
got vattenapktig , men ej fä klar och genom-
ikinlig, fom- cryft^llen, utan fnarare lik en

qvarts.
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qvarts. Aldrig har jag fedt den cry/laiiiferad,

utan i oformlige klumpar. Af defle flipas åf-

ven ftenar til inflittning.

Gul Cryftall år troligen den fainme med
den hvita, endafl: med den (Mlnad, at den
faller i en obehagelig gulacktig färg. Cryllal-

liferad har jag aldrig f^itt fe den, utan akid af

vatnets rullning afnöttj rundade Ilycken nied

eu knottrig yta.

Erim Cryftall ftiljer fig ifrån den föregåen-

de, endafl dermied, at denna år fvartacktig

eller lik blekt biack. Liggande tyckes den va-

ra ogenomfkinlig. Emot dagsljufet fedd år den
tvärsigenom ficktbar. Deffe har jag altid fedt

vara rundade, i Itycken fä ftora, fem en ftor

hafielnot eller en liten valnot, utaf den rull-

ning, de i vatnet undcrgutt. Ytan år ikråtiig

med lina intryckta punkter och en erå crufb,

fom-ftundom gnr honom ogenomn\inlig , dä

den år hel, ehuru det inre år klart, fom fes,

då han flås fonder. Håraf flipas knappar för

underbyxor och andra behof.

Svar: Cryftall %x en helt fvart, fldnande och
ogenom 11: i ni ig fkorl. Den linnes ofta uti

oformliga llycken bruten, rund eller afiang

under rullning i vatnet flipad. • I brottet år

den giånfande och faller i fkifTriga ftycken

,

fom i kanterna åro genomfldnliga. Håraf har

jag fedt ftycken få flora, fom en valnöt och
andra helt fmä, fom en art. Någre har j.ig

kunnat öfverkomma, fom varit crylbdliferace,

ehuru ej aldeles oiLadde, med fcx olika fidor

och en trekantig trubbig fpets. Håraf flipas

knappar, fom i lifllycken oclr kläder dragas

af dem, fom hafva forg. De likna mycket
fleu-



1784- Feb\ Mart. 79

ftenkols-knappar. Cryftallen är mycket all-

mån och utan färdeles varde och dyrhet. Jag
kunde ej mårka, at Indianerne hade lig bekant
dennes eleftriil^a egenfkap, hvilken de aldrig

beteckna med det namnet Turmalin, utan til-

egna det ät flere andra arter.

Kattoga kallas en mycket hard ften,

fom faller mer eller mindre uti hvitt eller grönt,

half genomil^inlig, med en Hrima af en linies

bredd, i midden, fom år mycket hvitare, än
fjelfva ften-arten och flyttar fitt ljus, alt efter

fom den ät fidorna vandes. Den liknar altfä

härigenom ett kattoga, hvaraf den fått lit

namn. Den fcörlla jag fedt, var af en haiTel-

nöts ftorlek 5 andre finnas mycket mindre.

Rå fynas de ega inga kanter eller tecken til

cryflallifation» Defs värde år proportioneradt

efter defs ftorlek och renhet. En af en nots
ftorlek, utan fprickor och andra fel, värderas

ftundom til 50, 60 och flera holländik:a Riks-

daler. De fiipas kuiirige och aflänge, utan
planer, få at den fkiftande ftriman kommer i

midden, och infattas fedan i ringar, fom Mal-
labarer och Morer bära.

^1 Af deffa Befkrifningar fes, at den ften,

fom i Europa år känd under namn af Turma-
lin och bekant för fm eleärifl^a kraft, ej är

bekant under famma namn hos Indianerne;

utan at de med Turmalin beteckna flere fte-

nar, fom ej ega någon elecirifk egenfkap och
det äfven af flere arter, af ätikiiliga fårgor och
af ätndllig klarhet.

^ De måfte af defTe ftenar har jag communi-
^erat med Herr Profefforen och Riddaren Berg-

- MAN,
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MAN, lom gunftigt behagat meddela mig de

mineralogiPua namnen derpa.

Morerne åro i fynnerhet de, fom i Colom-
bo, Gale och Mature fålja deiTe ftenar, både

rå, flipacle och infattade; men en främling bor

vara mycket varfam i handel med dem , fä

val derföre, at de ofta begära odrågligen myc-
ket derfore och långt ofver vanliga vårdet,

fom ock derfore, at de ofta bedraga köparen

med glas-fluffer och flenar, flipade af dem,
hvilke få val och konftigt göras, at en ovan
lattligen bedrages.

Alla deffe ädlare ftenar, fom finnas på
Ceilon, i fynnerhet i Maturfe landen, rinnas

i dalar och vid foten af berg, i en blandning

af jord och fet lera. Atfkillige forter fmnas i

famma jord och på fmima fullle. Stundom fin-

nas de åfvea åt van på jorden, då de genom
itort regn eller af Itrumtmande vata afiköljas

ifrån bergen.

Pä fomhga ftållen finner man utan myc-
ken movla flenar pä en, två eller tre fots djup

under ytan , dä man åter på andra flällen gråf-

ver tjugu och flere fot djupt. Nar man har

vatn til hands, går verket mycket lättare,

emedan vafl^ning dä kan il: e pä Hållet; jorden,

fom då grålvcs, lågges uti en lior Rotting-korg,

fom hSlles i vatnet, at jorden kan trånl"kiijas.

Derfore hållas de grufvor, fom ligga vid bäc-

kar, ånflqönt de ej åro de rikalie, for minlt

mödofam.ma.
Gråfningen af ädla Stennr uti de kring

Mature liggande länder, bort-.-^rrenderas ärligen ^

i Auguftl manad, för HoUåndika Ofiindiika

Compaguiets räkning, 5t den måftbjudande.
Är
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Är 177 1 fades en Mor hafva ärendet för 180
Riksdaler. Landet fom til gråfning tortaren-

deras, ligger ej altid i en flråcka, utan ätfl<il-

liga llycken^ hår och der fpridda, utfokas,

fom befinnas ega (lenar. Innan ärendet fker,

beficktigas deffa liållen af Committerade pä
Compagniets vagnar. Under fädana ftycken

land höra ofta Cingalefernes trägårdar, fom
då ej åro frie för gräfning. Ett och famma
land kan arenderas bort och alrfä gräfvas fie-

re gånger. Gemeniigen och helft utfokas
' fädana land-ftycken hårtil, fom äro vid ber-

gen och i fynnerhct vid bäckar belägna ^ lör

utvafkningar ilsuil. Hufvud-y\rendatorn fåljer

federmera ofta bort, ät åtfkiliige andre frihet,

at gräfva n^ed et vift antal Man, til exempel,

för 15 Riksdaler ät den, fom låter för% gråf-

va af 10 Man och få i proportion, för 5 eller

20 Man. Deffe ega då frihet, at gräfva hela

året och hvareil de vela, men icke med mera
folk, ån de betala före åt hufvud-Arendatoren.
Den, fom köpt fig frihet, at gråfva, betalar

utom defs fjelf fine gråfvare. Hvad, fom ef-

ter gråfning och vafkning fås hvarje månad,
lågges i en påfe, fom förfeglas och til egaren
hemfåndes, hvilken dä har at utföka och for-

tera ii ne llenar, fom han med mer eller min-
dre profit kunnat förvårfva.

^iy<: ->;^^^^H^>--/f>^-
->''>4r0e^0;^^^

Om Igtars fbrbkande.
af

B. N. BERKENMEIJER.
Apothekare i Helifingborg.

Medio Maji erhölts ibland en del famlade

Biod-lglar äfven en drägtig hona, til får-"

F gen
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gen blek-grå, den jag för fig fjelf förvarade uti

et glas. Uti denna fyntes en fort grön materia,

ibm jag trodde vara defs excrementer, men ef-

ter 14 dagar, fåftade hon lig midt pä glafet ock
flåppte denna materien ifrån fig, fom fanns vara

defs ågg eller romm, hviiken fördelte lig uti 4
kulor ock då jag fåg på dem med microfcop, fyn-

tes de til fkapnaden fom Vindrufvor, men ona-

turligen fma , fa at de igenom mjcrofcopet i bör-

jan ej voro ftorre än et Mejrams-frö? öfver deffa

ågg blef honan beftändigt liggande, tils de om 3
veckor blefvo (förre, at de fyntes igenom glafet

ftora fom et Käl-frö, ock omfider blefvo ovala

och fpetfiga ät ena åridan: hvarefter ungarna
kommo ut, en af hvart ågg, til ett antal af circa

150 ft. alla ganfka hvita ock bleka at man hade
fvSrighet i början at fe dem med bara ögon. Des-

fe ungar höllo iig beftåndigt under buken på
modern i ungefärligen 2 m^lnaders tid , dä de fe-

dermera förfölgde och dödade iin moder, och
vandrade få omkring för lig fjelfva. Artigt var

at fe huru Igel-honan, fåfom ett vatten-djur, för-

hölt fig pä famma fätt med deffa ågg, fom en Hö-
na, med at hela tiden beflåndigt ligga uppä
dem, och dageligen flere gånger vända om dem,
tih de voro utkläckte.

^fimårktiingar oui ^kälSlågtet i Ujter-Sjbiu

Af
SAiMUEL ÖDMAN.

*M »aa i min — i "^ i

vjkål-flågtet ar ånnu nog ouö-edt. Framl. Herr^ Archiatern von Lixxé anfåg alla norra Po-
lens Skålar, lör Art-föråndringar af lin Phoca
Vitulina. Genom Crantz, Olafsen, Hore-

EOW,
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BOw. Ha MMER med flere, hafva vi fädt en myc-
kenhet Skål-arter 5 hvilka ej mera tåla, anfes for

Varieteter. Pennant har fåledes ökt fit Skål-

flågte anfenligt, och de Skålar, fom emot <it

fiågtes natur, bebo Baikal Sjön uti Siberien,

torde åfven vara en egen art, efter fom både vid

Malouinerna och flera Södra Polens klippor^^

Anfons Sjölejon, ej få anfes fåfom ende ftam-^

men. Fårgen mäfte håruti något determinera^

når den jåmföres med lefnads-fättet, och i detta

affeende, har jag utur flera bref, med hvilka en
Svenfl^ Adelsman hedrat mig, hvilken ej allenafl:

bor ytterft i hafsbandet, och fjeif idkar för fit

nöje n^ytte och fifke, utan ock kan af egen er-

farenhet förfåkra om ricktigheten, famlat föl*

jande upgifteir, hviike ehuru icke beledfagade af

fa fyftematifke caracterer, fom fordras at zoolo-

gice utftaka arten af djur, likväl innehålla ea
och annan reflexion , hvaraf vetenjkapen torde

fa något ljus rörande deffa djur, hvilka om de
ån fkulie anfes för varieteter, få fordras likväl

äfven deffas kännedom, til fullkomlighet af des-

fa djurens Hiftöria.

Af Skäl-flåg tet träffas hår fem Arter. i) Gra^

jkalar, 2) Stat-Jl^alar. 3) Gr/ Vikare-jkilar, 4)
fjViirta Vikare, 1^ Morunge-fiialav.

Af deffe hälla fig de tvä^förftnåmde uti öpna
hafvet; lefva af llrömmiDg, Sjökaifvar, Lak-
gulor j öfvergifva om

^
vintren vår Skärgärds

ftrander, återkomma ej heller om våren, föräii

alle is-berg undanfmålt. Men de äro ätflidlde tii

fårg, och ungarnas fårdeles olika utfeende.

Gra-Jkälen år helt gul, då han vid Matsmåffo'

tiden, i den bilirafte köld, ynglas pä nakna hafs-

ifen. Under det han våxer, mörknar denna

F 2 gula
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gula färg och far florre eller mindre flammor el-

ler fläcRar. Denne Skål-art blir ganfKa Aor, och
upnär ofta längden af den ftörfta flianfKa Oxe.

^tat-Jkalen ynglas deremot mera hvit, bibe-

håller ockfå denna ljufa fårg fä oföränderlig, at

den högfl, ftöter på pårieiårg, då han hunnit
fin fulla växt. Han blir ej heller aideies fa flor

fcin Grä-fkälen \ han är mera fl<ygg och varfam,

hviiket alt gifver anledning at hälla honom for

frän Gr.ljkdlen åtfhild art.

Vikare-JkdUn fKiljer fig fran de redan anförde,

cievmed, at han kryper iip i land föratfofva,

jdi' deremot de andre, fom gemenligen kallas

HafsrjkdUr ^ ftå uprått i vattnet, med hufvudet
ofver vattubrynet, och fotva få tungt, at man
.kri^j. jroende fmyga fig dem nog nära, för at hug-

dem med fl^äl-jårnet. 1 anfeende til födan,

jbälkr fig Vikare-fKalen måft efter Skotfpiggen
,

dm han, om höften, trägit förföljer i de grun-

da Vitor, dår denne hfk-art dä milliontals iniii-

ger, . 1 detta fifl^e fer man aldrig Hafs-Jkdlen

t^ga,;.. r/Ä^r^-;/ är ockfå aitid fetare; Han flyter

ofta död-njuten, hviiket aldrig- händer med
Bafs^Jkdten, Af defl^a Vikare-fl^älar äro en del

endel gra. Bagge arterne gä pä nät,

fom utläggas tor deras räkning, och få länge

inga fl^ål äro för handen , at tilH^rifva deras oli-

ka ålder en fä olik färg, utan tvärtom, den jr.?

föder grå , och den /r.nvt- Jlkavcn f\ ar-

ta ungar, kan jag icke anfe dem vara af en ge-

irienfani art.

Mortpjocn är en mindre Skäl-art. Ar brokot
tecknad, med fläckar tigrerad. Man bör få myc-
ket mindre föra denna art til någon varietetaf de

torra, fom deftörftc Skäl-flsvttar förfäkra, det

Mor-
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MoiTingarne blifvit få utödde, at de på tio är iQ-

ke fedt någon enda i Roslags Skargården ; en fak-

nad, fom ej vore möjelig, om Morungen blott

til ålder fldldes från de forenåmda, ty ibland

den mängd Skålar fom ärligen falla, borde nöd-
vändigt någon, på få långtid, funnits vid den
ålder at han kunnat kannas af lina fläckar, deråft

han ej vore eii fåril{ild art.

Härtil får jag lägga några anmärkningar om
deffa Sjo-djur.

Man fKiille lått tro, det Skäl-ungen fom för fin

dunihet kallas Skältok^ hvarken kan fimma eller

trifvas under vatn
,
ty han ligger ftändigt pä is-

kanten , dår modren planterat honom, och dä
fkyttar nalkas, år nojfamt at fe huru den om-
tänkta modren fattar ungen i fm mun och for

honom til något mera tryggt isftycke, där hon
lägger honom och fim«mar bredevid det famma.

Dä alle Skalar fortfåtta fin flykt med dykning,
vidtager dockm.odren aldrig denna utväg, då hon
för (in ungej lägger honom ej heller uti vatnet.

Skålens fått at upkiättra pä de hala och kulri-

ga hafs-klippornaär ej mindre märkvärdigt, han
följer med dyningen til klippan, dä böljan up-

höjes och tillika uplyfter Skålen, fattar han med
fma framftråflar, lagda i kors, uti klippan, tryc-

ker fm nos ganil^a hårdt derpå ; blir fä flående i

denna flällning til defs nälia flört-fjö kommer,
då han få begagnar fig af defs fvall, at han pä
femma fått får et nytt fotfåfte ännu högre upp«

Sålunda fortfar han, til defs han kommit nog up,

för at kunna draga fin tunga och oviga bakdel

hel och hällen til det förefatta målet.

Under vatnet, täfiar Skälen förmodligen med
alla Sjö-djur, uti flyrka at fkjuta fart Det år för-

F 3 un-
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imdransvårdt at fe honom dyka, och efter några

ögneblick upkomma flere hundrade famnar f ran

famma flälle. Man fer honom llundom på grunda-

re vatnjik en fl^ymtjdåra detnpmärkfamaAeoga.

Haf'Skälarne^
tyckas mera ålfka ifen ån Vika*

ren; ty om vären, ehuru Skärgården öfverflodar

af ftrömming, bUr ingen Hafs-Jkdi fynlig. Den-
ne arten uppehåller fig då högt up i Bothnifta

Hafvet, af hvilken omfländighet, Rodloga, Svaru

ioga^ Kudoxa och Simdjkärs Inbyggare, lydande

til Stockholms Lån, veta draga anfenlig nytta. De
taga då flera månaders mat-förråd om bord pä li-

na fmå opna Kajut-båtar, och fegia up emot och
imellan hafs-ifens flingor. Så fnart de möta ett

is-berg, vaja de det i början, men fegia fedaa

fatt det famma; taga fåfte pä defs läfida och lata

fjg fä föras af berget, fom ofta kan ega en half

mils längd, famt lo til 12 alnars högd öfver vattu-

brynet. Sädane berg beflå af ftörre och mindre

på h varandra vakade is-ftycken, hvilka följackt-

ligen, vid fammanfrysningen, gifvit anledning

til mSnga toma mellan-rum eller hålor. Uti deffa

göm.or finna fig Hafs-fkähim^ få val, at de fof

låta fi-g dödas med klubbor, ån de öfver^irva fi-

na tilhäll. Äfvannåmde byars invånare åro de
ende, fom kunna kallas råtte Skål-n\yttar. Man
fkulle kunna gifva dem namn at Svcnflua Grön-
ländare. De bo pä nakna klippor i hafvet, de haf-

va hvarken fl^og eller åker, föga ang och n^figra fä

enebun<ar. De köpa vedbrand och timmer. Dä
hufen föråldras, göra de kol af öfverlefvorna,

dem de, enligt egen utfago, töryttra med ladan

fördel, at de nallan dermcd förlkatYa lig nya bygg-

nings-ämncn. I itållet för halm nyttja de vid ut-

fodringen af lit ringa hö; ren-mäffa ät fina fä
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kor; och häftar aro hos dem aldeles ofedde..

Skäl-ftytte och iifte utgöra deras enda närings-

fång. De vaga fig ikmdom öfver til Reval, at

köpa fig fåd, helft dä is-bergen fört dem få vida

ur kofan. I ftod af Kongl. Refolutioner ega de
idka Skäl-fkytte kring Rikets hafs-ftrander. All-

inogen pä flera kanter af Skåren anfer dem kun-
na trolLi, och de begagna fig af denna fordom

,

fom ftaffar dem trygghet för ftöld i fina öpna
bätan

Sedan is-bergen förfvunnit, foka de Skälen
pa hafs-klipporna, då Skålen för lugn ej kan up-

klättra på hafs-bergen, lägger fig Skytten^ klådd
i en hvit ftjorta på klippan , och tjuter fä likt en
Skål, at en myckenhet af deffa Sjö-djur famlas;

och då de titta up ur vatnet, flijuter han den,
fom befinner fig öfver nägon känd grynna,
dår rofvet med dragg och lina kan återfås, ty

på djupet fl^ulle den funkne Skålen ej kunna
uphåmtas, hvarigenom et kreatur fåledes för-

lorades utan gagn, då det annars vid et annat
tilfäile kunde komma til mätta.

Om vintren fer man deffe härdade Skyttaf

krypa pä ifen, like Grönländarne, klädde i

Vikare -fldnn. De vråla dä likt Vikaren och
bedraga fäledes, pä en gäng defs öga, öra
och nåfa»

FÖR-
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PRiESES

Herr NILS DALBERG,
Bergs -Råd.

Strödde Minerographi/ke Obfervationer.

At utröna, i hvad mån någon BSt-farts öpnan-
de imeilan Storfjön i Jemtland och Öfter-

fjon kunde blifva mpjelig, gjorde Landshof-
diagen och Commendeuren af Kongl. Nord-
ftjern® Orden Herr Baron Örnsköld år 1766

G anftalt.
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anftalt, at dar imellan varande forfar i Indals

ÄUven blefvo genom dä varande Magifiern, fe-

dei-mera Kyrkoherden, Herr Stexius afvägdc.

Slufs-byggnads deffeinen afltådnade, for be-

tydeliga hinder, fom dervid mötte j m.en den-

ne afvågning har jag fä mycket hellre trodt

förtjena, at, til Topographers, Mineral-Hillo-

riens och flere vetenfl^apers tjerill, blifva kun-
gjord och förvarad , fom cien öfverfldif en

längd i öfter och ve/ler af 24 mil, och j det

nårmafte utvifar landtryggens högning täm.li-

gen nåra intil Jemtländfke fjällen.

Det blir icke fvårt, at frän Kall- eller Are-

fjoarne fullfölja arbetet, och famedelii: intaga

hvOgderna af fjällen, och den region, fom ut-

gör, vid 63! grads latitiTd, fländiga fnö-granfen.

I mil ifrån Storfjön, c^f- mil fran

. Hiftmo Forfen.

Hafvet, 1050 aln. lång

Fallets hvögd 49
UndcT Forfen et Strömdrag
högt f N

64
^torjuyr Fovfen,

2 mil frän Storfjön, | mil lång

Ödfs Fnrfm.
12

2| mil från Storfjön
, 630 alnar

läng, hög 22
Gvanho Forfen.

3^ mil frän Storfjön, 950 aln. läng, hög
N/if Forjhi.

3~- mil från Storfjön, | mil lång

SkarhSlls Forfen,

6]i inil från Storfjön, 18 n~iil från

Ollerfjön, \ mil lang, höc[

12

8 4

Transp.



1784- -^P^' ^^j' S^^^^'

Transp.
'" Médjkogf Forfen.

y mil från Storfjon, emot 2000 aln.
" läng, hög

Näfver Edfia Forfen»

7|mil frän Storfjön, |mil läng, hog

Stugu Forfen,

9| mil från Storfjön, 625 aln. lång.

Öfverfta fallet 13
Nederlta fallet 6

91

Krangedf Forfen,

li| mil frän Storfjön, | mil läng.

Förfta fallet 212 aln. långt, högt 14 8
Andra fallet 69 aln. längt, högt 17
Tredje fallet 875 aln. långt, högt 49
Fjerde fallet i Drakeholans ne-

derfta trappa 160 aln. långt,

högt 1 5:

femte fallet eller Storfallet jr

Geduns eller Storforfen.

15I mil från Storfjön, f mil läng.

•Svalget eller draget från Ge-
funds lugnvatten högt 10

'Lodråtta fallet 62
Forsbrufet nedanföre 21

Svarthoh Forfen.

X5I mil frän Storfjön, 81 mil från

Öfterfjön, 1280 aln. läng, hög
Hälle Forfen*

^15! mil frän Storfjön, 1125 aln. läng,

hög
Haning Forfm,

Sitdx nedanföre, 150 aln. lång
,
hög

Iot. tum

4

36

32

19

146 8

93

22
>

12 4

8

G 2

Traasp,
j 518 j 41
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Transp.
^tadf Forfen,

i6| mil frän Storfjon, 3000 alnar

läng, hög^

Öfteras Vorfen.
Vidtager ftrax nedanför fiilnamnde.

161 mil frän Storfjon, 640 alnar

läng, hög
Utanede Forfen.

Strax under nåftiöregäende
, | mil

lång, hög
Strupen.

i6| mil frän Storfjon, f mil läng, hög
Berge Forfen.

23I mil från Storfjon, 600 aln. läng,

hög
Utom det fom fl^åhgen kan tilläg-

gas för lugnvattnens docering

pä 24 mils längd, ligger fäledes

Storfjön öfver Hafvet

Frän Öfterfjön til och med MedHvOgs For-

fen, fom ligger 461 fot 6 tum högre, bellä

Bergen af röd granit med Ilående klyfter, och
uplliga i Hora branta högder, hvilke, fårdeles

mot Hafvet, äro hare.

Af fädan befiaftenhet är Sjökuften genom
Helfingland, Medelpad och Ångermanland, och
har jag funnit denne hålle-art continuera (*) i

veiter

() Fj.ill-arterne utm.lrl^a fm gräns kring Angermanna-
än rncd flackt liggande bryn- och Häl litens-arter famt
miirklten, kring Ljufnan och Ljungan med gyttrin-

gar af en brcvia laxoia, Tom kring Ljalnan är mer
Ijltfpatig, men kring Ljungan mer li;\Ile-flintblandad.

Det tar anmärkas, at kring Högdal och Räcan, hvar-

eft brevi-arterne mota, i^r fäitec ofvan damjordea

Fot. tum

4

67

18

22

ic

4 6

64c
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vefter kring Ljungnan ofver Högdals Socken,

kring Ljufnan 3 mil ofvan om Svegkyrka och

kring Ångermanna- än ofver Ramfela, hvareft

fedan vidtaga fädane gefchicker, fom utmärka

granfkapet mot fjållen.

Närmalt Hafvet framftryka i deffa granit-

berg ätfldllige kiesgängar (*)5 någre blottade

järn-anledningar hafva ej velat lyckas.

Vid Skärhålls Forfen vidtager den flolågri-

ge kalk -trakt v fom, kring ftora vattnen i neg-

den af Storfjon ,
åtddljer graniten frän de i

Vefter belägna fjåll- arter, och innehåller err

längd af vid pafs 10 mil och 4 mils bredd.

' Deffa gränfor kunna närmare pä Chartan,

utftakas med en linie frän denne Fors ofter

om Hammardals Kyrka, Fölinge gränfen mot
Lith, nedanför gardet i Offerdal | mil vefter

om Alfens Kyrka eller vid Bleckäs By, Hallen,

Marieby, Oviken, alt emot denne fockens fjäll,

Myfjö, Bergs Kyrka, ofver Näiten ät Båtfjö,

i| mil vefter om Råffunds Kyrka ät Lith, och
tilbaka mot Skårhälls Forfen.

Kalken är af olika art, mäft tät och röd,

meråndels al tid med petrificater, i fynnerhet
Orthoceratiter, inblandad, i Offerdal Ivart, in-

mängd af coraller och fnäckor.

Dä man til ofvannämde afvägning 640 fot,

lägger nägot för lugnvattnens ftupning famt
de kring Storfjö ftranderne tämligen anfenlige

högder, kan utan fel antagas en hogd af 900
G 3 a 1000

ofverkaftadt med gefcbibe af ofta 8 a 10 Cubic fam-
nars ftorlek, beftäende af rod fältfpat och granit.

Jordmanen fand och mjäla.

(*) Sådane finnas vid Sundsvall krmg Logdo Bruk, i

Tuna, Ulänger, Sidentjo och Nordingerå Soknar.
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å icoo fot ofver hafsbrynet, fom i fiokalken

forer fädane petrificationer , hvilka man för

hafslemningar vanligen vill anfe. Högre up
emot fjällen har jag ej blifvit dem varfe

och anmärkes detta få mycket hellre, fom
Jemtlåndfke fjållarterne icke gifva anledning

at mifstånka vulcaner, fom annorftådes ofta

orfakat jordytans förändring 5 det får jag ock
härvid tillägga, at fjön Siljan i olter Dalarne,

hvareft dylike hällar förekomma, tyckes ega

lika, om ej något mindre, högd, hviiket likväl

föftjenar vidare underfökning.

Deffe kalk-hvarf äro icke mycket fondera-

de pä djupet, dock finner man både i Näs,

Hallen, Marieby, Rodön och Näfkått, at de

omvexla med lager af Alun-fkiffer, fam.t ftun-

dom med kies-fletfor C^'*),
hvaraf en del ega

någon koppar- halt.

Brynftens-arter träffas icke ofta, dock fin-

nas fädane vid Räffund, åfven ock i Mörfills

Sockn vid Semmilla och en del af Undersåker,

hvilka, ju längre up mot fiällen, få m.era fin

både fammanfåitning och fkifring, famt där

kunna anfes för en art af tak-fkiffer.

I grän-

(*) Af Sveiifka Bergs- tracter, hvilka ega med delTa

nägon likhet, och hafva i floJägrige famt formode-

ligen ur vattnet ftlde kalk- ocn ikiffer-hvarf fren-

vandlade hafs-fofter, känner jag ej någon högre, utom
defle, ån Kinnekiilie, fom, efter Herr Tcjniilds up-

gift, ftiger 390 ahiar ofver Vencrn, famt med til-

lagg af Hr. Ei.vir afvagning, 102S fot ofver HaA et.

Huiineberi^ liar, efter famma rakning, cndaft 44S fot.

(**) J'^g ^i'^r icke kunnat utröna, om, enligt Hr. Fer-
BERS fv<rem, defle fletibr h.ir utgöra atlofsningen

mellan 'kalken och fkiifern. S.idane fletfor har jag

funnit vid Rod6-i-raftegard, Tofsäfec, i Berg och i

Hallen.
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' I grånforna emot fjållen bäddas deffa hvarf

öfver angränfande hallar, hvilket man i fyn-

nerhet finner vid Tofsäfen, i Berg och vid Of-
ferdals-fjällens fot.

Sådant, jemte mycket annat, tyckes beftyr-

ka deffa lagrens tilkomft igenom fällning ur

I vatten.
^ Pä fodra, veftra och norra fidorna omgif-
ves denne kalk-trakt af fjällen, jag här ej haft

I

tiifälle at underföka den fiflnämnde, men i Berg-

Socken och norra flyttningen af Kloffjo fjäll

ifir en grof grå hälleflinta radande, hvaruti ftun«

dom någre tåkfpats körtlar infpela. Södra flutt-

ningen af detta fjäll beltår deremot af gyttrin- ^

gar och en fädan Breccia, foni Bergmäftaren

Cronstedt befkrifvit i Kgl. Vetenlkaps Aca-
demiens Handlingar Vol. XXIV, och hvilkea

fedan continuerar genom Lill -Herrdal, Särna,

! famt forfkuggningsvis blandar fig med och
förvandlas uti den förenänide Helfmge graniten.

Veftra ijällen pä Härjedals fidan, hvaribland

jag haft tilfålle at befara Ana högar, Risåfen,

Hallen, Höggrindsvåhlen, Lunddörren, Flatnu,

Kamrue, Rofjället, Ruen, Häckleberg, Sörgruf-

veberget med Häilkläppen, Mittåijäll, Ohn-
fjället, Lillfjållet, Sohlbergs högden och Trund-
rifet, beftä alla at en flackt liggande lös fl^ifrig

med grynig qvarts inblandad hvit talkartad

glimmer ('^), infprångd med fina kies-gniftor,

G 4 hvar-

(*) Denne qvarts och talkartige glimmer kallar Ba-
ron Tilas hornbindig fandften, for defs lofa textur,
fom orfakar fonderfairande i et hvitt, fett, glimrigt
mjöl, fom- utgör Hårjeädalens damjord , och tyckes
vara for Ren-moffans våxt fårdeles treflig. Denne
art år det ock, fom, enligt Bergmåftaren Ckonstedts
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hvarunder, pä mänga ftållen, en los, fet och
fvartaktig trapp möter. Kies- och koppar-gängar
finnas ftundom deruti, af hvil.ka en del utan
tak ligga juft ofvan hållen under damjorden
utbredde, och jag derföre kallat dag-fietfor.

Deffe fortfätta ej åt djupet, och af ftdan art

hafva gamla grufvan vid Ljusnedal famt Haft-
klåpps fkårpningarne varit.

Jemtlåndfke fjällen, af hvilka jag underfokt
trakten omkring ÅrelKutan , Velifte fjället.

Svärd - fjåUet , Ottljo - fjåilet
,

Ren-fjållet,
Mull -fjället, Handöls - fjåilet, Snafa- högar,
negden krin^ Infvulens äng och mot Al-
dens-fjäll, beftä af en egentligen få kallad ftåll-

ftens-art, af qvarts, glimmer och fpåckltens-

åmne (*)^ altid (kifrige och flackt liggande, med
nägre fa, fållan 45 graders, fallande under hori-

fonten.

Ju mer i öfter och fram emot landet, ju
mer faller texturen härd och fkifringarne fam-

inanvåxte^ Qv^artfen råder, men minfkas och
ftnäningom förfvinner ur fammanfåttningen, ju

mer man upftiger mot högderna i vefter, hvar-

cft fpåckftens - artad glimmer med föga q varts,

men mer granater och fkörl, blifva rådande,

och gör glimmern, at fkifringarne mer aflofsna,

texturen blir ock ftundom mer vreiig (**).

'Fjål-

upgift, i luften vittrar och far et mera k^rft och
fandftens likt ucfeende.

(*) Kallas af Bar, Tilas och flere Bergsman Horn-
Ikiffer.

(*) Det fer pS n^gra ftallen ut, rom hade deffe 16-

fare arter fitt tilhili på högderna ofverft i dagen, ock
fom qvartsblandningen ökades med hirdlieten un-
«ier afiattning på djupet, men detta år ej ånnu utredt.

Handöls tåjgftens - brotts jimföreife med kringgif-
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Fjällen nårmaft Riks-grånfen har jag ej 11

färdeles befarit, men deras arter åro at llerr

Landshofdingen Baron Tilas och BergmåRa-
i:cn Cronstedt förut befkrifne. Flokalk fin-

nes iiundom, men ej mycket ofta, bäddad på
hällarne vid vattudragen

C^').

I deffa fjåli finnas malmgångar, hufvudfak-
ligaft af koppar ('^'*)^ näftan altid anvuxne och
med fä grader under horifonten llupandej gang-

arterne äro näftan like med hällarne, och fldl-

jas endaft med inblandningar af fkörl, Zeo-
iith och kalk-arter, hvilka fiftnämnde, anfi<utne

i drushol, åro förädlande, men tåte och i fpat

form, ej mindre förtryckande ån hålieflintan.

Den regel, fom framl. Landshofdingen Ba-
ron Tilas frän Röras i fin Stenrikets Hiftoria

anmårkt, om gängarnes förtryckningar af of-

vanliggande högder, håller i deffa bergen alde-

ks ftånd, faftån Bergsman, fom determinera

orden förädling och förtryck efter oeconomi-
fl(a förem.äl, dermed förvillat fatfen.

En gäng blir under ofvanliggande högder
altid fammantryckt och får mindre mägtighet,
men ^malmen faller ock altid då mer^ famlad
och rik: fådant utvifa Guftafs och Areflaite

grufvor i Jemtland, ej mindre än Förhoppnings-
grufvan i Härjedalarne under dälderne

.
jGj der--

vande fpa ckftemsartade hallar kan vid annat tilfålle

forfcjena närmare granlkning.

. (*) Häland och Mo i Uudersålrer, R© i Kall, Liusne-
dals marinor-brott

Vid Alden i OiFerdal år en Blygrufva, faft med
férlutt, arbetad, vid Ljusnedal finnes en godartad
qvickftens järnmalm, liggande i hängandet mot Blix».

grufvans koppargäng.
Handöls gingen tyckes åfven geaom okad mäg«



98 1784- ^2^^^'

deremot okcs mägtighcten, men malmen fpri-

des och mittlarne intaga ftörre rum, hvilket

ofta befvårar brytningen.

Märkligt år, at i Hårjedals och Jemtlands

fjåll- trakt har bergvåxten och gångarne, hvil-

ka altid följas, et fvåfvande och flackt lägej fä

förhåller lig ock både vid Röras och de flälta

Norfka Fjåll-grufvor.

Jag har fåfängt fökt nägon fyftematifk -ord-

ning uti deffe bergarters ftrykning och ftup-

ningar: de tyckas måfl altid hafva lammanhang
med omgifvande dälder och vattudrag, hvarat

en del torde tilkommit igenom bergens fatt-

ningar och fjunkning, men andre deremot ge-

nom utfkårningar och väldfamma floder.

Således har jag funnit Tenans vattudrag

hafva omgifvande hällar å fodra och norra fi-

dorna flående på boril, men fcdan Ljusnan

träffats, ftår väl fodra berget pä borft, men de

norra falla under dalen.

Mittan har å ömfe fidor pä borft ftäende

berg.

Ljungnans bägge fidor falla emot hvarandra
under dalen, likaledes förhåller lig ock med
Ottfjö, Omfjö och Sellfjö vattudraget.

Hånds- och Are- famt Undersåkers Alfvens
ftrander vifa ej heller H^ifringen pä borit, utan
faller den från bägge fidor under dalen, men
omkring Kalls vattnet ftär bergväxten bäde
vid norra och fodra ftranden på ända.

Gerna hade jag velat anfe hela fjällhögden

för bellående af horifontella hvarf, och tro at

de

tighet, iiifi-ej^ne mittlar och malmens fpridande un-

der dalen blitVit lorlVagad efter famma regel, dock
kan jag ej- detta for fåkert utgifva.
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de mindre och oordentlige ftupningarne här-

rört, på et ännu iöga underfokt djup, af få-

ciane tiltälligheter, men jag fer, at flående gän-

gar ftundom omtalas vid Röräs och vid Mor-
åker i Norige. Om detta få förhåller fig un-
der dag-gefchickerne och pä ftorre djup, blir

• denna min gifsning mindre trolig, och torde

man då hellre få jämföra en flackare bergväxt

mot Sveniia fidan med ofvanliggande land-

ihäns mindre docering åt Öfterfjön, dä der-

emot en ilarkare ftörtning mot vefter torde
^ gifvit anledning til ftäende gefchicker i Nor-

rige, fårdeles närmare Velferhafvets ku/ter.

I

Månne en fadan olikhet af bergarternas och
f ländmänens ftupning har gemenfkap dermed,

at koppar malmgängarne pä Norrfka fidan och
vefter om kölen ega ordentligare fläpp-fkölar

och malmfail, fom fatta mer åt djupet, famt
åro både för fånkning och fält af beftändigare

t fyndighet?

Jag har ofvan nämnt, at gängarne altid åt-

följa bergväxten, hvaraf händer, at de näftan
aldrig öfverfkära, korfa eller ramla tilhopa,

utan gemen ligen fvanga undan för hvarandra:
fådant torde hårröra af det fega gry, hvaraf
deffa fjäll äro fämmanfatte, fom icke gerna
mottager några remnor eller fprickor tvärs öf-

yer fkifringen. Af fådan orfak äro ock tvär-

klyfter här i grufvorna mer fällfynte än an-
norllädes, fårdeles på något djup, när man
kommit under dag-gefchickerne, och om de
ända vifa fig, finnas de bäde i fortfträckning^

och djup mindre betydlige.

Med denna erfarenhet förefalla mig de fä

kallade Skal eller lodrätta öpningarne genom'

^ bergen
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bergen nog befynnerlige och fvåre at förklara:

de träffas pä flera ftåiien, men af dem vill jag
här något befkrifva Liinddorren^ h vilken jag

håndelfe-vis fått, mer ån jag i början äftun-
dade, betrakta.

Detta Skal ligger pä gränfen imellan Jemt-
land och Hårjedalarne, och beftår af en i nord-
v^ft och fydoft ftrykande gata, fom emot fö-

der framftiger mot Storfjon i Hårjedalarne,
hvilken ej med den af famma namn i Jemt-
land mä förblandas.

. Längden är 2 mil, och bredden har jag af-

mätt til 1500 alnar.

Bergarterne beftä af en hvit fin klufven
qvartsblandad fet glimmer, ftrykande vid pafs

i ofter och vefter, med flackt fallande mot föder.

Detta oaktadt äro väggarne ä ömfe fidor

lodräte, utom mot Hårjedals lidan, hvareft de
undergädt någon mer'förftöring, fa at man, faft

med möda, kan framleta fig våg dit up. Hög-
den af deffe vaggar torde gifsningsvis kunna
antagas til 2 a 300 famnar.

Gatan går näftan ända rätt fram, men enär

nägre fmä krökningar, fållan öfver 4 a 8 gra-

der frän direélions-linien, förekommit, har

altid den ena våggen fvarat mot den andra, fä

at Skalet behäUit lin fulla bredd.

Öftra våggen fortfåtter fm fjållftrykning öf-

ver Ana högar ät Oviken, och denne trakt har

jag ej egt tilfälle at befara; men veftra våggen

år allena I mil bred, och flutar fig dar mot et

annat Skal, parallelt och lika långt med det fö-

regående, Storä-fkalct kalladt, Ibm älven ned-

ftryker til Storfjon; både arter, n%ifring, bredd

och ofriga befkaffcnheten äro aldeles lika med
Lund-
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Lunddörren, dock har jag i defs veftra vågg
funnit en grof fvart Trapp, åfven en järnbin-

dig Hornbiånde.

Utom deffa 2:ne finnes äfven det tredje

Skalet, fom, nåftan pä lika afftånd mot vefterj

gar med de föregående parallelt^ jag har ej fedt

vidare deraf, ån defs öpning mot Storfjö fi-

dan, och kan fäledes ej derom lemna vidare

befkrifning.

I Generations Hiftorien blir det förmodligen
et problem, at utreda dylika lodräta Skals tii-

komft i berg, hvareft ftäende klyfter få fållan

och nåftan aldrig förekomma; nog kan man
föreftålla hg och åfven fipna fpår af fördäm-
ningar, fom bruflit och orfakat utfldrningarj

men i näftan flackt liggande hvarf af fega berg-

arter pläga fädane förflöringar gemenligen ta»

ga annan våg, och få annorlunda bell:affadt

iamt mindre regelbundet utfeende. De ^tm-

kaft af flera llag, fom jag fårdeies i Lunddör-
ren och vid Ljusnedal, betraktat, gifva anled-

ning til en anmärkning, fom jag defsutom i

kring belägne fafta klyfter fått årfara : huré
naturen oförmärkt och förfkuggningsvis blan-

dat hålle-arterne, och fmäningom likafom går
frän den ena til den andra.

Hårjeadalens fpäckflens- eller talkartigä

och med los grynig qvarts blandade hvita glim*

mer blir, ju längre i norr och mot Jemtland^
efter handen mörkare, qvartfen grynar iig

mindre och texturen får mer fafthet: fä up-
kommer Jemtlands Stållftens-art, hvilken lika-

ledes oförmårkt, med förändrad proportion
och textur, famt inblandning af granater, in-

gär i den ofvannåmnde murkflenen,
Sam-
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Samma Hårjeådals glimmer blir åter pä an-

dra ftlllen, färdeles mot föder, mindre fet, defs

lameller falla finare, ftundom tor obeväpnadt

oga omårklige, qvartfen får ibland en groi-

ögd och ftundom en finare famt mer hop-
hängande textur, fammanfåttningen blir nu mer
.nu mindre härd; deraf upkom.ma, genom tor-

-fkuggningar, viffe, altid glimmeraktige fand-

ftenar, brynftenar, trapp- och takiliffer- arter,

famt, med någon förändring af kifel- ämnets
textur, kanfke och fammanfättning, grof håile-

flinta och en Porphyr-art, fom Baron Tilas
kallat Ifug fandften; hvilke hållearter, under

iin fortftrykning, intaga förft finare, fedan gröf-

re fältfpats-körtlar (*), omväxlas ftundom med
den famma i rätklufna och ibland vägige hvarf,

famt omlider utgöra dermed en jämnare bland-

ning, för at formera röda graniten famt defs

nåra flägtinge Porphyren. ^

Då naturen i formationen gädt med förån-

dringarne fä cförmårkt tilvåga, kunde någon
vilja giffa, at de bergarter, fom utan gradatio-

ner tvärt omvexla, tilkommit pä olika tider.

Slutligen fär jag upgifva det fel, at, i lik-

het med fl^re m.inerographcr, har jag ft^ilt.

mig

(*) Vid Ljusnedal finnas i gefchibe flora itenar, be-

ftående af omväxlade mycket vågiga hvarf af grå

hållellinta mot röd faltfpat, och år aflofsningen dem
imellan en tunn hinna af hvit talkartig glimmer, lå

los, at vågorna med et lindrigt hammarllag l.itt utan
brytning kunna fkiljas. Vid och emot Kiofrön
faller hålleflintan med fältfpaten dels i hvarf, dels

fläcktals. Kring Dalevåhlen och Kafrcrs Hoten
famt mot Särna och Idre infpela pä famma urc hil-

lellintor, brynftenar och porphyrarter. (Se TilaS
St«nr. HiiL och Uckaft til Sv« Alin. Hilb
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inig genom et allmänt namn rod Granit vid

de berg fom varit fammanfatte af fältfpat, kifel

och något glimmeraktigt. Jag har dock feder-

fmera, färdeies vid Settna i Medelpad, öarn^
' kring hafsfidan och vid Högdal i Härjedalar-

ne^ funnit, at fkorl famt äfven hörnbiånde of-

ta ingår i denna compofition, flundom på giim-

ixierns bekoitnad. Detta hade bordt nogare
examineras och utredas , men fom jag det un-
der villandet i orten förfummat, få får jag of-

veriemna detta arbete ät någon annan.

JOH. GUST. EDELFELX
Bergmåftareo

Om Fjällens hbgd öfver HafveL
Af

NILS MARELIUS.

T^jällryggens verkliga hogd ofver hafvet £äe-

tes ofta i fråga, men vi hafve hittils in-

gen fäker grund til defs beräknande. Om
den af Herr Bergmållaren Edelfelt infän-

de afvågningen, fom Herr Kyrkoherden Ste-
Nius förrättat, alt ifrån Storfjön i Jemtland til

Lijts eller Indals -älfvens utfall i Öllerfjon,

blefve vidare fortfatt til fjällryggen, kunde
detta afgoras , och följande dervid tjena til

nytta och anledning.

Den delen af Fjällryggen, fom är midt för

Jemtland, lär vara lågft vid Storfjö-fundet, dår

Jemtlånningarnes våg til Norrige går fram,
emedan imellan Suhl och Skalfjöllugan räknas

2 mil, hvaraf allenafl^ en mil år fkogiös. Den-
na



104 1784- ^^^Z- (^^^«-

na vägen nyttjade _ Sven fika Arméen, då den
är 1718 gick in i Norrige. Men fä val norr
fom föder ut år Fjällryggen högre. I Syl-fjål-

Jen lär denfamma dock vara högft för denna
defs fodra del.

Vid gränfe- mätningens framgång hårftådes

togo vi år 1758^ vid en lada på Norrd^a
iidan belägen utmed Nca-d/fven^ tre fjerdedels

mil ifrän Sj/koppen^ Syltoppens hogd, fom be-

fans 1525 alnar. Härifrån årnade ock den Norr-
fte Profefforen och Ingenieuren Holm vid til-

fålle gå med aivågning til Trondhem och
Veltcrhafvet 5 fom är 11 eller 12 mil derifrån,

men han dog kort efter gränfemätningens flut.

En liten fommarvåg går norr om Sylfjäl-

len öfver Fjällryggen imellan Tydalen i Nor-
rige och Handöl i Jemtland, på hvilken Sven-

ll<a Arméen år 1719 den r. januarii blef olyck-

lig. De lläldes up på fjön Öjfand , men
hade förlorat fin vägvifare, dä de kommo til

fodra Enbogen. De vifste, at Ene-åltven gSr

§t Handöl, men togo dagen derpi^ orätt, dä de

fölgde åltven foder åt, tils de kommo up i

Syltjållen, mäfte altfå gå tilbaka och villas an-

dra natten äfven vid fodra Enbogen. De Ho-
go då igenom ifen, och funno vattnet rinnan-

de ät norra Enbogen, föigde laledcs älfven åt,

och kommo åndteligen fram til Handöl.
Låttall fkulle väl en afvägning fSta fig

göra ifrån Storfjön til Kallfjön, och derifrtin

til f)ön Torrön, famt fedan til vellra Schecker-

fjållenj men jag håller före, at Sylfjällen åro

högre, och fäiedes vore bälf, at afvägningen

fkedde dit ät, faft vågen blefve befvärligare.

» ^ *
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Anmårknifig om Citron -faft ^ famt fått at

cryjiallifera den/amma;

Af

CARL WILHELM SCHEELE.

§. I. Ät pä vanligt fått genom afdunftnlng

bringa Citron -faft til cryfiailifation,

år redan af flere förfökt, men fom det ej velat

låta gora fig, at pä denna våg fä fyran til an-

Njutning, har man ej vidare bekymrat fig der-

om, ehuru det tycks vara nog fannolikt, at

alla vegetabilifl^a fyror ej åro obenägna dårtil,

allenaft man finner pi utvåg, at undanrodja

och frånftilja de heterogärna ^ fom hindra deffa

fyrors cryftallifation.

§. 2. Jag låt klar Citron -faft afdunfta til

bonings confillence, och uplofte denfamma
ater uti ftark fpiritus vini. Här fränfkilde fig

et coagulum^ och fedan blandningen var filtre-

rad, refterade detta coagulum uti filtrum, h vil-

ket jag med mera fpiritus vini edulcorerade.

Detta klibbiga åmne befanns beftä af et mucila-

ginofum forenadt med litet alcali citratum. Nu
trodde jag, at, fedan defie åmnen voro fepare-

rade från faften, den famme fnarare torde an-
fkjuta, och afdeftillerade min fpiritus från fin

uplöfta fyra, men affigten flog mig fel, ty jag

var ej i ftånd, at pä denna "våg århälla cry-

ftallerj jag mifstånkte dä fyran, at den torde
med fig föra något annat åmne, fom ock uti
fpiritus vini kan lofas, och fom förmodeligen
ligger til binder for defs cryfiailifation

\ jag

märkte ock fedan, at det var eu anfenlig mängd
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77intevta faponacea^ fom man vet, fS val af vatten

fom fpiritus vini kunna uplöfas

§. 3. Man kan medelfl krita ll:ilja fyran

frän vinften, hvaraf et uti vatten fvårlöll medel-

falt upkommer, under namn af calx tartarifata ;

famma egenfkcp har ock Citron-faft^ dels fy-

ra förbinder fig m.ed kalken, och utgör der-

med et dyhkt falt, fom likaledes uti ganfka li-

ten quantitet iöfes uti vatten, hvaraf dä följer,

at, fom hvarken något gummofum eller fa-pona-

ceum äger affinitet til kalk, fjelfv^a rena fyran

med kalken fig eniamt forenar, fom fedan

med vitriol- fyran äter låtteligen kan fkiljas

derifrån.

§. 4. Man tager til ex. en kanna klar Ci-

tron -faft, fom uti en rymlig glas kol f fättes i

fand, och når fyran kommit i lindrig kokning,

tillägges efter hand, et litet n;edblad i fonder,

af torkad och pulveriferad famt förut vägd kri-

ta, under ftändigt omrörande med en trådfpade,

tils ingen gäfning mera märkes. Til en kan-

na god Citron -faft åtgår gemenligen 10 lod

torr krita. Derpå tager man kolfven utur fan-

den, och fåtcer den atlides, dä den med Citron-

fyra mättade kalken {calx citratay fnart fätter

(*) J^^g nploftc nemligen detta tjocka mngma , hvari-

frän fpiritus vini var afdeftillerad, uti vatten och iatu-

rerade detfumma med krita; ledan lyran på detta

fättct var llvild derifran, lat jag det bruna vattnet

afdunlla til tjockiel: af ct extract, det iiade en balk

fmak, och \bi\c lig lä väl i vatn fom fpiritus vini;

det förvandlade lig helt och Kallet i lockerfyra. dä

fpiritus nicri n^igra gangor därofver abfrrahcrades

;

men \.\v cryfrallirerade fyra undergår, af falpctter-

fyra, ingen förantiring.
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fig, fom et tungt pulver, p§ botten; man af-

håiler det kiara bruna vattnet fran pulvret,

hvarvid nian tager fig i akt, at ej nägot deraf

medföljer, och flår ledan åter varmt vatten der-

på, fom val omröres, och när pulvret fatt fig,

afhälles vattnet åter varfamt , Man fortfar med
denna utlutning några gangor, tils det lifta af-

hålda vattnet aldeles år fårgloft. Sedan flår

man pä denna fäledes utlutade calx citrata 11

lod concentrerad vitriol-fyra, fom med 10 gån-

gor få mycket vatten år utfpådd, och kolSfven

fåttes åter i fand, famt kokas en fjerdedels tima.

Når denna blandning kallnat, flås altfammans

på et fdtrum, och, gipfen fom refterar i filtrum,

utlutas med litet kalt vatten fran fm vidhängan-

de fyra: denna filtrerade fyran afdunltas utlop-

pen kolf, tils den blir fom en tunn fyrup til

cönfiftence, hvilken flås pä et filtrum, för at

feparera gipfen derifrån, fom under evapora-

tion fkildt lig frSn vattnet; for at få fyran väl

iitur papperet, kan man fiå litet kalt vatten pä
den qvarblefne gmkn. Nu bör förfökas, om
ock denna fyra häller ^nagon odecomponerad
calx citrata u^löik^ emedan den eljell; hindrar

defs cryftallifation : man tager fördenfkuld litet

af denna fyran, och flår några droppar vitriols-

fyra dåruti? faller dä gips, antingen iltax elier

liten ftund derefter, bör man blanda litet dilu-

erad vitriol-fyra til hela mängden, tils ingen
gips mera faller ned; fyran filtreras då åter,

och afdunftas pä porccUins -tallrikar- pä varm
fand eller kakelugn, da den anfkjuter uti fmä
cryftaller, eller ock fåttes fyran, fom bör vara

fom en tunn fyrup til conliftence, uti fvalt

rum, då den efter hand cryllalliferar, lum foc-

H 2 Ker



loS 1784. ^pr. Maj, ^un.

ker Candi. Af en kanna Citron-faft, fås ge-

menligen 7 til 8 lod cryftalliferad fyra (*).

§. 5. a) Neutral-falter, fom med denna fy-

ra upkomma, vilja ej gerna cryftallifera, och
om deras uplöfningar torkas i värmen, fukta

de fig åter. Alcali volatile citratMn^ ger i deftil-

iations-hetta fitt flygtiga alcali ifrån iig, och fy-

ran deftrueras. b) Med kalk, formerar fyran

et uti vatten fvärlöft medel-falt (^*). c) Med
tung -jord, förhåller fyran fig pä famma fått,

dock lofer vatten något m.era deraf. d Magne-
fia, utgör dermed et uti vatten lättfmält falt,

fom ej cryftalliferar, och i värmen blir omfi-

der fom et klart gummi. e) Satureras fyran

fullkomligen med alun-jord, nedfaller faltet pä
flutet fom et pulver, på fmma fått fom med kalk.

f) Ingen

(*) Pä detta fatt, kan Citron-faft förvandlas til en gan-

fka ren och torr fyra, och om fliften än vore i

gafning, famt med mögel öfverdragen, eller med ät-

tika, ja ock med vitriol - fyra, blandad, fom ibland

hånder, kan efter denna methoden rena Citron-fy-

ran åndä farfkildt erhållas. Denna torra lyra kan
ock aldrig fkammas. Om et quintin daraf uplöfes uti

en jungfru vatten, fom fnart går för fig, far man en
ganika klar och ren Citron-fafr» Rifves et quintin

iiaraf med 6 lod focker i giasmorcel, fas et delicat

Limonad-pulver, fom ej faktur fig; man uplöfer hår-

flf 2 Ikedblad uti ett quarter kall -vatten; och fom
Citron-morfeller pä Apothekcn aro m) eket benagne
at iiqucfcera, få kan ock detta pulver nyttjas i Mor-
fellernas ftiille*

(**) När man faturerar Citron- flift eller defs fyra i

köld, med krita eller oc'^ ren kalk, få häller lig en
anfenlig mängd kalk uplöft, fom oj faller förr än
iiplöfiiingen antingen iiphettas öfver elden, eller oclc

efter Ui^gra dagars tid i fria lufrei> : en befvnnerlig
om/t.lndigliet; dorföre bör ock fafton geuom kok-
ning iaturcras. §. 4.
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f) Ingen af metallerne angripes mårkeligen^

dock uplofes jårn och Zinck, hvilka, under
påitäende upl6fning,gifvaifrän fig brännbar luft,

inen emot flutet tjocknar Zinck-folution af et

livit pulver ( Zincum curatum) fom fåtter och
fäfter fig pä metallen, hvilket ej händer med
Järnet.

g) Metallifl-^a folutioner undergå ej någon
fårdeles förändring af vår fyra, undantagandes
Qyickfilfver-kalk, uplöft i ättika, fäller deraf

et hvit pulver, likaledes Blyättika.

Detta precipitat, kan af diiuerad Salpeter-fyra

åter uplofas; om något olöfl; refterar, är det

et tecken, at cryftallerne innehålla någon Vi-

trioKfyra, hvilken dä, genom en uprepad cry-?

ftallifation , bör fkiijas derifrän.

Mineralögijfke Anmårlningar ;

af
'

T. BERGMAN,

§. I. T våra tider har man med befynnerlig if-

ver ej allenaft efterfpanat och upfunnit
mänga förut okända foffilier, utan äfven med
mera framgång, än förut, underfökt deras grunda

ämnen och fammanfåttning, utom hvilkas kän-
nedom all mineralogifk kunfkap år ganfka flip-

rig och ofullkomlig. Jag har haft tilfälle, at

Chemice underföka Stfidllige nyligen uptäckte
fofliiier, fom ännu antingen icke blifvit uti

fyftemer uptagne, eller åtminfione icke fädt de

rum, fom de enligt fm natur böra hafva. Den
H 3 fenare
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fenare omftandigheten träffar ock in pä flerc,

fom långe varit bekante. Min förei^its är der-

fove, at til Kongl. Academien, efter hand, öf-

verlåmna korta beråttelfer om utflagen ai mi-
na förfök, lom torde kunna tjena til råttelfe

i denna väg. Methoderne, fom jag bruRar, at

anaiyticera hvarjehanda ioiFilier, åro fornt, på
flera fl älien uti mina af trycKet utgifne arbeten,

befkrifne: det fi^uUe faledes åfiadkomma en
on(^di^ vidlyrtighet, at dem hår å nyo uprepa.

§. 2. Uti Sciagraphia Regni Minerahs har

jag anmärkt 5 at Imgjord icke vore ännu funnen
i annan forbindeUe, än .med vitriois - fyra, dä
den vanligen kallas Tungfpat. Jag trodde mig
liLvväl med fåkerhet kunna förmoda, at man
med tiden fkuUe finna denna jordart, ej allenafi

bunden med luftfyr a ^ utan afven i blandning med
kalk eller andra jordarter. Denna gifsning har

förr, än jag kunnat vånta, blifvit befannadj
ty Hr. Doktor Wi trering har filllidne fom-
mar (1783) vid Lead-hiii i Skottland funnit

Tungjord i förening med bara luftfyra, och
fammanvuxen i härd maffa. De handflenar han
mig årnat, åro ej ännu ankomne, men imedler-

tid har jag, genom Dod:. Schvvediauer, frän

Prof. Black i Edinburg, ärhällit et ilycke af

6^ lods vigt. Det år anfl^utit i form af klot-

an ^.le fedorer, eller utgör kilformiga knippor
af cryftaller, fom divergera ifrån en puncft,

rnen dock litta fä tätt, at allenait vid öfre ån-

darne finnes litet afiiånd. Detta anOxjutnings-

latt förefaller ganfka ofta, och gör ibland hela

klot, i fynnerhct bland zeolither. Cryltaller-

nas ll<apnad år naturligt vis oredig, genom in-

bördes påtryckning vid anflvjutningcn. NSgre
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tyckas dock vid öfre åndarné vifa fneda 4kan-

tiga prifmer. Fårgen år nåftan livit och half

genoiTifkinligj några ftållen åro dock gra och,

mera dunkla.

I den nu beftrifna ftuffen rSder kalk anfen-

iigen, utgoraiide pz for loo^ emot 8 tungjord : bag-

ge åro med luftfyra mattade. Om oblandad

tungjord fi^all jag låmna närmare underråttelfe,

när de affände profltycken komma mig tilhanda.

§. 3. For några och 20 är fedan, blottades

forit i Lorenz-gegentrom vid Freyberg en fyn-

nerhg art cryftaller, fom fingo namn af Stafi-

genfpat. Af deffe fånde Hr. Prof^ Titius i

Dresden mig en präktig kiafe fiftlidet år, i godt

qvarter lång, 5 tum f^red och 2| tum hög.

Den beåår hel och hållen af cryftaller, efter

längden rafflade och ilålde uti åtfkilliga flutt-

ningar emot hvarandra. Somlige hafva hela 3

tums längd och äfven fä mänga liniers diame-

ter, men ingen vifar nägon reguler kantighet,

utan tyckas alle vara hopfatte af flera parallela

fträlar, juR fom Plumbum aératum ofta före-

faller. Fårgen år helt hvit och ogenom.fkin-

lig, undantagne någre räftige qvarts- flackar i

ftuffens omkrets, fom utmärka de flålleii, hvar-

eft han varit faftv^uxen uti den hälighet dår an-

ikjutningen flcedt. Hr. Ro Me de l'Isle näm-
ner denna art, uti en not i Tom. I, pag. 610
af fin Criftallogr. fenare uplagan.

Til hvad genus denna art bör föras, der-

om hafva varit liridige tankar. En del hafva

råknat den til fkörl, andre til tungfpat, men
fom detta icke elter ytre kännemärken kan
med vifshet beflämmas, fä har jag chemice un-
derfokt honom, och funnit den bellä helt och

H 4 hållen
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hällen af tungjord^ mattad med vitrioUfyra, Bå-

fta fåttet at probera dylika arter, har jag tyckt

vara, at emot i del tungfpat taga 2f vegetabi-

lifkt alkali, fom år vål befriadt från vitriol-fyra,

förfl pä det finafte pulverifera bågge färfkildt,

och ia blanda dem ganfka vål i glasmorteL

Blandningen flås i rymlig fliärfvel, en dylik

hvälfves i början derofver, och hålles glödgad

en tima under mufFel, dock undvikes fmålt-

ning, hvarigenom kärlet angripes: fedan utlu-

tas med kokhett vatten alt alkali, fom nu til

ftorre delen år förent med vitriol-fyra, fä be-

finnes refiduum vara bara tungjord, måttad
jned luftfyra, hvilken löfes utan lämning och
fråfning uti ren faltfyra, famt anfkjuter i qua-

dratifka rutor, af hvilka minlta fmulor röja

vitriol-fyra. Tages för litet alkali, eller med
vitriol-fyra fmittadt, få qvarblifver en portion

odecomponerad tungfpat. I närvarande hän-

delfe ^rhölls, af en prober-centner ftangenfpat,

nåftan 90 marker tungjord mättad med luft-

fyra, utan främmande blandning. Ingen luckt

af alkali volatile kunde märkas vid fammanrif-

ningen af ftangenfpaten med alkali fixum, fom
likväl händt Hr. \X^iegleb: detta flycktiga vä-

fende kan fäledes icke annat, an hafva varit

tilfälligt.

§. 4. För nSgra är fedan fkickadcs mig af

Hr. Profeffor Leske i Leipzig en befynnerlig

bergart ifrån Altenberg. Den är fynnerligen

hopfatt af två olika arter, den ena hvit oge-

nomlkinlig och den andra mörk, llorfjållig och
glänfande. Den förra gSr i flera och parallcla

colonner genom ftenen, och tyckas vara cry-

jfbller, man fcr atminltone några af dem i en:^
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andan vifa rhombifka ftårningar, men neduti

bibehäiles icke öfver alt lika diameter, utaq

än vidgas colonnen och flår buk pä fig, fom
bergsmän fåga om gångar, ån kniper den ihop.

Deras brott vifar atftilliga glatta plana, ehuru
ingen reguler fpatighet kan flkönjas. Längs-
^fter tyckes mittuti ligga en prifmatifk kärna,

Samma hvita ämne tyckes annars vara Ipridt

öfver hela öfriga malTan, upfyllande alla rum,
fom det fvarta lämnar. Gifyer eld mqt ftälj

dock fparfamt.

Denna art angifves för hvit fkörl, men an-?

ftåld analyfis lämnar pa centnern järnfri lera

S2, hvit kifel 46 och vatten men icke ringafte

fpår pä kaik. Som nu kalk nödvändigt ingår

i fkorl, få kan denna art icke foras dertil, utan
utgör fdvjkildt f-pecies af Argilla.

§. 5. Det fjälliga, fom i näft förut befl^rif'.

na bergart finnes, är af ganfta olika ftorlek.

En del äger 334 liniers längd, det aftager

fedan näftan til omärkligt Figuren tyckes va-

ra rhomboidalifl^, ofta litet viken efter en dia-

meter, merendels oredig. Fjällen fitta fleriiä^

desiklafar, fom Gronstedts Cariophylloides,

och ibland omgifva de hvita cryftalierne. De
finafte fjällen äro inmängde bland dc finafte

hvita partiklarne. Färgen fer mörk ut, men %

riktig direélion åfkadad, vifar et glimrande fom
poleradt filfver.

Genom analyfis befinnes den hälla pa cent-

nern 40 kifel ^ magnefia fri fran luftfyra j, kra
4<f, fmnt jdrnig kalk af mangancfium p. D^t är

fäledes en forändring af glimnier. Det fortie-

nar anmärkas fåfom befynnerligt, at det hvita

apnet, fom omgifves af nu beftrifna glimmer,

H5 kaa
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kan vara fä fritt från fmitta af jårn och man-
gane^um.

6. Framledne Bergmåftaren Croxstedt
gjorL:e et nytt genus ibland jordarter under
namn at Zeolith, hvars forhållande han fant

ftiljaktigt från andra bekanta. Han trodde hår-

uti fir!nas en enkel och homogen jord, men
analylis har fédermera vift, at den kan, utan
fvärighet, fonderdelas i 5 bekanta arter: kKel,

iera och kalk. Hr. CROXST^iijT kånde ej nå-

gon fc randring, lom hvHce nog hSrdhet, at el-

da mot Itål, men två fådane åro nu bekante,

hvilka fortjena, at hår, närmare underlöKas,

hälJt en del nyare Mineralocri anfe hårdheten
för et våfenteligt generifkt kånnemiärke.

Den ena är upletad af Hr. Bergmåftaren Gyl-
LKNHAL i trapphvarfvet pä MoiTeberg uti Ve-
ftergothland. Den finnes, forn en O^årpften,

utanpå trappen eller inuti defs fprickor, orta

på ytan knuiig eller formerad i fmå af ihäiar

hopfatte klot 5 annorAådes fynas ai^ennll klot-

artade feftorer, och på mcinga ftållen, ar en
ringa iirimighet enda märket efter aniT^jutning.

Inuti fynes ibland llrälighet, ibland är brottet

tätare, näftan likt qvarts. Fårgen är matt, Ijus-

grä, här och där rålbg. Denne zeolith eldar

mot Aål och pöfer jämväl for bkasrör, fom
vanligt år. Genom analyiis befinnes den hyfa

pa ccntncrn 6p kijcl^ 20 lera , kulk utan luftfyra

och j vatten.

§. 7. Den andra zeolithen, fom gifver gni-

ftor emot ftäl, har en vacker hoggrön färg,

och finnes vid Adelfors guldverk, men fpar-

famt. Färgen drager ibkand något i gult. jag

har deraf tvä llulTer. Den ena, Aor fom en
knyt-
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jknytnåfva, liknar til ytre anfeende fä fullkorn-

Jigen qvarts, at den ftarpfyntafte kännare låtte-

ligen bedrages. Den andra röjer genom knö-
lighet, eller likfom fmä updriina kulor, någon
likhet med zeoiith, och analyfis gifver ofyike-

lig bekråftelfe, ty af m centner arballeSy kifel 62^

lera iS^ kalk utan luftfyra 16 och vatten 4. i

-. Hårutaf kan inhämtas, at i) hårdhets gra-

den ej kan antagas fåfom något fpecifikt kän-
nemärke, och än mindre, fom generifktj 2) at

hårdheten ej egenteligen beror af ingående ki-

felns mängd, ty den röda Ådeifors zeolithen

hyfer deraf mera, ån någon af de tvä eldflåen-

de, fom nu äro befkrifne, utan at rifva ftälet,

$. 8. I anledning af Zeolither, får jag nSm-
na en ftenart, fom förlidet år fanns i Hålleilads,

bergslag, och tros böra foras til dem. Herr
Geschv. Troil lämnade mig deraf en hand-,

ften, innan min afrefa från Medevi, Jag hade
dä ej annan utväg til underfökning, ån blas-

röret, och för detta var förhållandet zeolitifkt

Men jag vifste, at delfa förfök ej altid äro tii-

råckeliga, och anftälte derföre, vid min äterkomft

til Upfala, analyfis, fom ytterligare öfyertygade

mig om nödvändigheten, at ej för mycket lita

pä blåsröret. Det år i fig fjelf helt klart, at

flera blandningar, ån den fom finnes i zeolith,

kunna hafya den förmågan at fmålta med up-
vållning, man känner ock zeoUther, fom ej

upvålla, ja icke en gång vifa tydlig fmältning.

Utflaget af mina förfök blef, at en centner Mil

kifel j-j-, kalk 24.7, lera 2./, magnefia ö.j-, järnkalk

o.j^ famt vatten och luftfyra ihop ly,

I filllidne Januarii månad, fkickade Herr
Carl Rinman mig ea ften af famma art, tilli-

ka
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ka med fina forfck, fom dermed voro anilåldte.

Jag fann med nöje en nåftan fullkomlig öfver-

ensftåmmelfe med mina egna, hviiket bevifar,

at då vederbv')rlig noggranhet användes, kunna
analytifka törfök af flera perfoner på afiågfne

orter anllällas, utan någon betydelig fkillnad i

•utflugen.

Som Herr Rtnmans afhandling redan är

tryckt, la behofver jag icke uppehålla mig vid
denna artens nårmare bell:rifning5 men at af-

gora, huruvida den bör föras til zeolith eller

icke, make anföras några grunder, fom jag, i

IV:de Volumen af Upfala Societets Nya Acter,

fökt utförligen bevifa, nemligen i) at fpecies

uti Foflilie-Riket böra determineras eiter grund-
ämnenas antal, mängd och lynne. At göra
detta tydeligt och låct i tillåm.pningen pä när-

varande fråga, få bör märkas, at allenall: 5 pri-

mitive jordarter nu åro bekante. Tungjord, Kalk,

Magneiia , Lera och Kifel. Lät dem beteknas

med initial bokfLSfverne af deras latinflxa namn
b, c, m, a och f, famt deras föreningar, genom
hopfogande af två eller fiere af deffe bokltäfver

i den ordning, at det änine fom ymnigall in-

går, lUr förll, och de andre i ordning efter

Sin mängd. Man kan fäledes bringa alla fpecies

i fymholiflva formler. Zeolith hyfer allenall

tre grundämnen, kifel ymnigaft, dårnäll lera

och minll kalk, fåledes blifver formeln fördet-

ta fpecies fac. Metaller ingå icke våfenteligen,

och derföre nämnas de icke i formlerna. Om
vi nu likaledes föka formeln för den nya ar-

ten från Hällellad, få blifver den följande:

fcam^ h vilken ll^iljes från zeolithens, både til

rruadåmnenas antal och ordning.

c) Dä
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' 2) Dä fpecies efter denna grund åro utfta-

kade, fer man lått til hvilka genera de böra

hänföras. Det ymnigafte grundåmnet, eller

forfta bokftafven i formeln, utvifar genus*

Hårvid år dock ett nödvändigt undantag for /i

hviiket ej determinerar genus, fä framt det icke

utgör 75 procent eller derofver, och i den hån-
delfenj fätter jag S i Hållet för / Orfakerna

kunna fes i fjelfva afhandlingen. Som na of-

vannåmde två formler begynnas med litet /,
fä utmärka de näftiöljande bokliäfver genera^

för zeolith nemligen a elier argiila, och fot

Hälleftads arten c eller kalk.

En förändring eller varietet af famma fpe-

cies under kalk, fom Hålleftads arten, år redan

förut bekant och finnes i Siebenburgen* Herr
FicHTEL befkrifvér den i Berlinfka Sållfkapets

Handl. band III. under namn af Stangeljkorl

eller Smlcnffat, Enligt Hr. Bindheims under*

fökning, hyf^r den pi* centnern^ kifel 61,1^ kalk

2Z.7, lera 6.6^ magjiejta .^^ järnkalk 1.3 och vatten 3,3,

Denna hörer fåledes aldeles under formeln fcam,
At höra under famma fpecies, dertil fordras

icke, at kifein, til exempel, fkal vara i bägge
61. 1, elier\55, utan allenafi: at kifein är i bäg-

ge ymnigaft, dernäft kalken, och fä vidare, an-

nars blefve alla indivldua förvandlade til fpecies.

9. Herr Prof. von LiNNé vifade mig,

vid fin hemkom.ft från utrikes orter, en jord-

art under namn af Loam^ och begårte at jag

ville utfordra defs beftänds-delar, emedan den
brukades i Engelfka Orangerier med flörfta för-

män: frön gingo deruti väl til, och växter van-

trifdes icke pä vanligt fått, då vintertiden fol

och fri luft faknades. Den fkall finnas pä et

AäUe
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ftålle vid London, är fmä-klimpig, fer mager
ut och har gulgrå färg, dä den år torr. Hall-

ien år väl i en lös-jord-art näppeligen lika öfver

alt, jag vill dock upgifva hvad jag funnit.

En ccnincr torr och pulveriferad Loayn gaf Si röd-

grå mjolfand och /j kra^ fom dr något jdrnhalltig.

Kalk har jag icke funnit minfta Ipår til. Dä
den flåppes på vål fmält och glödgad falpeter,

vilar fig en tydelig, dock ringa detonation.

Vatten, fom digereras lindrigt med Loam, tin-

geras gult, men helt fvagt.

§. 10. En befynneriig jord, Wad kallad, är

nyligen funnen vid Darbyfhire i England

,

fom har den egenfkapen, at tända fig fjelf, fe-

dan den blifvit blandad vederbörligen med lin-

olja. Förföket lyckas dock näppeligen m,ed min-

dre qvantitet, ån et fkälpund. Herr Kirvan
]nr (kickat mig deraf, och laledes fatt mig i

itånd at analyticera den famma, hvilket år an-

geläget, för at utreda orfakerna til denna f eif-

villiga antändning, och at jämföra dem med
den fjeltvilliga antändning, fom blifvit uti Pe-

tersburg uptåckt uti viffa blandningar af kim-
rok med hamptros-olja. Fet torkande olja be-

hofves i bägge händelferna, men befynneriigt

år, at i den ena tilfättes et ämne, fom otver-

flodar pä phlogilton, och i den andr.i et, fom
väl icke aJdeles är beröfvadt phlogifton, men lik-

väl hyfer det i ganflva ringa mängd, fom vi

ftrax f]<ola få fe. jorden från Darbyfhire år

fvart och fotande, fä at man utan möda gillar

nårvaVelfe af fvart brunilen, hvilket ock tien-

liga forfok bekräfta. En centner, digererad i

tilråcklig mängd lalpeterfyra med tilfats af foc-

ker, gaf en gulbrun folution, fom genom alkali

fixum
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fixum aéfratom fläppte forfl et räftfärgadt pr^ci-

pitat och fedan et hvitgult : bagge, tvåttade och
torkade, fvartnade genom caicznation och ut-

märkte en jårnbiandad manganeiii kalk. Järnet

faiier i början ymnigare, och derai blir färgen

pä fällningen alt blekare ju längre det lider.

Om af Wad flåppes pä fmält och giodgad fal-

peter, få höres våfande, men knapt vilar lig

någon enda gnilla, fom dä formodeligen hår-

rörer af nägot främmande fmolk, fom uifålligt-

vis kommit at inblandas. Salpeter-maffan blir

gron, h vilket äter tilkänna gifver en järnhall-

tig brunften. Dock beftär icke Wad hel och
hållen deraf, ty utom et kifelartadt refiduum,

fom falpeter-fyran icke rader pä , och gör vid

pafs IQ procent, mer eller mindre, fä träffas äf-

ven både blykalk och tungjord, hviika utur

fyran lått fällas genom vitriol-fyra eller de neu-

tral-falter, i hviika den samma innehälles. Den
förra reduceras lätt för bläsror, men ej den fe-

nare. Tilfammans utgöra de omtrent 6 procent.

Dä falpeter-fyra digireras på Wad, utan tilfats

af focker eller andra ämnen, fom hyfa phio-

gifton i vederbörlig förbindelfe , löfes nälbn
ingen ting, utom iDlyjorden och tungjorden.

Öfverftående fyra tingeras icke, men då vatten

tilfläs, får det en blek gulbrun färg, fom dock
genom tilräcklig hvila famlas pä botten och
år icke annat, än, et fint upflammadt järn-kalks-

doft, blandadt med litet kifel, fom ibland tränga

genom filtrum.

Af de anförde omftåndigheter faller nog
tydeligen i ögonen, at fkillnaden imellan VVc4.

och vär vanliga brunften är ganfta ringa. Nå-
gra procent blyjord , fom tråflfas i den förra

och
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och hittils icke funnits i den fenare, gör det

huivudfakeligafte, och fom til äfventyrs for-

fvinner genom närmare underfokning af den
fenare. Sä kan det åfven vara befkaffadt med
den hila fmitta af kalk i brunften, fom jag

icke funnit fpär til i den portion Wad, fom
bUfvit analyticerad. Jag förmodar derfcre, at

brunlien torde fjeltvilligt rändas, när den han-

teras fom Wad. Forfoket anftälles på följan-

de fått med Wad, enligt Hr. Ki ryans beikrif-

ning. Jorden torkas i tima vid 140 graders

värma efter Fahrenheits Thermometer, fom
fvarar em;Ot 60 pä den Svenn\a, lämnas fedan

at fvalna, hvarefter man gor et häl eller grop
1 en hög af et fl\älpunds vigt, och öfer deruti

2 uns lin-olja, utan at bekymira fig om jämn
blandning, utan man forer jord ofver oljan i

gropen. Flärunder upkom.ma klimpar, och delTe

tånda lig forll , efter en eller halfannan tima,

dä forfoket göres i et rum, fom har medel-
temperatur. Hittils har jag icke haft til hands
tilråckiig mängd af brunften för at anilälla det-

ta forfok, fom vifferligen fortjenar at med för-

fta fke, och pä det nogafte til alla omftändig-

heter granfl^as, til uplyfnings Vinnande om den
märkvärdiga antändningen, fom af hg fjelf ut-

brifter.

§. IT. Andteligen far jag nämna något om
Tungften^ fom Herr Croxstedt förer under
Järnmalmer. Defs grundämnen äro redan up-
gifne i Kongl. Academiens Handlingar tor är

1781. har då, och fedan utförligare i Vol. 111.

af mina Opufcula, budit til at göra troligt, det

den fyrliga ingående gula jorden är metallifk.

Denne Hics år nu fatt utom alt tvifvelsmäl.

Herr
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Herr dTlhuyak. frSn Spanien^ fom 178^2 vifta-

des et hälft är i Upfala, fann, vid fm åter-

komft til fåderneslaridet, tungften txlråckeligea

för at underkafta min mening reduäions-profc

Han afföndrade den fyrliga jorden, anftålte på
Vänligt lätt iorföket, och erhöll omfider, men
med itrångafte ekl5 regulus. Denne metall har

befynnerliga egenfkaper, fom fldlja honom frän

alla andra bekanta. Gråvitas fpecifica går til

1756: fordrar fcrängare eld at fmåita, än man-
ganefium : löfes icke i någon af de tre vanliga

mineral-fyrorna, ej heller i Kungs - vatten, fal-

peter-fyra och Kungs-vatten kunna dock, mén
med moda, calcinera honom. Ån en mårk-
vårdighet. Det är juft denne metall, fom til«

iika med litet manganefium och jårn utgör
hvad i Tyfkland kallas. Wolfram, och fom gif-

vit anledning at med detta namn betekna dea
nya metallen. Herr d^Elhuyar år fäfom Di-

i

reéteur öfver alla fmeltverk i Nya Granada reft

I til America, men hans broder, fom uti nu
nämnda arbete varit honom behjelpelig, fört-

id
far at underföka den nya metallen , och arbe-

! tar defsutom pä en Mineraiogie ofver Spanien^

inrättad efter grundämnena. Om nya metallea
blifver med förlla, eller kanöie redan är, ea
athandling tryckt uti Journal de Phyfique»

. I anledning af Tungften får jag nämna, at

den liffärgade arten från Riddarhyttan, fom Hr.
Cronstedt anförer, icke horer til tungftenar.

Atminlione hafva al!e, fom jag både fjelf pä
ftället tagit eller af andra bekommit, vifat hek
annat förhällande; ja .Hr. Direcleuren d^Elhuyar
anftälte i Upfala et prof pä väta vägen, hvar«

t igenom
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igenom utbringades af en centner, utom 24

järn och 22 kifel, icke annat^ ån bara kalk.

Smålt7iings-Fbrfok med Eldshift^ pa några

ädlare Stenar famt andra (^ord-

och Stenarter;
Af

BENGT REINHOLD GEIJER,
Ptoberare i Kgl. Bergs--Coilegio,

I. Tnnan de förfök anföras, fom blifvit gjor-

da i detta åmne, torde icke vara otjen-

iigt, at korteligen befkrifva de fvårigheter, ibm
möta dä ftölrre myckenhet af Elds-hift årfordras.

Denne luft -art, fom äR-en blifvit kallad aer

def)hlogifiicatus j
vitalis^ purus m. m.

,
ingår til

något öfver ^:del i den Atmofpherifka , och
kan fård^iidt århällas af flera åmnen, fäfom af

ådiare metallifka kalker under redudion, af

jord-arter och metallifka kalker fuktade med
falpeter-fyra, af mönja med vitriol-fyra, af fal-

peter under defs gJödgning, och af falpeter-

fyra drifven genom glödgande eldfafte ler-rör.*).

De 2:ne fiftnämnde farten har jag i fynnerhet

anv^ändt, at^ producera tilråckelig luft til Blus-

rorf förfoken.

§. 2. Salpeter fladle förmodeligen gifva

malfa luften med minffa kollnad, om endalt fä-

dane kärl kunde ärhållas, fom utan at angri-

pas, fpricka eller fmålta, uthärdade den härvid
nödiga eld-graden.

(*) ConfV. Herrar Pkistleys, 13ergma^'S, Schee-

Hcsh-



• Hesfifke Diglar och Tutlar, hvarpä man lii-

terat paffande. koppar-hylfor, hafva blifvit for-

fokte af olika ftorlek/ men operation har nå-

lian aldrig kunnat drifvas til flut, ty antingen

hafva diglarna fpruckit, eller har faipetern tårt

hål pä dem. Detta har jag fokt hjelpa med
di.ibla Heslifl^a Diglar, eller ock med en Hes-

Mi inpaffad i Blyerts eller fä kallad Ypfer-

digel, och mellanrymden fylld med kifel-mjöi

eller krit- pulver. Et fådant karl häller väl

faipetern någon ilund inne, men den eldgrad

fom formar at hälla koppar i fmåltning, har

ej varit tilråckelig, at pä iängt når, utdrifva

fä mycken eldsluft, fom man af forfok i fmätt

vet, at faipetern gifver. Det tyckes derföre,

fom falpeter fkuUe fordra en häftig och tilta-

gande hetta, för at låmna ftörfta qvantitet af

cldsluft. Sädane krus hvaruti Seltzer- vatten

inkommer åro eldfafte ; men kunna omöje-

ligen under falpeterns upglodgning acktas for

fprickor.

Blyerts -diglar fpricka icke, men åro alde-

les ofkickelige, ty faipetern kommer i deto-

nation.

Anndrkning, Vid alla forfok där en ftark

eld fl<all utdrifvä någon luft, och dar glasrår

fkola inkittas, at afleda luften, fordras et Lu«
tum, fom fnart torkar utan at fpricka, har
confiftence och eldfafthet. Af flammad krita,

blandad med ~ :del lera och väl arbetad med
vatten, har jag vunnit et Lutum, fom har alla

deffa egenlkaper, och kan åfven brukas at lo-

ricera fädana karl fom fl^oia exponeras for

ftark eld. Jag har forfokt , at härmed fmeta

diglar innantil 5 fom hindrat falpeterns utfkår-

I 2 ningj
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ning; men kritan ft:ämmer luften och phlogi-

fticerar den.

Smä koppar-kolfvar med tjenlig hylfa för

glasrörets vidkittning, hafva ibland tåmmeii-

gen uthårdat fmä portioner af fmålt falperer,

och låmnat elds-luft, fom föga mera luktat af

falpeter-fyra, ån da fmältningen fker i glaskärl,

men deila kunna ej drifvas nog tjocka utan

lödning i botten, och de tunnare uthärda icke

den eldgrad fom ärfordras. Heldrifne Koppar-

diglar af ij decimal-lineas tjocklek, inpallade i

Blyerts-diglar, hålla falpetern i fä ftark glödgning

at eldsluft erhålles, men hettan kan fvärligen

få jämkas, at icke kopparn fmålter, innan all

luften hunnit utdrifvas.

Uti Tackjärns Aiembiker kan af falpeter

tämmeligen flora qvanritcter eldsluft tiiverkas.

Sädane, då de åro någorlunda tjocke, hafva ut-

härdat i flera operationer. När i en dylik

Alembik, om 5 qvarters rymd, inlagges 20 å 24
lod falpeter, ärhälles 13 til 1500 decimal Cu-
bik-tum elds-luft. Dä hett.m vid flutet af opera-

tion ånnu vidare ökes, utdrifves 4 til 6co Cu-
bik-tum af en luft-art, fom luktar fkarkt falpeter-

fyra, och hvaruti en itänd Hicka brinner lika-

fom i Atmofpherifk luft. Denne fednare luft-

art, fom upkommer genom en börjad falpe-

terns detonation med järnet, har, vid fiera

itererade operationer, altid kommjt til flut,

och bör man då fom ofté^.ft förfoka luftens

godhet, för at icke behöfva famla den otjenli-

ga. Klds-luften fom erh allés i metallifla karl,

är väl icke i hn höglia renhet; men dä man
år upmärkiam, at ej inblanda den fämre fom
kommer til flut, har den funnits med (amma

lätt-
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'lätthet befordra jord -arters och härdfmåltare

metallers fmåltning, fom dä den gores af fal-

peter fmält i glas-retorter.

Refiduum efter falpeters fmåltning i tack-

järns-kårl, rader Itarkt pä alkali, uplöfes i vat-

ten med vacker Cramoifm färg, fom under
kokning blir grön och deponerar järn -ockra.

Luten fätter, efter beliorig evaporation, något
falpeter. Dä vitriols-fyra tilfläs, iipftiger ftarjk

rök af Ikedvatten.

Loricerade glaskärl, fä i open eld fom fand-

capeil, hafva i flera förändrade förfök vifat fig

nog bräckliga och lättfmälta, för at med fåker-*

het kunna lämna ftörre qvantiteter elds-luft.

v Anm. 1. Retorter af Platina efter Hr. Fon-
TANAS projeél ('") IkuUe utan tvifvel blifva de
aldrabäfta: deffa torde ej blifva aldeies omöjeli-^

ga at ärhälla, fedan det fkall hafva lyckats för

Hr. AcHARD, at af denna härdfmåltalle met^U
.göra diglar {^^),

Anm. 2. Nägot falpeter har vid alla före*-

gäende förfök upfligit in fubftantia, til 10 ä 13

tums högd öfver faipeter ytan och fäftat fig

i glasrören. Den har altid reagerat pä alkali,

åfven dä glas-kärl bUfvit nyttjade.

§. 3. Herr Pristleys uptäckt (f) at af fal-

peter-fyra drifven genom glödgade ler-rör fram-

bringa elds-luft^ liar lämnat en beqväm utväg,

at erhålla Itörre myckenhet deraf Etlkälpund
vanlig fvag falpeter- fyra gifver 7 ä 800 Cu-
bik-tum clds4tift. Ju iängfammare operation kan

I 3 drif-

Ingenhousz vermifchte SchrifteKj ilberfetzt voit

MOLITOR. 1783.
('^''') Crells Chemifcbe Annalen, i ftiick 1784»

(+) Journal de Phyfiqae par Rozjer, Junii 1783.
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drifvas, och ju ftorre längd af glödgade ror

fom fkedvattnet far genomgå, defto ftörre qv an-

titet elds-luft vinnes. Vid denna operation är

angeläget, at halfen på Retorten ftår horizontelt.

Om den fiupar, famlar fig fkarp liqvid-fyra vid

fammanfogningcn af Ler -röret och Retorten,

hvarigenom lutum fönderfrätes. Genom fqvalp-

ning i kalk -vatten förlorar denna elds-luft ail

lukt af falpeter -fyra 5 men at endalf låta luft-

bläforna paffera genom flera tum högt liqvi-

dum af kalk-vatten eller cauflikt Alkali fixum,

för at borttaga lukten af fyran, har jag funnit

otilräckeligt.

§. 4. Ti! de följande förfök, har jag nyt-

tjat en appareil, fom förmedelll vatten-tryckning

biäfer elds-luft pä en iamp-laga, och derigenom
ganO^a mycket okar eldens ftyrka.

Härdaue björk -kol hafva tjent til fupport

för profbitarne. Kolet förtäres och århåller

djupa hålor af blåsrörslägan , mycket häftigare

än för vanligt blåsrör. Detta hindrar ämnet
at ötver 2 hogft 3 minuter ä rad, på famma
ftålle, kunna exponeras för hettan. Når äm-
net i t^ng blifvit utfått för blåsrörslågan, år

det fä fl:i1dt nämnt.
Större prolbitar hafva icke blifvit nyttjade,

§n för vanligt blåsrör; fnart biten tages for

ftor, ligger en del utom focus eller ftarkalle

lägan, och blir där aikyld.

§. 5. Samma förfiktighet år nödvändig vid

delTa förfök fom vid Brännfpeglar
,
ncmligen,

at med rökta eller mörkgröna glas obfervera

de förändringar ämnena undergå. Lågans
klarhet år fä ftor, at man utan ladana glas

föga fcr af objcdct, och fluillc fynen ofelbart

fnart
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fnart förfvagas dier aldeles förloras, om maiit

envifades, at med bara ögon någon tid göra
delTa experimenter.

6» Herr Bergs -Rådet von Engeström
och Herr Affeffor Quist hafva gimftigt beha-

gat låmna til deffa förfök, flera af de arter,

fom jag eljeft, i anfeende til fållfynthet, mSft

förbigå.

7. Kalkj Ttmgjordj Magnejia^ Lera ocb
Kifel åro de 5 enkla Jordartsr , fom konftea

ännu icke kunnat bringa til enklare, eller fms
irneilan forbyta (^). Naft deffaj anföras de äd-

la ftenarne fom i eldfafthet5 til måfta delen, öf-

verträffa de öfriga fammanfatte jordarter. De
- ådlares hårdhet och förhällande för vanligt

biås-rör "lins imellaa, har jag pä det nogafte

underfökt, innan de blifvit underkaftade här-

dare eldprof,

§.8. Klarafte Kalk^fpat^ Dubbelften från

Island, fom icke år kand for nägon främman-
de inblandning, exponerad för bläsrörslågan,

blir ftrax hvit opak, gifver icke tecken til fmålt-

ning. Dä en bit^ fom väl fått kallna, iågges i

en liten droppa vatten utanpå handen, kännes
ingen hetta; men dä en dylik bit, bränd i ftar-

k?ite eld, iågges i deltilleradt vatten, färgas rödt
fembocks papper blått, til tecken, at få kallad

dödbränd kalk ej aldeles förlorar egenfkapen

at uplöfas i vatten, faftån det går fä längfamt,

at den upkomne hettan ej kan märkas.
B') Kalkfpat^ hvit, klar från Brattiors-grufvan

i Vermeland, har haft aldeles lika förhållande.

14- C) Mar-

(*) Profelibr Bergmans Sciagraphia Regni Minera-
lis, §. 86.
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c) Marmor, livit, fingniurig från Carrara i

Italien, uti täng exponerad for blåsrörslågan, år

ofmåltelig. At jag pä kol, efter linglam pä-

bläsning, ibland kunnat helt litet forglafa ho-

nom i tunnaiie kanter, anfer jag fnarare hår-

röra af inblandad kol-aPna, ån verkelig fmält-

barhet.

-D) Krita, hvit, frän England, Secland med
flera ftållen, är merändels ofmäitelig 5 men
om^.rkeligen inblandade främmande ämnen gii-

va ibland benägenhet til fmåitbarhet.

A7imärhiing. Herr d'Arcet har under lina

nanga fmåltnings-förfok (^) ej funnit nSgon
kaikilen, fom i Porcellins-ung icke fmäit til

mer och mindre genomfldnligt glas, eller ät-

minftone lämnat i digeln tydeliga fpär til bör-

jad vitrification ; men denna upgiit itrider icke

emot mina förfök, där renalle kalkfpat angif-

ves för ofmäitelig; ty Herr d^Arcet har gjort

alla fma fmäitningar i Ler-diglar. Huru mycket
kärlen verka pä kropparnas fmåitbarhet, har Hr.

Gerhard (*'^) med mängf:^ddiga förfök åda-

galagt. Han har funnit, at kalk-arter lått rör-

glafa fig i Ler-diglar; men blitva i diglar af kri-

ta eller kol oförändrade. Når jag i ftällct för

kol nyttjat en Hesfiik digel-bit til fupport, l^ar

det gått lätt , at för bläsrör med elds-luft för-

glafa alla kalk-arter.

§. 9. Tiingjord^ Srhällen genom glodgni ng
af klar Tungfpat frän Hartz med cryltaliiceradt

inine-

(*) Memoircs fur 1'dAion d'un ten égal , violcni:

,

1766 & 1768. — i\lomoirc fur la Culcination de ia

gierre Cuicairo, iiiiord uti Roziers Journal de Pliy-

lu]ue, Jan. .i~S3»

(**) Veriudi cii:er Gcfchichtc des •\Iiner;il Reichs, 173--
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mineraliflvt alkali, upiösning i fyra, och fåil-

nlng med mildt flycktigt alkali, farnt val ut-

lakad med defrilleradt vatten C^;, fmälter och
, infupes med häftighet af kolet.

. §. lo. Magncfia fåld ur bitterfalt, gaf icke

tecken til fmåkbarhet, »kunde for defs lätthet

fyärhgen liållas qvar på kolet, och i anfeende

til prpecipitatets ringa confifcence, kunde det

ej förfökas per fe i korn-tång.

. Ånmcirkning. At ärhaiia magnefia och lera

\ fin llorlia renhet, har jag nyttjat den method,
fom Herr Profefiorn och Riddaren Bergman
beftrifvit i lin Sciagraphia Regni mineralis.

ir. Lcra^ fäid ur Romerfl^ Alun med Al-
kali volatile aeratum och väl utlakad i dellille-

radt vatten, fmålter i tunna kaiker, bäde på kol-

fupport och i tang.

12. Kifelj A) Eerg-Cryftall^ klar, frän

Jemtland, iiade nog benägenhet at decrepitera.

Var ganfl^a eldfait; men i ytterfta fpetfar fyn-

tes dock tydeliga tecken til fmåltning.

B) Qjiarts, hvit, mjölkfärgad från Ytterby i

Roflagcn, kunde i täng fmåltas i tunna kan-
ter; men pä kol til klar kula, hvartii dock
»kolets aflva torde hafva bidragit.

'

13. Diamant; /Tjfmä Diamanter flipade fom
Taftel- och Rofen-ftenar omkring | karats vigt,

ntfattes, efter långfam upvärming, för ftarkafte

lagan, de förlorade fnart fm glans och flipade

facetter , minO^ades ftandigt och voro efter

2 å 3 minuters päbläsning lä fmä, at iuftllrö-

men ville bläfa dem af kolet.

^
I 5 Jo Dä

(f^')
Bergmans Sciagraphia Regni Mineralis.— Wieg-

i^EBä Untcrfiichung einiger forten fchver-fpadi uti

Crjells neuefte Eiitdeckimgen XL Th. 1783.



^3^ '784* ^P^' ^^^J- c^^^-

^) DS famma forfok gjordes pä en Capell-

bit, tycktes forminfkningen gå fortare.

Anmärkning, De Franfke Äcaclemici (^) har-

va obferverat et fä kalladt phosphorifkt fKen

omkring diamanten, då den expdneras under
muffel för ungefår f^mma hetta fom koppar
fmälter; men luftftrömen och det ftarka Ijufet

fom omgifver objefterna, få vid deffa fom Bränn-
fpegel-förfök, hindra, at något fädant fken kan
märkas.

O En liten Diamant-fkkfva med 6 å 8 gån-
gor fä mycket Sal microcosmicus påblålles.

Diamanten hade fä litet attradion til glasper-

lan, at den under ftarkafle hettan belländigt

flöt ofvanpä, och hånde flera gångor, at Dia-

manten genom lågans våldfamhet flkilde fig

från glasperlan. I detta förhällande fl^iljer fig

Diamanten frän alla öfriga ftenar. Genom
längre häftig eld, århöll glaskulan mjölkfärga-

de måln. Diamanten förlorade fmönigom lina

hv^affa flipade kanter, men fom den altid fim-

mar pä ytan af glaskulan, torde denna förminl^k-

ning mera vara en verkan af förbränning än

foiubilitet.

d) Diamant, med 4 til 6 gångor Borax-
glas, tyckes något angripas, men limmar altid

på ytan. Diamanten lörminflsas, Borax -glalct

iorflyger och fätter bIS hinna på kolet.

Anynarkning, För at icke genom pulvcri-

fation inblanda några främmande ämnen, haf-

va endafl fmä flwirfvor af några ädla (lenar biii-

vit fOrfökte med l]ulTerna. Soda falt har jag

icke brukat, emedan det fiiper Tig in i kolet,

och vid den iiarka hettan utbreder lig i blas-

rörsflvcdcu. ^ 14.

(*) MACQi::Kii Dicuulluire do Ciiyniio Are. Diamant.
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§. 14. Rubin; Q:ne Orientalifke hafva blif-

vit förfokte, den ene högröd, den andre nå-

got 'blekare.

a) De fmälta med flor del af fårgens bibehål-

lande, men genomikiniigheten minftas något.

Hårtil fordras den rtarkafle . hetta, fora med
tilhjelp af eldsluft kan århållas. Rubin är fä

härdfmält, at den icke kunnat bringas til fuli-

komligen rund kula. Den fmälte delen af Ru-
binen, rifven med fl^arp kant af annan Ru-
bin, tyckes hafva förlorat något af fm hårdhet.

b') En liten Rubin-bit med ungefår 4 ä 6
gängor få mycket Sal microcosmicus påbläftes j

Rubin minfi^ades trögt utan at aldeles uplöfas,

nytt falt tilfattes, hvarigenom Rubin ånnu blef

mindre. Dä glafet kallnat, fkildes det med
ha-mmare ifrån den ånnu ouplöiia Rubin-biten.

Det var ibland klart ofårgadt, ibland något ftö-

•tande i rödt; men ingen gång grönt.

Anmärkning, Herr Croharc ("^) i Frank-

rike fl\all hafva upfunnit konften, at genom til-

fats af phosphorifk fyra fammanfmälta fmä Ru-
biner och Smaragder til ftörre, med färg och
klarhets bibehä Hände. Rubin-fkårfvor hafva pä
detta fättet icke låtit fammanfmälta fig i håf-

tigalte eld, och Smaragder hafva förlorat bädé
färg och genomfkinlighet.

§. 15. Orientali/ke Saphirer ; ^) Större delen

af de forfökte Saphirer hafva genafl; förlorat

blå färgen 5 men en liten fkärfva fom jag år-

hållit af Herr AffelTor Qyisx, bibehöll färgen

med fådan halsftarrighet, at oacktat ytterita fpet-

fen fmälte til klart glas, kunde dock färgen

pä

BRiicKMANS Beytdge zu feiner abhandlting von
EdeUteinen. Brauiifcliveig lySS».
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\}?L (let Jilla ofriga ofmåka ftycket, med fiarka-

ite eldgrad i fiere minuter, icke bortdrifvas.

b) Löftes trögt bäde i Sal microcosmicus
och Borax.

Anmärkning, Fårgens beftåndighet hos Sa-

phirer vifar lig, åfven i deffa förfök, vara gan-

fka olika: Herr Quist ("•) har i 2 timars giöd-

gnings hetta fördrifvit fårgen pä en Orienta-

iifk Saphir, dä en annan Orientalifk uti Herr
AcKARDS förfök C") uthärdat 40 timars glöd-

gnigshetta, utan at hafva förlorat det minlla

af färgen.

§, 16. Topas*j A) Ljusgul, klar, dels frän

Bralilien och dels frän Ceyion, fordrade gan-
fka ftark eld för at fmålta i tunna kanter» För-
hällandet med fluffer, var nällan lika fom för

vanligt blåsror.

B) Klar, ofårgad, fplittrad Topas, Jägooyi

frän Ceyion, var ännu eldfaflare, blef fnart

opak, men gaf föga tecken til fmåltbarhet.

C) Hvitgul, matt, S^^dig-, prismatiilc frän

Schneckenftein i Saxen, fliiljer fig mycket frän

de föregående, fmålter llrax, (kummar och ger

bläddror, kulan- kan ej bringas til klarhet.

/)) Sä kallad Hyacint, rödgul. Denne rif-

ver Berg-Cryflallen och har icke kunnat fmäl-

tas för vanligt bläsrör; men med tilhjelp af

elds-luften fmålter den til halfklar mjölkfärgad

kula. Om den exponeras för mincire grad af"

hetta, ån fom fordras til fmåltning, förlorar

den Iära;cn med klarhetens bibehållande.

17.

(*) Kor.p;!. Vetcnlkaps Acudcmiens Handlingar lor

är 1768.
Anaryff do Quelques Pierres Prcciouics,, Pa-

ris i:83-
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: §. 17. Smaragd^ fom for vanligt blåsror

Vifat den råtta Smaragdens kännemärken.

^7) Smälter lått i täng och pä kol til opak^

injolKiårgad kula, fom icke kunnat drifvas til

klarhet. •

^) Sal microcosmicus löfer dock langfamt,

fä mycket^ a t perlan blir mjölkfärgad.

O Borax löfer något lättare. Glaskulan
blir ofårgad.

18. Opal frSn Eibenftock i Saxen^ finål«

ter ailenaft i tunna kanter.

19. Calcedon^ af hvita och halfklara hvarf
från Island, fmälter til mjölkfärgad flagg,

§. 20. /Igater och jaspis af flera fårgor,

fmäka mer och mindre lätt, efter olika renhet,

§. 2L Hdlk-flimor fran Dannemora och Sala

m. ii fmäita lätt, fomiige til halfkiart glas.

§. 22. Feltfpaty hvit, från Utö Järn-grufva

i Södermanland, fmälter hafxigt med ll^unining

til hvitt opakt glas.

§. 23. A) Granater och Skorlar fmalta ftrax

méd blåfor til mer och mindre fvartaktig flagg.

Klar cramoiiinfärgad bohmiflc Granat gifver

icke klart glas.

Hyacint^ rödgul, af Granatflagte fran

Ceyion, fmälter lätt til tämmeligen ftora glas-

kulor, fom äro mörka och gulgröna.

C) Grön halfklar prismatiil: Skorl från Sala,

fmaiter til klar , kula, fom litet iKelar i grönt.

B) Grön Tonrmalln fran Bralilien, fmälter

lätt och blir glas-perlan ibland grönaktig half

pellucid.

§. 24. Gipf
j

Alahafier fmålta lätt i t§ng;

men dä kol nyttjas til fupport, fmäita de til

kula, fom Ikummar och gnillrar, vitriols-fyran

för-
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forflyger, dä biten hållits i flark eldgrad fma-

kar den icke fvafvel-lefver, lagd i deftilleradt

vatten blånar fembocks-papper.

§. 25, Klar Twngfpat från Hartz fmålter

lått til mjölkfärgad opak fiagg, fom fuper fig

in uti kolet.

§. 26. Leror ^ kånde för eldfafthet, fåfom

från St. Trier i Limoifin, Rouen, Montmartre,
Sturbridge i England, Aiir i Saxen, Maiirich,

Cöln, Rio vid Infula d^Eiba, Boferup i Skåne

m. fl. hafva alla fmålt med bublor och bläfor,

Ibmlige til opakt hvit, fomlige til klart glas.

Anmärkning. Lerornas flamning och tvåt-

ning i hett vatten, har ej kunnat öka eldialt-

heteii.

27. Speckflen och Serpentin af flera fårgor

och förändringar, fmälta lått til hvit opakt gias.

§. 28- Glimmer och Asbefl, da de åro nå-

gorlunda rena, fmälta til genomdunliga glas

Ibm mer och mindre ftöta i grönt.

29. Hvit klar hlusfpat från Stripäs i

Norberg, fmålter flrax til hvit opak kula.

30. Zcolith^ hvit, från Ferro ftummar,
och fmålter med luftbläfor til half pellucid kula.

Anmårbiingar i anlednbig af fijla Kopjjc-

epidemien År //8j;
Af

PETER JONAS BERGIUS.

Qom kopporna pä några Sr här i Stockholm^ ej utgjort någon farfot, få fölgde de nu
fm gamla vaua, dä de blefvo gångbare, i det

dc
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de vifade fig elake. DSt var vid flutet affor-

ledne Augufti Manad 1783? ^om jag pä Norr-

Malm forii blef dem varfe, fedan jag heia ti-

den endaft fett vattu-koppor, h vilka hos en del

barn Itundoni biilnade (tarkt. Sä länge kop-
porna v^oro Iporadifl^a, voro de drägeliga; men
iram pä höften, fedan fmittan mera utbredc

fig, fick man dageligen bedröfveiiga vedermå-

iea af det elaka lynne de antagit. Pä flutet af

året. åfvenfom i Januarii Månad innevarande

är, rakade man, i hvart annat hus, antingen

confiuerande koppor, eller dem fom voro con-

tiguse, och fållan vankade aldeles goda kop-

por. Ja, man fäg på mänga Milen koppor af

fä maligne art, at ali läkare -ätgård fyntes va-

ra fätång. Hvad vill man val uträtta, då kop-

por til den mängd flå ut, at hela liuden krop-

pen öfver fynes intagen likfom af en rod fmuts,

fom i fig fjelf ej annat år än ämne for koppor,

hvilka, då de efter ett par dygn hunnit bliiva

mera fynlige af det de tilvuxit, få fammanlo-
pa, at de likfom tacka hela kroppen, når man

. derjemte får fe ftörre eller miindre blänader pä
ben, lår eller händer, utom mörka fläckar, i

början gleft pä huden, men dag efter annan
tätare, och om den fjuke hinner uthärda til

9:de, ii:te eller i4:de dygnet, blod -blåfor,

ftörre eller mindre, fom här och dar på krop-
pen uplupit, och dä rötan yttrar fig med en
olidelig ftank, fom upfyller hela rummet. Pul-

fen kännes under alt detta liten och häftig;

yrfeln fortfar nätter och dagar, blodpink, nå-
feblod, flytande regler, alt päfölgder af uplö-

fl
fta blod-maffan, inftålla iig nu ibland derjem-

te, hvartil ofta kommer diarrhée, famt convul-
ftvifka
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fivifka rorelfer, ibm alt okcr eländet, tils dö-
den gör förlofsning pä denna jånimer och
ufelhet. Jag har fedt fma 2 års barn ftrax ef-

ter eruptionen pinka blod. Ibland har yrfel

med ftark feber och tåt puls föregått utflaget,

utan at det åndä blifvit confluerande koppor.

En 6 ars pilt i ett hederhgt hus yrade ganfka

llarkt, ja väldfamt i 2 dygn, derpå k®m en
lindrig eruption, fom bodade de båfta koppor 5

men yrfeln fortfor llkafulltj koppor flogo än-

nu fiera ut; oaktadt det, fä fort; or yrfeln med
helt drågelig feber och nältan god puls. Man
applicerade blodiglar pä halfen, man repetera-

de iavement, Defsmans Julen gafs jtmte ky-

lande medel; omfider pä 4:de eruptions-dagen

flogo få m.anga koppor ut, at de bleivo con-
tiguie, ocl^ derefter förgick yrfeln. Koppor-
na blefvo federm.era af god art , och lemnade
knapt nägra årr efter lig. Men dä koppe- fe-

bern, fom ibland händt, ifrän iorlla början

vifat fig i högfta grad inflammatorifl^, fä har

det gerna blifvit elaka koppor. Jag blef i den-

na vårtid kalhd til en pilt om 4 år, fom ha-

de en den häftigalie intlammatoriil-a feber jag

nyligen fedt; dar voro aldcJes inga pleuritifla

tecken, och intet fpar til någon annan local

inflammation. Pulfen, fom var nog hartig, jem.-

te det han var fä fynnerligen härd, gaf niig

anledning at mifstånka koppor. Ädren öpna-
des, då bloden fatte en tjock och concave
crulta ofver fig. Dagen darpä fattcs blodiglar,

efter pulfen var fä fynnerligen Ivärd , hvilka
,

för famma orfaks flaill, nulh dag äfven repe-

terades. Men fom koppe -utflaget nu fkedde

,

vågade jag ej at vidare repetera dem, ehuru
pulfen
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pulfen ånnu var nog härd. Den vanliga låt-

telle, fom vid koppomas utflag gemenligen

vilar fig, inEann iig åfven nu, fä at patienten

borjatle fråga efter mat. Kopporna, fom i en

ftor mängd utflagit, confluerade fiarkt, växte

fmäningom til och ville ej hoja fig. På 4:de

dygnet upbröto igel-fåren af fig fjelfve^ och
började fä fiarkt biöda, at man med fncike

mSlie Aillabloden, hvarjåmte dejeftionerna ef-

ter gifne laxätiver hade en fullkomlig ftank

af as. Man kan håraf fluta til den röta och
deraf upkomna uplöfta blodmaffa , fom af kop-
pe-giftet biifvit fororfakad, ehuru pulfeii dock
var härd. Detta gaf mig en full indication at

bortlemna antiphlogiftilka regimen, och idefs

ftålle genall gripa til viéfril-fyra, och fedan

6:te dygnet gått förbi, derjåmte gifva kina-

emulfion 5
geléer och andra födande faker.

Rötan tycktes ock härigenom fä aftaga 5 at in-

ga ftinkande excrementer genom laxätiver och
cliiUrer af vatten och oxymei vidare kändes
til. Anligtet fvålde i fin riktiga tid, pulfen

hade fiyrka, ehuru han ej var vidare hård 5

men då fvullnaden på ii:te och I2:te dygnet
fkulle flytta fig frän anfigtet til extremiteterna,

få manquerade det, hvarföre lilla patienten dod-
de i början pä r3:de dygnet. En ilark rygg-

Värk före eruptionen har gemenligen bodat
confiuerande koppor, äfvenfå väldfamma kråk-

ningar, fom länge hälHt fort. Dock har jag

vid fådana kräkningar ibland fett något un-
dantag. Ett ungt Fruntimmer em 10 år fjuk-

nade af koppor. Hon hade haitig och liten

puls, befländig hufvudvärk, yrfel, ryggvärk,
och fä väldfamma och befcändiga kräkningar.

K at
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ät hon med moda fick behälla någon ting. Jag
fpädde elaka koppor, och förmanade defs an-

höriga at hälla henne fvalt, hållt uppe ifrän

fången j men fom hon för matthet ej förmåd-
de det, fick hon ligga pa en tagel-madrafs, lin-

drigt betåckt med ett tunnt tåcke, jag gaf inga

andra medel ån acidum vitrioli i all dryck.

Jag tror, at denna regime motade eruptionen

tils detfjerde dygnet gätt in, fårdeles fom hon
Jivarannan dag fick ett kylande laxatif, hvilket,

ehuru det måfta upkråktes, dock fä ofta in-

gafs, tils det laxerade. Kopporna flogo ut,

och blefvo gand^a goda. Märkeiigt var, at

p§ famma ögnablick, fom eruptionen fkedde,

uphörde genall all kråkning.

Under det man i denna koppe-epidemie, uti

ätMliga hus, med gråmelfe och oro fett fa

maligna koppor, fom jag ot vanför omrört, fa

har man dock i andra hus, famma tid, med
fågnad ibland fatt möta helt lindriga och go-

da koppor. Koppe materia togs af den omtal-

te pilten med yrfel, hv^armed flere barn ym-
pades, hvilka fingo ganfka goda koppor. Men
hvad kan vål välla, at perfoner, fom hafva alt

utfeende af god hålfa och funda våtfl<or, fri-

fl^a, rafka och pä alt fått muntra, ofta kunna
fä de malignafte koppor? Flera frifka barn vo-

ro i ett hederligt hus hår i Staden. Ett af dem
fick goda koppor. Jag rådde föråldrarne af

genall bortflytta de öfriga, hvilket ock fkedde,

undantagandes en liten frifk och frodig dotter

om 2 är, fom länge ditt, och endall i 4 må-
nader varit afvånd. I råtta fmitto-tiden blef

hon fmittad, och fick fa elaka koppor, at hon
med plats kunde räddas. Flere Liikare tro, at

cn
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en f6r långfam préparation , och en altför ma-

ger diet före ympningen, ej åro goda, för det

ympnings-kopporna deraf kunde blifva altfor

lindriga, hvaraf anhörige lätteligen kunde le-

das til fruktan for återfall. At efter en läng

préparation och mager foda före ympningen
verkeligen kommit helt Htet koppor, har jag

fjelt ofta årfarit, äfvenfom det, at de ympade,
detta oaktadt, federmera varit frie för ytterli-

gare koppor, ehuru fådana ympningar 20 är

förut (kedt, ty i ympningens början voro vi

för mycket varfamme, och trodde ofs aldrig

kunna preparera nog. Om nu få är, at en

iäng préparation och mager diet tilfkapar för

lindriga koppor Vid ympning, hvarföre gäller

ej det vid naturliga koppor ? Tilräckelig ut-

redning af detta ämne fattas ofs ännu, och
det behöfs flere fammanlagde rön, innan vi

härutinnan vinne full vifshet. Det fer jag, at

gammalt folk i allmänhet få värre koppor, ån
unga 5 och at utlefvade perfoner gemenhgen
dö, dä de få naturliga koppor, hvarpä vi uti

denna farfot haft några exempel. At liphiliti-

fka perfoner, dä nemligen de, för at bota fi-

phihs, upfylt kroppen med mercurialxer länge

brukade, gemenligen fä maligna koppor, har

^jag ofta ärfarit, och i denna farfot vet jag

exempel pä några, fom fått fä elaka koppor, at

de, med all uptänkelig fl^ötfel och Läkare-åt-

gärd, ej ftätt at råddas. , Deffe håndelfer torde

något kunna vägleda ofs vid koppympning, fä

at man med all Ttrånghet borde preparera gam-
malt folk, dä de vilja bUfva ympade 5 åfven-

fom fiphilitife perfoner, når de länge envifats

ined mercurialier, ej gerna böra blifva ämne
K 3 för
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for koppympning, innan de genom flera repe-

terade varma bad, mjöik-cur, landtlefnad, m.
m, fulleligen härtil bliFvit preparerade.

Svala regimen, jåmte en okonftlad Läkare-

fl^otfel 5 har jag hos koppe-patienter funnit bäd
flä an, hvilken ock at Läkare allmänt nu är

antagen, neml. at hälla de fjuka fvalt, tillåta

dem gå uppe dä de förmå, eller at ligga of*

vanpä fången. Jag blef mycket ftyrkt i mitt

fortroende til denna regimen vid koppor af en
håndelfe, fom vid Frimurare-Barnhnlet för nå-

gra år fedan fig tildrog, Midt i vintren , en
kall dag, blef ett litet barn intaget itran gatu-

porten och iniördt i Barnhufet. En barnets

anhörige, fom velat iniljåia det, hade lagt det

i en korg med nägra flarfvor omfvept, fiL^t

det fedan i porten , oaktadt det hade koppor-

na , och gatt fm våg. Sa fnart man pa barn-

hufet biet korgen varfe, intogs barnet i rum-
men. Det var nu helt genomkallt och utfru-

* fet, hvårföre det med varfamhet upvarmdes ;

men fedan barnet fatt igen lin vårme, lä höj-

de lig genali kopporna, fom, under det barnet

var utfrufet, hade få indragit lig, at de knapt

kunde fl.onjas. Vid min ankomft, famma dag,

fann jag kopporna Hinna och af god art, un-
gefärligen på 7:de dygnet af fjukdomen , och
flutades de ganfl^a val. Häraf flot jag, at ej

den llrängalle kold bringar kopporna at fl3 in.

Såfom cn folgd af kalla regimen vid koppor
anfer jag ett litet phcnomene, fom ganfka ofta

förekommit mig, i det kopporn.a helt langfamt,

dag efter annan, utllagit. jag har nyfs fett ett

12 ars fruntimmer, fom under eruptionen, och
framdeles derefter, gick uppe, med goda kop-

por,
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por, livilka fortforo at dageligen fla ut^ ehuru
dock helt fparfamt, til och med pä Qxå^ dyg-

net. De koppor, foni i fin riktiga tid utflagit,

buhiade och il^orpade fig, men de fenafi; ut-

flagne torkade fmåningom bort, utan at fup-

purera. Det är troligt, at en varm regims, un-

der heta fångkläder j i tåpt rum, hos denna pa-

tient hade utdrifvit kopporna inom kort tid,

clä det deremot nu (l^edde fmåningom, men
den fjuke hade härvid vifferligen icke vunnit.

.Vid goda koppor, under denna farfot, har jag

fällan gifvit andra medel, ån kylande laxativer,

dem jag låtit repeteras. Dä kopporna varit con-
fluerande, åtvenfom ock contigu^, har kinkina

gjort god tjenlL Jag har altid funnit det vara

nyttigt, at med goda bouilloner, äggöl, mu-
lliga vinfoppor och annan tjenlig föda, vid
fuppurations - liadium undcrhjelpa den fjukas

kraiter, foni mycket lida genom den effort na-

turen mätte gora vid iuppurationens forme--

rande. En god vinfoppa, i maligna koppor,
har jag tyckt i det mäila göra åiven fä godt
fom kinkinan. Acidum vitrioli har hår varit

af mycket gagn. Repeterade laxativer hafva
altid hndrat den fjuke. Deremot har jag mer-
endels funnit flarka åderlåtningar och andra

^blodlStningar, foni i fjukdomens början blif-

vit vidtagiie, for at lindra kråkningar, rygg-

värk, eller värk i lederna, altid i fm män (ka-

deliga, i det de deprimerat lifskrafterna , hvil-

ket i fjukdomens fortfåttning blifvit fynnerii-

gen känbart. Men ai hvad vigt födande faker

vid fuppurationen varit, liar jag flera gånger
haft tilfälie at inhämta, i fynnerhet hos ett

barn af 4 ars ålder i ett hederligt hus* Det
K 3 . hade
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hade koppor, fem voro blandade af contiguee

och conffuerande. Pulfen var god och alt ar-

tade fig val. Men til olycka hade några pu-

ftul^ kommit at fatta fig i fvalget och pä tun-

gan, hvilka ofelbart gjorde ondt, då barnet

flkuUe fvålja. Detta välde, at man ej ktinde

öfvertala lilla patienten at nedlvälja något an-

nat ån Thé-vatten, blandadt med litet mjölk,
jåmte tunna grynfoppor, detta alt dock m.yc-

ket fparfamt. Alt annat var fåfängt at bjuda.

Litet kina-emulfion trugade man dock in. Pä-

fölgden var, at barnet på i2:te dygnet dodde,
blott af épuifement, eljeft med all god liknei-

fe hvad kopporna angick. Vid likets opnande
-voro mage och tarmar helt och hållet tomma.

Dä mognaden af kopporna nalkas ,
tycker

jag måft om at patienterna hälla fig ftilla, hålil

ligga til fångs, hvarigenom de vinna Aörre

beqvåmlighet, och kopporna mera fart at mog-
na. Jag fick ofvertygelfe hårom af en håndeN-
fe, fom för 5 är fedan tildrog fig i ett hus,
dår en gift domeflique hade en dotter cm to är,

fom fick naturliga koppor, hvilka til nog myc-
kenhet utflogo och artade lig vål. Framme
mot bulnings-tklen bief flickans fjukdom rap-

porterad för Herrfkapet, fom, af fruktan för

Imitta ä egna barn , befalte at genaft flytta hen-

ne ur hufet, hvilket dock ej pä annat fatt

fkedde, än at hon, i början af November må-

nad, infördes i en kall bod nedre pä gården,
dår intet eldrum var, och i hvilket otjenliga

rum hon uppehöll fig, tils kopporna sått öf-

ver. Päfölgden häraf var, at kopporna Ikrump-
nade, och kommo aldrig til riktig larnad, utan

fjällades endaft bort. Härefter fick flickan pS
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fem färfkildta ftällen ogement fvära bulningar^

neml. i ena knået, i bågge arm-lederna, och i

bågge axel-lederna. Genom tjenlig och trågen

fkötfcl blef hon dock fä vida hulpen, at led-

gångarna ätervunno fm förra böjelighet^ i»€n

vid bågge armlederna hafva ben - utftjutningar

federmera upkommit, fom vårka emot ondt
väder, och fom hindra flickan at til fullkorn*

Hg råthet utflräcka fina armar. Om man ifrån

andra eruptions-febrar analogice får fluta til

koppor, få finner man lått, huru nödig en tem-

pererad varm regime är vid koppornas mog-
nad och torkning, ty huru ofta komma icke

inflammatorifke triftöter efter måfsiing, och
leucophlegmatifk ftållning efter Skarlakans-fe-

bern, dä patienterne vid deffe utflags affjåii-

ning ej åro varfamme , utan alt for tidigt väga
fig ut i en kall luft?

Med några ord vil jag omröra den var-

famhet, fom år nödig, då koppor gå, för de

hus dår barn åro, fom ej haft koppor. Mer-
endels åro föräldrarne rådde för Läkare, fom
under en koppe-farfot nödgas beföka koppe-
fjuka. Jag brukar gerna den förfigtighet , at

jag i ett koppehus ej fitter ner, ej lägger hatt

eller kappa pä ftolar, fom äro inne i rummet;
fedan jag handterat den fjuke , fä tvättar

jag mig i vatten. Jag mifstänker alla meubler
inne i rummet för at kunna hafva koppe-fmit-

ta pä fig; men nåft den fjukas fång, och de

fiolår fom där bredevid åro, är fjelfva dörren
och dörr-poften de farligafte, ty de fom fl<ö-

ta den fjuke, och fom altid hafva fmittan pä
lina kläder , klena gemenligen något deraf

jS dörr-poften, dä de gä ut och in, ochhvil-
K 4 ken
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ken fom fedan ovarfamt ingar crenom denna
dorr 5 han afftryker altid ncigot på fma klåder,

hvarmed han fedan kan fmitta andra. Men
fjelfva luften i den fjukas rum år ingalunda
fmittande, ej heller tranfpirationen, andedråg-
ten och de ångor fom från honom afflyta, pä
ftörre eller mindre atTtänd , endaft vidröran-
det undvikes , hvarpä jag har mångfaldiga be-

vis. Då barn/ fom for koppor flyttat bort,

fkoia hemkallas, böra rummen förut vara väl

/kurade, vädrade ochfåjade; alla meubler tvät-

tade, pifkade och vädrade, och fångkläderna i

fynnerhet med noggranhet frän all fmitta be-

friade. Jag påm.inner mig nu ett hederligt hus,

där barnen bortflyttades, för det at ett af de-

ras fyfkon hade lått koppor. Innan de hem-
kaliades, blef all vanlig föriigtighet i akttngen,

för at bevara dem från fmitta. Icke defs min-
dre ljuknade ett af dem efter 14 dygn, och nck
kopporna. Man kunde i början ej utgrunda
huru det tilgätt; men man kallade fedan ftui-

den på en ferviette, fom under förra koppe-

Ijukdomen varit i bruk inne i fjuk -rummxt

,

och dä blifvit undflucken at han ej fått palTcra

tVutten, och fom af en håndclfe nu framikom-

mit. Jag vet med vifshet, at ett bref intörde

kopporna i ett hus, där ett enda barn var, fom
ej haft koppor. Fadren hade en angelägenlict

at afgöra med en af lina vänner, hvars barn

lägo i kopporna. Han fl\ref honom dertöre

til, och bad honom ikriftcligen fvara. Sedan

faclren läll detta fvar, lade han brefvet pä bor-

det, hvilket hans lilla dotter tog och lekte

med. Pa 6:te dygnet dercfter fjuknade hon
och fick kopporna. Man fiidc mig fedan, at

detta
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detta bref var fkrifvet i famma rum, där bar-

nen iägo i kopporna. I anledning af denna

obfervation, at detta barn fjuknade pä 6:te dyg-

net, har jag fedan befiitat mig om at utröna,

om fmittan"vid naturliga koppor följer famma
Jagar, fom de ympade, innan den utbryter til

feber. Man far under en koppe-farfot ofta ho-
ra beråttelfer, huru man oformodadt inräkat i

koppe-hus, och kort derefter nedfjuknat af

koppor. Men af flera famnianlagde ron, fom
jag haft tiifålle at göra, år jag oivertygad, at

de naturliga koppor i det nårmäfte följa fam-

ma lagar, hvad tiden til utbrottet vidkommer,
fom de ympade, jag har funnit den balance-

ra emellan 5:te, 6:te och 7:de dygnet, åfven-

fom det ock inträffar vid ympade koppor. Dä
jag ym.pat med Spanfk fluga, har jag meren-
dels funnit febern komma på 6:te A-^pi^t der-

efter, och ibland på det 5:te5 men då ympnin-
gen il^edt med incliion, och torkadt koppe-
var pä trådar blifvit inlagdt, har febern icke

gerna kommit förr än pä 7:de dagen. På en
naturlig koppe-fmitta vil jag anföra ett tydeli-

git exempel. Ett ungt fruntimmer var ganfe
rådd för kopporna, hvariöre hon pä alt uptån-

keligt fått aktades hemma i föråldrarnas hus,
fä at ingen främmande fick inkomma, fom
kunde mifstånkas för at föra koppe-fmitta med
fig. Fredags aftonen for hon pä en liten bal,

fom hos hennes bekanta anftäides, fedan man
törfåkrat henne, at ingen var dit buden, fom
kunde åbringa henne någon koppe-fmitta. Men
en yngling hade oformodadt diikommit, fom
nyfs upkommit ifrån kopporna. Tisda^gen der-

pä blef hon opafslig, och om aftonen fick hon
K 5

^

rys-
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rysningar; hela onsdagen, torsdagen och fre-

dagen hade hon ftark feber, tils kopporna fre-

dags aftonen började flå ut. Hon hade en bror

af några års ålder, fom ej haft koppor, och
hvilken dageUgen fick gä til hennes fång. Den-
ne blef omfider fmittad af henne, och dä jag

räknade efter, fann jag, at han {juknade pl
7:de dygnet ifrån det hennes koppor började

mogna.
Metaftafifka bulningar hafva undertiden yp-

pat fig pä flera ftållen af kroppen, efter kop-
por. Under flere års tid, fom jag utöfvat lå-

kare-konften, har jag fett inetaftafis ibland up-
komma, fä vål efter naturhga, fom ympade
koppor. Jag har ärfarit, at de båfla koppor un-
dertiden kunnat lemna fvära metaftafes, dä der-

emot de confluerande fållan haft dylika lem-

ningar. Jag får dock icke aldeles frikalla dem
hårifrän, efter jag ibland fett dem hafva denna
päfölgd. Sådanc metaftafes hafva merendels

fatt fig omkring armleden, och ibland pä båg-

ge armarne tillika, Gemenligen har jag dock
funnit ftållet vara litet under armleden, nedan
för armbågen, hvareft det börjat värka, och
fedan fvålla, med en fpänd, hvit eller rödlått,

och öm fvullnad, hvilken ej varit öf\'eralt

lika öm, utan har det gemenligen funnits nå-

gon flåck, fom fynnerligen ömmat och värkt,

då man med fingren den vidrört. Härjämte

har armen blifvit ftyf och rak, utan at vid

armleden kunna bojas. Jag har äfven fett dy-

lika metaftafes fatta fig i knån, vid undra kå-

kens ledgäng, pä clavicula, pä tibia, och fler-

ftädes på kroppen. Denna fvullnad har altid

varit mycket envis, och har ej velat gifva vi-
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ka for fordelande omflag och grötar, för re-

folverande torra krydde-påffar, eller andra el-

jeft goda applicationer 5 utan den har omfider
mjuknat, likfom til vargorning, men, efter an-

ftäld opning, fållan gifvit annat än en tunn
materia, fom länge fipprat fi^m, och omfider

har detta ofta ftadnat i anchylofis, hvarigenom
ledgängen blifvit tilllångd, fom varit mer eller

mindre boteligt. Dä metaftalis intagit fafta

delar, med eller utan ledgång, har jag funnit

den ganO^a benägen at gä ofver til en fnar

bulning, ofta angripa benen och bortfräta pe-

riolUum. Denna ledfamrba tilftöt har altid plä-

gat de fjuke och brytt Läkaren. Når man blif"

vit fä fent kallad, at all liknelfe varit til var-

goming, fä bar fornåmfta botemedlet beftätt i

goda intifionerj men dä fmuofiteter eller fiftu-

leufa gängar varit complicerade härvid, fä har

botandet gerna dragit iängt ut pä tiden, och
den förhgtigafte ikötfel har undertiden ej kun-
nat förekomma anchyloiis. Jag har derföre

med all omtanka budit til at kunna afbryta

denna kädja af vedermöda och olågenhet. Det
har ock, Gudi lof, lyckats, dä jag i tida blifvit

kallad. Jag har tagit för afgjordt, at denna
metaftafifka dei>os fäiter fig djupt ner in vid

periollium, och at i början allenaft en liten

fläck bäraf blir intagen , fom inflammeras och
fvåller, utan at utvårtes pä huden, fedan den
genom våtlkornas tillopp federmera jämnt blif-

vit tJtfpänd, pä annat fått märkas til, ån genom
ett fl^arpt ömmande vid påtryckning med fing-

ren, dä man den handterar. Om man nu fä

tidigt blir kallad, at ingen bulning ånnu hun-
nit formeras, fa upföker man genaft det ftäl-

let
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let pä fvullnaden, fom mäR ömmar, och der*!--

på appliceras några blodiglar, hviiKas bett val

böra fä blöda utj hvarefter man pålägger antin-

gen blygrot, eller en flanels-lapp imbiberad med
oleum Lini camphoratum, blandad med Lini-

mentum e falc volatili. Finner man, efter ett

dygn, at armen ej blifvit bojelig, varken ej lagt

iig, utan at ömheten ånnu fortfar', la böra
blodiglarna repeteras, hviiket dageiigen få ofta

bör il<e, tils ömheten af tagit och armen bör-

jar at kunna böjas. Under alt detta fortfares

med nägotdera af de anförde omflagen, hvar-

af jag hålfl: väljer biygröten, då fvullnaden

kring leden år llor, eller dä flere dagar dragit

ut innan jag blifvit tilkailad. Blygröten göres

på följande fått: -man utfpåder ett uns acetum
faturninum med 2 quarter aqua föllatitia fim.plex,

hvaraf gröten kokas med rafpebröd, och nå-

gorlunda fuktig pälågges. Öm blyåttikan ut-

ipädes med ett vanligt brunsvatten, fä decom-
poneras hon, nya fammanfåttningar tilH^apas,

Ibm ej blifva löshge i vatten, hvarigenom
blyet blifver författ i det fkaplynne, at det li-

tet eller intet federmera förmår at verka. Vid
Igel-applicationen bör man ej j"kråmma lig af

det at fvullnaden flrax dercrter fynes öka lig,

ty det är ailenaft en påfolgd af vatilcrnas til-

lopp, fom iglarnas ibgning orfakat, äfvenfå

böra de fugillationer och blänader, fom efter

iglarna liandom yppa lig öfver fvullnaden, ej

-aflkräcka någon Läkare ifrån at låta repeteia

•blodiglar, om fä hehöfs., ty denna fuj^iilation

år allcnall i celluloiä, och förfvinner iätteligen

under bruket af biygröten. Sedan nu leden

•aldeles återvunnit lin böjelighct, och all öm-
het
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het förgått, fä plågar jag til fiut endaft omlin-

da en linne- lapp
5
hvarpä otvättad fveplk ull

blifvit tråcklad, hvilkeu den fjuke bår, tils

han fulleiigen blifvit reltituerad, HårVid vii

jag biioga den arindran, nemligen at den värk

med fviilinad, fem vid koppornas hulning el-

ler torkning, eller vid ympefårets ihoplåkniag

infaller, endail bcSr anfes ior nietaflalifi^, och
ingalunda den, (om ixVre eller efter utflaget, in-

nan kopporna hunnit mogna, lig inJtäiler, ty

ehuru ilrång en fä dan' v ark nanfm kan vara^

få har jag dock aldrig fett den hafva någon
farlig ekerliäng, utan plägar han gerna förfvin-

na genom laxativer och iitvårtes pålåggning

af fianeli med campherts olja. Jag har i den-

na vårtid ympat 3 barn i ett förnämt hus, af

h vilka den yngile fick en fä ftark värk i ena

armen, at han fynnerligen jämrade lig nägra

dagar och nätter, men genom cam.pherts-oljaa

fordrefs den aldeles från armen, och fiyttade

fig til Imalbenet;, då den äfven dar iörlolgdes

med famma olja. Kopporna bulnade väi, och
flutade iig Jyckeiigen. Men de tvänne andre
fingo bagge metalialirk värk i den frin^a armen,
hvarpå ympningen ej fi<:edt. Jag fkotte dem
med biödiglar efter ofvannåm ode methode, och
hade den gVäxljtn at fe dem lyckeligen undflip-

pa aiia efterflångar. Då liknelie varit til an-
chylolis, den mä dä varit verkelig^ eller en-
dail en ledfnorpning, fä har det ofta lyckats

for mig at omfider uplöfa ledgången, med bad-

ningar af fylte-fpad, morgon och afton repe-

terade, hvarjåmte jag imellan-ät IStit runka pä
iéden, äfven fi^äftals påhänga vigter, fom efter-

hand päökts, tils lemmen fått lin naturliga

råthet
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råthet och leden fin bojelighet. Pä detta (Itt

halp jag 1754 en yngling, fom efter kopporna
fick få fnörpta och ftyfva knå, at han ogör li-

gen kunde gå, men fom fä aldeles hårigenom
bief hulpea, at han nu år en rafk man. Det
har flera gånger lyckats for mig, at pä de.tta

fått hjelpa andra behöfvande. Jag har fett ef-

ter koppor en art metaltalis fte til knaen, med
mycken fvulnad, fom dock utan bulning gått

otver til en fort anchylofis, med ben-utfkjut-

ningar, likfom fpetfiga exoftofes; hvilken an-

ftöt helt och hållet botades vid Loka, medelft

kalla bad och locala kalla pägjutningar , m.or-

gon och arton repeterade. Invårtes har jag

ibland tillika gifvit merculiarier, dem jag vid

alla efterflängar af koppor funnit ganfta ana-

loga, ty hvad kan val mera likna ett liphili-

tiikt får, ån ett koppympnings-får tore koppor-

nas bulning? hårpå har jag ftodt mig, och
ined framgäng gifvit dem. Jag vil fåfom
exempel nåmna en yngling om 14 år , född
af frifl<a foråldrar, fom i fm barndom hade haft

koppor, hvarefter han fått behålla eit utflag pä
kindbenet, bvilket alla år utflagit med blem-

mor, fom bulnat och lemnat får efter fig, hvilka

långe räckt, innan de med läkemedel torkat

bort, men altid lemnat ärr etter fig. Honom
gaf jag en fommar mercurialier, med tjenlig re-

gime, fom fä botade honom, at han nu i fle-

ra år varit fri. Jag bor dock ej til metaflafes

f6ra de ophthalmier, fl^abb och bölder, fom
ofta tililota vid och efter koppor. De förre

härröra ofta af fel vid regimen , och åro

lått botade med blodiglar och utvartes appli-

cationer af fvagt bly-vatten. Re fenare ater

depen-
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dépendera gemeniigen af våtfkornas beflcaffenr

het före fjiikdomen, ehuru jag ej nekar, at

ju de ofvannåmnde metaftafes åfven ifrän den-

na kalla kunna derivera fig , och jag har altid

niifstånkt dem for at deltaga af nägot liphili-

tifKt frö^ fä mycket mer, fom jag fedt en me-
taftahs efter koppor fätta fig frampå benpipan,

och i början aideles likna en iiphilitifk exo-

ftofis , men ov^anligt fnart gä til bulnihg , i

jåhinforelfe mot en riktig veneriflc.

Til flut vii jag korteligen underföka, hu-
ruvida det rykte kan äga grund, fom maQ
hår och där hörer, at riktiga koppor 2:ne el-

ler flere gånger kunnat äkomma en och fam-

ma perfon, och at man fkall hafva exempel pä
ympade barn, fom federmera fatt riktiga kop-

por. Jag bekänner, at jag i min medicinfka

praélik aldrig fett någon 2:ne gänger fä rik^s

tiga koppor. Nog har jag ofta råkat ut fot

vattu-koppor, fom i början varit de riktige

kopporna fä lika, at jag flera dygnen balance-

rat, och ej vetat til hvilken art af koppor jag

fl^ulle dömma dem at höra j ty puftulse hafva
til utfeende få aideles liknat de riktige, at man
lått kunnat mifstaga fig derpä. Men deras

korta periode, i jåmförelfe emot de riktige, har

omfider uplöft gåtan; ty då vattu-koppor in

allés aldrig racka öfver 9:de eller ii:te dygnet,

dä alt är öfverftändet, fä draga riktiga kop-
por gerna ut til det 21. dygnet, ja ock ilun-

dom väl längre, innan man kan fåga at alt år

öfverftändet. Jag har under detta tydeligen

fett, at vattukoppor kunna ärra, ofta ockfä

lemna bulnande färnader efter fig, hvilketman
bör fkrifva pä fubjeåernas räkning, i det våt-

(korna
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fkorna ej varit rena. En Läkare bor, efter

.mitt tycke, ej utan ett noga otverv ägande fål-

la utllag, dä han blir tilfpord, för at yttra iig

om arcen af köppe-utfiaget^ ty foråidrar och
anhörige hafva rättighet at vänta ett fanfärdigt

yttrande, efter de derpä federmera grunda litt

beflut om koppympning. Öfta blir man råd-

frågad i ympnings- vägen, da föräldrarne, viil-

. rådige om ympning bör anftällas eller ej, fram-

vifa iccpparr pä hna barn, iör at af Läkaren
uplyfas, af hvad koppe-art de kunna vara lem-

ningar. Sådana frågor hafva otta gjorts mig,

men jag h<ir alrid kunnat vederbörligen fvara

på dem, fedan jag noga betraktat utfeendct af

ärren, ty jag har funnit ärren efter vattu-

koppor fläta, då däremot ärr efter riktiga kop-

por gerna äro fla'åRiga. Af alla de eiterråttcl-

•ier jag hittils haft om koppor, fom andra gin-

gen äkommät, kan jag med trygghet forfäkra,

at jag intet exempel h^iii^ där riktiga koppor
tvänne gängor angripit lamma perfonj jag vet

fäledes ej af egen förfarenhet någon, fom ä

nyo fått riktiga koppor, fedan han m^ed rikti-

ga koppor en gång bUtvit ordenteligen ym-
pad, och fiitt flytande ympefär, micd åtföljan-

de eruption. Jag vil dock ej neka möjeiig-

heten af en betydande irring, fom vid kopp-
ympning kanfke flaille kunna hända, i det man,
de tider inga koppor äro gängfc, och man
fåledes ej har tiltälle at fjelf uphämta koppe-
niaterien, frän en annan hand til äfv'cnryrs

flvuile kunna fu en materia, fom genom mifs-

tag blifvit tagen efter vattukoppor. Ehuru jag

ined f kerhet ej vet något exempel härpå, la

fynes dock möjeligheten häraf kunna exiiUra,

och i den händeilen fkulle en, fom pä fin arm
verke-
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verkeligen har ympnings-ärr, af de riktiga kop-

porna kunna blifva fmittad.

Innan jag dock flutar deffa anmärkningar,

vill jag meddela ett utdrag af mortalitets-liftor-

na hår i Stockholm^ hvaraf inhämtas, huru
mänga i Hufvudftaden dodt af koppor under
denna farfot, ifrån defs början förledet år, til

den I. Maji 1784, dä farfoten anfenhgen hade
jninfkat figj nemL i nedanftäende förfamlingar °

Manfolk, Qvailblk,

Kongl. Hof-Förfamlingen 14 10
St. Nicolai ^ 16 30
Riddarholms Förfamlingen 14 14
St. ClarjÄ 3 6 24
St. Jacobs ^ 54 32
Mariae Magdalena 45 56
St. Catharinee 73 9

1

Tyfl^a Förfamlingen 6 7
Ulricae Eleonoras 2? 22
Hedvig Eleonorge 56 63 ^

Adolph Fredrics 42 50 -

Finfka Förfamlingen 14 9
I Garnizon - Regements Forfam-
' lingarne, neml. K. Lif- Gardets,

Kg]. Artilleriets, och Högf. Enke-
Drottningens Regem. Förf. loj 92

Skepsholms FörfamJingen 12 g
Stora Barn -hus FörfamUngen 7^ 7^
Danviks 46
Sabbatsbergs I

Spinhus Förfamlingen ingen

522 521
Dä

) Ibland' deffe var Sergeanten Kempe
, 84 gam-

mal, dod i Kopporna, begrafven i Adolph Fredrics
Kyrka.
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Då man nu hoplägger antalet af mankönet
med det af qvinnkönet, få utgör hela mortali-

tets-fumman ett antal af 1043 perfoner, fom
endaft i Hufvudftaden mail fätta lifvet til af

kopporna. Som denna farfot härjat ofver Itor-

fta delen af Riket, och ej mera dar, ån i Stock-

holm, fkonat månnifko-lif, fä (kulle en morta-

iitets- lifta ofver hela Riket utan tvifvel ut-

göra en förfärlig fumma. En fjukdom likväl,

fom genom goda anftalter och vederbörlig vak-
famhet ftär til at hämma, fedan kopp-ympnin-
gen, fä i Sverige fom andra länder, fä lyckeli-

gen aflupit, at knapt en af 500 dödt. Det fy-

nes derföre, fom kopp-ympningen uti en Stat

vore ett göromål, fom borde ftållas under Po-

iitiens värd, fä mycket mer, fora folkets antal

utgör Statens ftyrka. Således, dä menige man,
antingen af okunnighet, eller af trefkhet, eller

af nägon annan orläk, vågrar at låta ympa fi-

na barn, fä tyckes Policen böra äga magt at

tilhälla dem dertil, når fädant fl^er gratis, utan

deras befvår eller koltnad. Lat ofs föreftåila

ofs , at deffe 1043 perfoner, fom af kopporna
här i Stockholm blifvit bortryckte, lefvande
kunde upflällas pä ett fält, hvad ftor flock ikulle

icke de utgöra? til huru ftort politiflvt varde
i Staten borde icke de uptagas? och följakteli-

gen huru ftor förluft för Samhället är icke
deras död? Mån allmänna penningar nåniia
bättre kunde användas, än til fädanas räddning?
Men koftnaden blefve för ftor, och faken min-
dre görlig, om menige mans barn i publi.-^a

Koppympnings-hus fl\ulle införas, för at ym-
pas. Vi fe ärligen, huru trögt det går har i

Stockholnj[, at fä antiUet at ympnings-am-
nea
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nen completteradt i det inrättade Kopp-ympnings^
hufet; deremot har det x Norrland hos Allmo*
gen bättre lyckats med utfånde Läkare, fom
farit omkring och i Allmogens hus med fram-

gång förrättat denna ympning ^ dä ändamålet

inedelft en ringa penning lyckeligen blifvic

vunnet. Om fådane Commiffarier Riket öfverj

på publik koftnadj årligen utfändes, fä kunde
inan med trygghet vänta mångfaldiga medbor-
gares räddning ifrän undergångs och folk -nu-*

merns anfenliga tilvåxt

Befkrifning pa den Botten-profvaren , fom
bIifvit nyttjad i Bolmslånjka Skar-

gården^ är 1J83 p

Inlämnad af

Baron CLAS ALSTRÖMER^
Cantzli-Råd och- Commendeur af K. Wafji Orderi*

o

Ar 1783 blefvo de flefla och ftorfta Siile-

Tranfjuderier igenom en Befigtnings-rått

utdömde, pä den grund, at man befarade ham^
nars och farleders upgrundning, och Sillens

bortfkrämande af Tran- grumfet, eller det af-

Ikräde, fom efter kokning kunde uti hafvet

utflåppas* Men fomTranfjuderiernas ägare pålto-

do , at denna upgift vore ogrundad, blef dem
både tillätet och befalt, at beftyrka fin talan.

Detta kunde icke annorlunda låta fig göra,

ån at jord-h varfven uti hafsbotten måfte under-

fökaSj för at utröna, cm den åfverklagade
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upgrundningen beftod af Tran-grums eller

vanliga jordarter.

De, fom fl^ulle förråtta underfokningen,
voro ftrax betänkte pä något inftrument, hvar-

med jord-hvarfven under hafsbottnen til et be-

hagligt djup Kunde beqvämiigen til granfkning
uphåmtas.

Sedan inånga tilftållningar blifvit med mö-
da uttänkte, förfökte och torkaliade, upfann
åndteligen Amiralitets -Litutenanten Herr Ja-

cob KjERRMANSKjoLD, en ibland Tranfjuderi-

ågares til underfökningen Commirterade, et In-

ftrument, fom fulkomligen tjente til ändamålet.

Förmonen af detta Inftrument bellär, lik-

fom alla Machiners, uti defs enkelhet, och
man har trodt det fortjena Kgl. Academiens up-
märkfamhet, at uti defs Handlingar kungöras.

Tab. III. Fig. i. föreftåller hela machinen,
med fitt fammanfatta fkaft, fom efter vattnets

djuplek kan fkarfvas.

(a) En iholig con af jårn, fom i nedra fpet-

fen år förfedd med några fkrufgångor, hvarpä
en trä-triffa kan faftfkrufvas, fom hindrar fpet-

fens nedtryckning i bottnen, dä man endaft vill

måta vatten-djupet, och hvilket finnes utmärkt

pä n^aftet b, d, e, f, fom år fördelt i fot och
tum, nedifrån räknade.

Fig. 2. är förrta leden af fl^aftet eller Aän-
gen, hvars nedra ända (a) år infpetfad uti jårn-

beflaget eller hy 1 fan - b Fig. 3. , och den öfra

ändan (b) fammanfogas med den andra ledea
af ihingen, (Fig. 6).

Fig. 3. beRår at den iholiga conen (a), hyl-

fan for llängcn (b), och ett utOtott (c), hvar-
igenom conen failfpikas vid nederila leden af

il.aftec
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fkaftet eller ftängen. Vid (cl) år en infänk-

ning, hv^ars bruk ftrax flaU beOcrifvas.

Fig. 4. är en ftrut eller iholig con af järn-

bleck, fom infättes uti järn-conen (a Fig. 3.)?

och hvilken bleck -ftrut är forfedd med 2:ne

böjeliga vingar (bb), fom til ftrutens qvarhäl-

lande böjas kring infånkningen (d Fig. 3.). t)ea

Ikut, fom nyttjades i Bohuslänfka underföknin-

gen, var af 4| tums djup, och 2 tums diame-

ter i opningen.
Fig. 5. en propp af träd, fom väl pallar at

tiltåppa llruten (Fig. 4,), och har en mårla, i

hvilken ett t3g år bundet, for at dermed ut-

draga proppen.

Fig. 6. en led af flangen med affneddade an-

dar, och derigenom borade hol.

Fig. 7. ftångens ofverfta led.

Fig. 8- mårior inflagna hår och dar i ftän-

gen, til tagets qvarhåi lande.

Fig. 9. en iholig cylinder af järn -bleck,

paffad efter Ifångernas tjocklek, och med ett

hol tvärt igenom. Denne cylinder fkall inne-

fluta iT^arfven af tvänne ftångérs affneddade

andar, h vilka fä väl fom cylindern genomftic-

kas och fammanhällas af nageln (Fig. 10;.

Stängernas längd och tjocklek afpaffas ef-

ter tiigång och behof. År djupet fom ftail

underfökas ftort, få fordras en tjockare ftång

nårmaft ftruten, och de kunna fmäningom af-

fmalna mot ofra ändan. De llånger, fom bru-

kades uti Bohuslånfta underfokningen , hade
imellan 2 och 1} tams diameter.

Når detta inftrument ftall brukas, fkarfvas

ftänger til nödigt djup tilfammans. Bleck-

Itruteuj (Fig. 4.) infättes uti jårn-conen (a Fig. 3).

L 3 Frop-
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Proppen (Fig. 5.) intryckes i ftrutcn, fä at den
ej lått kan uttagas. Machinen nedtryckes i

bottnen til erforderligt djup. Stången vrides

et hälft hvarf. Proppen utdrages, dä vid flän-

gens updragning ftruten fylles med den jord-art,

fom pä det ftället finnes. Den fulla ftruten kan
uttagas, och en rengjord i defs flålle infattas.

Det ftörfta djup under fjö-bottnen, fom med
detta inftrument blifvit underfökt, har varit

14I: fot, men dä var vatten-djupet ej ftörre ån

3f fot. Pa et vatten-djup af 21 fot, har man
nedtryckt inftrumentet 10 fot under botten-

ytan, eller til 31 fot under vatten -ytan; och
detta år det ftörfta djup, hvartil man med det*

ta inftrument hittils hunnit under botten-ytan.

Det ftorfta vatten-djup, pä hvilket inftrumen-

tet varit nyttjadt, har varit 24 fot, och dä

trycktes inftrumentet 6 fot ned i bottnen, eller

under botten -ytan, och fäledes tilfammans til

30 fot under vatten-ytan. Bottnen, fom blif-

vit underfökt, har meråndels beftått af lera,

men ibland af fand- Olikhet af vattnets djup,

bottnens hårdhet, och det djup til hvilket un-

derfökningen fkall ftråckas, åro omftåndighe-
ter, fom göra arbetet mer eller mindre fvärt,

men det har hittils altid varit fåkert.

Method at finna de få kallade Indiccs va^

riationis curvatura;
At

NILS LANDERBECK,
Mathef. och Phil. Nat. Adjuntt i Upfala,

T åt LC, Tab. III. Fig. A, vara en kroklinie h vars^ E\ Qluta år OP^ kalla bogen LC Radius

cur-*



1784- ^^j* ^59

curvaturse CD, R, och deras fluxioner dz och ;

fä år klart, efter z och R äro variabla, at bogen z

varierar med dz och Radius curvaturas R med
^R dR

WR; och emedan dz : dK : : i : — blifver—
dz dz

variationen af Radius curvatura^ i jåmförelfe

med bogens, eller Index variationis Radii cur-

vatur^e. Detta är Newtons refonement, hvil-

ket är fimpelt, naturligt och fä tydeligt fora

det kan vara, faft han kall^ expreffionen —

-

dz
Index variationis curvaturas,

dR
Ehuruvål Maclaurin endaft fager, at~ —

K^dz
år Index variationis curvaturge, är det helt be^

gripeligt, at han refonerat, för at komma til den,

fäledes: Emedan curvaturen år inverfe fora

defs Radius, fä |r curvaturea i ^ och
R

defs fluxion - —• Krokliniens variation i C

dK
år dzy och curvaturens i famma punét — —

^

och fäledes, emedan dz : — ^ ; ; i :—
R^ R^^dz

blifver — — curvaturens variation i C, i
R^dz

jåmförelfe med bogens i famma pund, eller

Index variationis curvaturae.

Den application, fom omedelbarligen ledes
frän deffa Indices, at for en gifven krokhniq
exprimera Radiens och curvaturens variation.,

L 4 for-
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fordrar väl ingen djup kunH^ap uti calculen,

men är fom oftaft rått befv årlig, hvarfore jag

här upgifver en method at finna variationen ^
curvaturens radius och af curvaturen, med en
anfenlig minfkning af befvåfet, h vilken inga-

lunda grundar fig pä högre principer ån cen
vanliga.

Det år bekant, at om Tangenten for^ vin-

kelen BCD kallas få exprimerar cequatlonen

dy zz tdx genereit relationen imellan coordi-

naternas fluxioner af en kroklinie.

Och om Secanten for vinkelen BCD kal-

las X och Cofecans fä exprim^eras relationen

im.ellan bogens och abfciffans fluxioner, genom
dz -zz fdxj och imellan bogens och ordinatans

genom dz ~ vdy..

Om famma denomination behälles, få, emedan

yi^t^ : t : : CD(R) : DF, blifver DF =
- hvars fluxion, när R anfes conftant,

1

3 ~ — dx, hvaraf R = —
j-^t-\^ dt

fom är en fun(flion af x. När i ftället för dx

dv i-^t^iidy^
lättes defs; varde — , blifver R —

f tdt

cn funftion af y.

Emedan t — y s- - i få år t — iz:
,

sds— ~
, och genom fubllitution R z: —

-j//- - r

dz.f]'s^- - t fom år en funclion af z. Och—
z
— '

emedan
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, iH-f^ I

emedan —-j- — 7;^ t =: — ^ dt ^ ^
c dz— och = —3 fås genom fubfiitution

•5 ^2;.i;i/i;^ - I en fundion af
tv n —
^ dv

Låt variationen af Radius ciirvaturge vara V,

få, efter dz:dx: : Ndz (dR) : Ydx, målte Vi;^

vara fluxionen af ED, ED /V^x och CF ^
zz y -^/Ydx j men -/ih^ i : : CD (R) : CF
R

-

—

z= 3 hvarigenom, når värdet af R fubftitu^

eras, j/ +fYdx =— och /Vdx ^ _
dt

"^t^dx — y* Låt denna valeuren för /Ydx

ptråknad vara fXdx^ fä bUfver /Vdx zz /Xdx
'och V = X.

, Pä famma fått, emedan dz : dj/ ; • Ydz (dR) •

^

Ydj/, mäfte AE :^ fYdy och DF = fYdy-^x-,

_^ R^

men efter v^n-r^ : ? ; : CD (R) : DF = ~=i^^

få bUfver, når vårdet af R fubftitueraSj DF —

och fWdj, -.x=- I±!l±, hvar.

dt

af /V^J^ ^ H ^5 och nar detta

L 5 var-
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värde utråknadt kallas pidy, fäs fVdji = pidy,
af hvilken V = Y, _
Emedan R = - ^.^Izf och R = ±fVV£^,

ds dv

lät det värdet for R man uträknat vara fZdz^
fä år fVdz zz fZdz och deraf V zi Z.

Om curvaturens variation kallas S, få fin^

nes den lätteligen, fedan variationen af Radius

V
curvaturoe år funnen, emedan S =

R^
At ånnu närmare uplyfa faken, fkail jag an-

föra ett eller annat fpecielt exempel.

For Parabeln, hvars sequation är ^ zz V^>^-i

dxya
blifver dy zz ^ hvilken jämförd med den

2

generela cEquationen dy zz tdx
,

gifver t n:

Va ^
4x+a dxy a

3 i+ t- — och dt zz ~ 1—3
2yx 4x ^xyx

^ ^ l+t'\-'dx Ax+a\i
hvarigenom R ( = p ) =^ dt ^ oya
Vidare blifver genom fubflitution f\dx (zz —

i±l!ff 7) = if^^f^ hvaraf,när fluxionen

dt ^

6dxyx - . .

tases, ydx' zz — ;— ^ och variationen af cur-
° ya

vatnrens Raaius V zz ^ och af curvatu-

v 24 [/ax

renS(=:-p) =-=/
Til
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Til en Logarithmica hvars cequation äx =2

—3 jämförd med den generela dj — — blif*

ver t — -3 1+^^ = — y dt — -~ och R

„ !±£i!^ ) ^ ^±^, Och vidare
^ tdt b"-

af hvars fluxion == — - framkom^»
y b

mer Y^—7— och S (- -—; rz:

c-r'Zj d%
Uti cycloiden hvars ^^uation dy —_i

Q

dz
jämförd med den generela dy — — finnes z^—

_. t/zj^-i =: — dv — hvari-s

genom R — -) ^ ^2^2;- 2;^, Och

emedan /Vi^; ( =iR. ) =:r y fäs af defs

fluxion Vdz 1=: —z-i V r; i=™ och S

V _ ^"^
'

Den
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Den fom forfoker denna methoden i n3-

gra kroklinier, blifver varfe en få betydande
fl^llnad, emot den vanliga, at han helt fåkert

befluter at foIja och nyttja den af mig här up-

giine,

Vill man veta Radius eller curvaturens va-

riation uti någon vifs punél af en krcklinie,

få determineras abfciffa, ordinata eller bogen
fä, at den fvarar til famma puncl. Äftundaf
man veta, i hvad punél af en kroklinie Radiens

eller curvaturens variation har en giiven ftor-

lek, är o eller fättes defs generela Inciex

lika med fanima quantitet, genom hvilken aequa-

tion abfciffa, ordinata eller bogen kan deter-

mineras. Vill man veta uti hviika pun'^ter af

tvänne eller flera fårlTvildta kroklinier, variatio-

nen af Radien eller af curvaturen år antingen

den famma, eller halva til hvarandra ett gitveC

förhållande, iå determineras Index for en af

kroklinierne, och fåttes lika nied de odetermi-

iierade Indices for de andra, äf hviika tequa-

tioner abfciffa, ordinata eller bogen af dem blif-

ver determinerad.

LACER TA Sputator och LACER TA
bmacii/ata, tvä nya ödlor frän Anie-

•^-^ tände cgcnil<ap märkvärdiga Odla har

jag iunnit ibland framledne Hof-Marfchalken
Baron

rica; beikrilne

af

ANDERS SPARRMAN.

Denna for defs fpot-
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Baron DeGeers efterlemnade vackra Naturai-

l^amlingar, fom af defs Enke- Friherrinna Fru
C. RiBBiNG blifvit til KongL Academien för-

ärade. För kunfkapee om famma Odla har

nian utomdefs at tacka Herr Dodorn och
Probiten Acrelius, hvilken, under fit viftan-

de i Philadelphia, århållit detta kräk ifrån en
defs vän på S. Euftache, dar detta år iiemma^
och ofverfåndt detfarr4ma5 famt redan år 1755,
uti bref til Herr DeGeer, därom bifogat ioi-

jande beråttelfe:

''Wood-Slave^ Tradjlaf^ en Ödla fom fins i

"Södra America. Lefver vid ftockvirke och
"i hufen, fom alla åro af tråd 5 åfven in i hu-
"fet til myckenhet ibland folket. Skadar ingen
"utan at vara ofogad. Är dock fnart retad,

"Man fer dem ränna up och ned pä väggarne.

"Stadnar någon och fer pä henne, fä fpottar

"hon pä fin äftadare, fpottar dock icke, utan
"at fe fin ovan fä når at råka honom. Spot-

"ten år fvart; en liten droppa fä förgiftig, at

"ftåilet Itrax fväller, om det år pä kroppen;
"fvuilnaden år dock ej mer farlig eller läng-

"varig, ån at den botas med pågnidande af

"Campherts-brånnvin eller Rum, brukeiigt där,

"åfven emot bett af Skorpioner. Når djuret

"retas, famlar fig den fvarta fpotten i mungi-
'"porna, hvilket når det märkes, år båft at akta

"fig. Defi'a Ödlor krypa i fina häl öfver nåt-

"terna, och fkada då ingen".

Kroppen frän nåfan til anus, pä de fpeci-

mina, fom finnas uti DeGeerifta Cabinettet, af

Lacerta Sputator^ var pä den ftörfl;a, blott 2 tum
läng, och fvanfen dä 25 tum. Någon liten

förändring i fläckarnas oeh rändernas fi:åil-

ning



i66 1784* ^pr, Maj. ^im.

ning undantagen, liknade famtelige någorlun-

da den Ödlan, fom Tab. IV. Fig. i. roreRdlies.

De afkegrä aggen, fom voro brun- famt fvart-

fpråcklige och lågo i famma flafka med La-
certa Sputator, hörde tvifvelsutan til famma
Ödla, och har jag fordenfkuU lätit ett af dem
i naturlig ftorlek afrita. Fig. 3. En Ödla, til

fma flackar helt olika teknad emot Fig. i, fo-

reftåiles med Fig. 2. Dock vågar jag angifva

den fäfom en förändring, eller fnarare larv, til

Fig. I. och ftyrkes i denna mening, dels där-

af, at den låg i famma flalka med åtllsilliga af

Fig. I. dels at fvanfen pä Fig. 2. fynes likfom

ånnu ej fullbordad, utan til en flor del mot
andan naken från all betäckning af fjåll, fom
ock däraf, at bagge voro inunder ljusgrå, famt

grundfärgen., fä pä larven fom den fullkomna-

de, ofvanpä lika, näm.ligen ljuft afkegrä mied

bruna flackar, undantaget, at de bälten, fom
pä den fullkomnade otvanpä kroppen finnas

teknade, flotte hos fomliga Ödlor mycket pä
hvitt, famt voro altid, bäde framom och bak-

fore, kantade med en brun rand ; hvilka rän-

der voro fig imellan tämmeligen parailelt Aål-

de, ehuru ej fållan likafom afbrutne, fä at där-

igenom blott bruna fläckar formerades. Emot
andan af fvanfen börja dylika bfilten fmanin-

gom uphöra, eller finnas förändrade til bruna
och hvita fläckar, merendels få, at en flörre

brun fläck litter mitt uti, fammanhängande
med en hvit flack pä hvardera lidan til höger
och vanller om lig. Pa lar och ben märkas
ock fläckar, famt ibland tecken til ett par bälten.

För öfrigt är kräket öfveralt betäckt med
fmä ej färdcics hvafia ijäll, undantagen ytterlla

kanten
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kanten af kåftarne, famt under fvanfen, där^

tii några liniers afftand frän anus, börjar^ famt
efter denfamma framlöper, en enda rad ftorre

fjåll> af hvilka hvardera är bakåt litet bredare

och tvårare, famt knapt mårkeligen utringadt
lungan är oval j kan fnarare fågas vara tunn

ån tjock 5 och befinnes i fpetfen litet inikuren.

Fotterne hafva alla 5 täer, fom pä framföt-

terna åro alla lika langa och lika liålde, mtti

pä de bakre, äro de innerft ät kroppen vettan-

de likfom tummar, fkilde ifrån de öfriga, men
icke defsmindre långe. Inga naglar har jag

kunnat formärkaj hvarföre det ock blifver

fvärt at förklara, huru denna Ödla kunnat klän-

ga up och' ned för väggarnej få framt man
icke vill föreftålla fig, at antingen naglar och
klor bhfvit uplofte uti den fpiritus hvaruti
djuret förvarades 5 eller troligare, at Ödlan lef-

vande varit förfedd pä fötterna med en kUb-
big materia, och tör hända, uti fjelfva ftrudiu-

ren af defs fingrar och täer, ägt förmåga at

därmed fuga fig faft.

Följande Differentia fpecifica m§ anföras,

til tjenfl för dem, fom kunde behöfva upfåtta

en Nomenclature öfver Ödlorna,
LACERTA Sputator; cauda tereti, mediocri,

fubtus ferie fcutorum longitudinaliter inftruda,

corpore cinefeo, fupra fafciis albis, colore he-

patico antice pofticeque marginatis, notato.

2) LACERTA himaculata följer i näfta Quartat

Utdrag af Kongl. Fetmjkapf Academisns

DAGBOK.
I. A flediie Grofshandlaren hår i Staden Herr Carl

i*^ RyDMAJj har, fcrmedelil 4efs i lifstideu förfat-

tade
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tade TcftaiT.ertrr/.f^a D;f^--ficbn, til Kongl. Vetenfkaps
^^idemien hår i Stockholm gifvit en Summa äfTrehundra-
de Femtio Riksdaler; hvi.raf ärligen Räntan bor användas

til belåning ät den, fom balt beh årar en, ärligen af Kgl,

Academien upgifv en, fråga uti Landthushaliningen.

2. Math. Profeiicren vid Koiigl. Academien i Lund
Herr Nils Schenmark, har författat, och til Korgl.
Vetenfkaps Academien förärat^ följande 17 mathematilka

Manufcrioter, inbundne in 4:0: A/gel;raj Fluxions Metho-

dertte; Geoni. Analytica- Geo??u Sublimiov
;

Statica; Mecha-

nica- Hy iiroflatica ; Aero/netria Hydvanlica- Optica ; Cat-

optrica; Dioptrica; PerfpcBivay AjlromrN, thmmt.:, Geogr.

et Hydr<)graphia ;
Chronologia • Gnojmnica ; alia färdiga at

af trycket kunna utgifvas.

FÖRTEKNING
På de Rön, fom åro införde i detta Quartals

Handlingar.

1. ^trodde Mineralegifke Ohfervationtr, af JoH. pag.

O GusT. Edelfeldt - - ' - . §9
2. Om FjälJms hogd ofver hafjet, af N. Marelius 1 03

3. Anmårkning ojn Citrenfsft, favit f:at at cryflal-

lifera denfamv/a, Carl W. Scheele i 05

4. Mineralooifie Amiiåvkningar ^ ^f T. Bergman 109

5. Smältjiingi-FSyfök med Eldsluft, af V>. R. Geijer 122

6. Amnårkningar i anledning af fjla Koppt-Epide-

?nie?i, <7/ Peter Bergius - - - 134

7. Befkrifning pä cn Bottcn-profjarc, af C. Å-lstromer 1 55
^. Method at finna Indices Vaviationis Cuvjatura,

af Nils Laixderbeck .... 1:53

9. Laccrta Sputator, en uy Ödla från America, be-

fkrifvcn //f Anders Sparrmax - - , 164

10. Utdrag af Kongl. Vctenfk. Acadcviiens Dagbok 1 67

* *
*
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KoNGt. Vetékskåps
ÅCADEMIENS

NYA HANDLINGAR,
For MåN ADERNA

Julius, Augustus, September^
ÅR 1784*

PR/ESES

Herr CARL PET. THUNBERG,
Medicinss och Botanices Profeffor i Upfala,

LACERTA hhnaculata^ en ny ödla
frän America,

JYI ed denna få väl fom med den foregående^^ Sputator har Herr Probften Acre-
Lius riktat det DeGeerska Natural-Cabinettet,

famt bifogat en berätteife fä lydande:

M Odlad

'
(f) Se nåfl fpregående Quartäl pag. iÖ4» Tab. IV»
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"Ödlan år et harrrilori: djur. Lefver ibland

"gröna bu^l^ar, dar hon fitter och hvifslar.

"Lägger lina agg i jorden, hvareit ungarne
"kläckas. Sättet at fänga den är: Man tager

"et långt gräs-ftra, går daraf en fnara
,

gär fi

"makeligen til henne, och under alt detta hvifs-

"lar, fätter fnaran for hufvudet, få vill hon
*'fjelf hoppa in och hänga fig. De finnas ock
"iiörre ån deffe fom äio ifrån St. Eufiachins,

"NB. Lefva ock i Penfylvanien, uti jor-

"den i vatten -rännillar, uti fkogen och ihäli-

'^ga tråd, af ätll<illiga fårgor; fomlige åro mörk-
^'blå med gula mungipor".

Ehuru ätfkillige af detta Species af Herr
Doétor AcRELius blifvit hemlKickade och af

mig nu underfökte, har jag dock icke funnit

någondera af dem mörkblå med gula mungi-
por. De voro inunder altid mer eller mindre
hvite och kroppen för öfrigt, oivanpå och pd
lidorna, mer eller mindre ljusblå, ibland nårot
fkiftande i grönt, famt mer och nändre be-

ftrödd med fvarta flackar, h vilka val ock hos
flera aldeles faknades, undantague tvanne ftor-

re flackar, nämligen en på hvardera Ikuldran,

i anledning hvaraf jag kallar detta Species bi-

maculata. Det kommer at föras til den föriU
afdelningen af de Ödlor Herr Liisxe i S. N.
Utmärkt med carafter af cauda cvmprejfa^ coypovc

'veftito^ fiihfqHamofo^ och kan frfin alla öfrie:a i

bemålte afdelning latteligen fkiljas^ med följan-

de differentia fpecifica.

L. {himaculaia) cauda carinata, denticulata,

corpore duplo longiore, digitis palmaxum plan-

tarumque, iobatis.

Som
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Som bekant år, har val Ock L. Gecko lo-

ber pä fingrar och tär, och det på alla af

dem, men de åro på helt olika fått, nårnligea

imbricariiii iiåide, famt defsutom inunder be-

fynnerlige med lameller, i hvilkas ftålie pä
bimacula blott äro obetydeliga tvärftrimor, famt
aldeles ingen lo b pä det femte eller minfta
fingret och taen.

Loben eller utbredningen pä fingrar och
tar hos bimaculata har våi ock pä deras rygg
eller oira lida en \mn uphogd köl eller cri-

lla, fäfoin pä Gecko^ dock kan ingen förbland-

ning fke imellan deffa ödlor, ty denna fift-

nämnde hörer til en hel annan afdelning, är

utmärkt m^ed en hop vårtor på fm kropp, och
har en trindare nos; h varemot bimaculata^ pä
h vardera (idan af denfam.ma, har en hvafs kant,

fom formeras af öfre brädden pa orbita och
därifrån firåcker fig til nås bärarne. Svanfen,

fom pä Gecko år kort och trind, är hos bi-

maculata dubbelt längre ån kroppen, famt hvafs
och likfom litet taggig långs efter pä defs

-ofra kant.

Af hvad redan anfört år, finnes ock bima"

cuhitu vida (kild från alla andra i S. N. antek-

nade ödlor 5
törgåives foker man åfven all

beikrifning och ritning pä denfamma hos äl-

dre och nyare Audiorer.

ANDERS SPARRMAN.

*

M 2 Några
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Ä^ägra Anmårkningar
åfver

Differentio differential ^qiiationen ddx +
Wxdz'' -f- ?dxdz + Mdz"- = o, uti hvii-

keii och^P äro gifne coefficienter

,

M hvilken function man behagar af

och dz beftandig.

D. MELANDERHIELM.

§. I. I jifferentio differential sequationer af den-

na, och dylika men ännu mer fam-

manfatte former, fäfom om P i flållet for at i

den foreltållde sequationsn bemärka en beftån-

dig coefficient, betydde en fundion af haf-

va med fä mycket ilörre fl%ål våckt våra mall

berömde Geometrers upmårkfamhef och om-
tanke, at påfinna fätt til deras integrerande,

fom månens rorelfers determinationer, dä de

fökas af gravitationslagen, fåfom ock planeter-

nas inbördes turbationer, bero uppä cequatio-

ners af deffa former integrerande. Uti mina i

Parma år 1769 utgifne Lineamcma Jheorix Lii-

naris har jag funnit differentio differential cequa-

tionen för trenne kroppar, fom draga hvar-

annan, vara denna följande ddv våz-—r-r—

:

Af

Ttdv

- ] — O ml hvilken v år radius

vcélor
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vecflor i Manens orbita reciproce, z ängeln
fom defcriberas af denne radius vedor, (p fum-
man af alla krafter, fom draga månen efter

radius veétor, tt fumman af alla krafter, fom
draga månen uti en diredtion fom år vinkelråt

til radius veftor, g initial häftigheten, och b
finus til projeftions-vinkeln, och hvilken sequa-

tion träffar aldeles in med den, fom Herr d'A-
LEMBERT år 1754 genom fin method påfunnit
uti defs Theorie de la Lune, Dä denna aequa-

tionen bringas uti en infinit feries, fa upkom-

mer deraf ddv vdz^ ~ ^
1
—-—/—

\f v-11^gg v-^ggj v^gg

Trdvdz ^(pdz^
gcc. =: o. Dä

vården infåttas i ftållet för (p och tt, och de

fmä delarne af de termer, fom åro innebe-

gripne under fummations - tecknet i for/la ap-

proximation, bortkaftas, tillika med hela termen

^ fä upkommer en gequation ai lormen

ddx + Vi^xdz^ 4- "hlidz^ rz 0, uti hvilken N*
år en beftåndig coefficient, M en funftion af

2;, och dz beftåndig. Denna oequation kallas

altfä aequatio differentio differentialis trium cor-

porum, emedan den med förenämnde modifi-

cationer kan för fädan anfes, och emedan den-

na är den enda af de ^quationer, med hvilka fö-

renämnde generela differentio differential sequa-

tion kan jåmnföras, och Geometrerne annu
påfunnit några methoder at integrera. Men
dä man fliulle kunna integrera cequationen ddx

+ N^'^^^'' -^Ydxdz + ]Adz- z^o^ uti hvil-

M 3 ken
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ken P åfven fkulle vara en function af z, fä

är det klart, at af förenånnde generela dif-

7: d '''iiz

ferentio differential ix^auation termen— ^
v 'gg

åtminftone den, mall: hufvudfakeliga delen af

honom,, hvilken man fl^ullc få, då man fätter

v K -|- då X år ganfka liten, hvilket har

rum fä vål i månens fcm planeternas orbiter,

K åfven fkulle kunna intagas uti förfta inte-

grationen, och at man altfå derigenom fkulle

fynas kunna determinera månens rorelfer med
ånnu ftorre nog het. Det år i affeende uppä
denna fordelen fom Geometrerne med fä myc-
ken flit hafva fokt at integrera differentio dif-

ferential cequationer af en fådan fiags form.

Men de händelfer , uti hvilka denna cTquatic-

nen har funnits vara integrabel , inträffa icke

uppä de händelfer, uti hvilka någon förmån
i uplofningen af Problema tiium corporum
fkulle vinnas. Icke heller Hrulle derif;'enom

någon fårdeles fförre noghet, åtminiione i ftör-

fta delen af månens i?:quationer, erhållas; hvil-

ket jag på et annat llalle har nårm.are fr;rk}a-

rat, och i anfeende In ai til m.an kan anfe detta

problemet vara, genom de hitintils brukade me-
thoderne, med tåmir.elig noggrr.nhct i;p!6il.

§. 2, Den i början framihillde differcntio

differential cequationen dJx '^K\xäz- -t- ']^äxdz

H-MJz' — uti hvilken P är en gifven coer-

ficient, år den mäil fimpia händelfcn af famma
differentio differential icquation , dä P Ikulle

vara en funclion at r., och tillika icke af nå-

gon nytta uti problema triuin corporum tram-

tor differentio differential cequationen ddx +
N'.vJ:.^ + Mc/^^ — o, emedan uti evolution af

termen
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termen 3 dä värdet af 7t infättes, ingen

term upkommer fom med termen Vdxdz uti

deix anförde difYerentio differential iiequationen

kan jåmnföras, då P bemärker en beftändig

coeliicient. Men fom det länder til analyfens

itorre och ftorre fullkomlighet, ju längre man
kan komma med integrations -läran, faftän det

icke vid hvar och en ny uptåckt i denna ftrax

fl^ulle kunna rönas, af hvad nytta den kan va-

ra i Phyhken, få förtjenar äFven denna före-

Itållde cequation i detta hånfeende upmärkfam-
het^ i anieende hvartil Ledamoten af Kejferli-

ga Vetenfl^aps Academien i Petersburg Herr
Fuss, uti bemålte Vetenn^aps Academies After
för år 1777 fenare delen, företagit fig, at inte-

grera differentio differential cequationer af den-
na formen, hvilka han likväl applicerar til fä~

dane händelfer, at M fliulle bemärka a Sin.

eller a Cof cz. i ftåliet för at M kan fä be-

märka hvilken funétion fom hälll af z. Vid
denna nu citerade analyfen af Herr Fuss får

man anmärka, 2X methoder. til fädane flags dif-

ferentio diflerential ^cquationers integrerande,

fäfom denne ddx W-xdz -f ?dxdz hldz -
0,

uti hvilken P år gifvcn coefricient, och M be-

miärker hvad fundion af z man behagar, långt

förut varit bekante. Detta vil jag icke nämna
for at på Vx^got fatt iiun(l\a det beröm, fom
Herr Fuss verkeligen förtjenar, och det fä

mycket mindre, fom den a£ honom anförda
analyfen är mycivet både nått och vacker, fantt

ådagalägger lians utmärkta iläckiighet. Men
iom Herr Fuss uti det citerade Rdilet af Kej-

lerllga Peters burgiila Vetenfl^aps Academiens
M 4 Hand-
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Hajndlingar, icke har nåmt något om de för-

ut upgifne methoderne at integrera difterentio

differential aequationen ddx -4- l\''xdz' -f- ^dxdz

+ Mdz^ då P år en girven coefficient, fä

får jag nu upgifva, at fä väl Herr d'Alembe]it
uti art. 267. ^yfteme du mojide^ fom jag uti Li-

neamentis Theori^z Ltmaris hafva gifvit tilRänna,

at denna foreftållde differentio differential «qua-
tion kan integreras genom famm.a methoder,

fom vi, hvar för fig, upgiivit til at integrera dif-

ferentio differential gequationen ddx N';:iz^

Mdz^ = ö, ehuru vi icke hafva fuUfölgt

calculerne för at vifa deffa våra methoders ap-

plication til den nu i fråga varande difterentio

differential aequationens integration.

§. 3. Til at beftyrka det, fom jag anfört

pag. 25. utaf Lineamentis Theoriae Lunaris,

dar jag fåger, Tanquam in transcurfu nomi-
nare licet, eequationem difterentio difterentialem

ädt 4: Wtdz- + "Kdtdz + IsUz' — o, defig-

nante R quantitatem quamvis conftantem, quam
^quationem Dom. d'Alembert (^Syftcmc du

Monde art. 267) proponit, per hane methodum
fimilitec integrari; nämligen genom den me-
thoden, fom jag brukat i famma afhandling, at

integrera ^quationen ddt + ^-tdz- + Isldz^

•zi o, far jag altfå nu anföra följ. korta calcul.

At integrera .xquationen ddx N-xJz- +
yidz^ :z o fatte jag pag. Cl Lin, Thcori,t Lunarts-

xzzc j/, hvareft r år ett tal hvars logarithmus

hyperbolicus är enheten, och >• en ny intro-

ducerad variabel, mt'n ett tal fom efter be-

hag kan determineras. Man ilir altfå dx zz
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w ydz + t: dy
^ Och ^^a; rrc ydz^ +

'272^ dydz -f- ^ ^^^^^ man antager 2: at va-

ra befländig. Då man infåtter deffa vården
uti sequationen ddx + N^x^z"^ + zz 0,

upkommer deraf sequationen n^c ydz^ +
nz nz

znc dydz -f- c ddy + N^r j/Jz" +M<3?z*rr (7,

om man derfore fåtter 4- n 0 eller

w r:: jf Ny— i, fä får man ddy + zndydz +
— nz
c Mdz- rif, hvilken sequation dä man fåtter

dy zz ^dz, och n ^s^^Jz gifver differential

sequationen dq 2;^^«^2; c Mdzziz o, hvil-

ken är af bekant form. Dä man infåtter deffa

famma vården i flåilet for dx^ och ddx, uti

differentio differential aequationen ddx Hh N^xdz^
nz+ Ydxdz + M^z." r: fä upkommer w^^^ ydz^

-4- + Miz^ z= ö eller n^ydz^ + zndydz
"^flZ

Dä man derföre fåtter «^+ h-P/i n o, fa far

man — |P +, -/-NN-^IPP, hv^rutaf alt-

fä upkommer ddy -f- zndydz -h Vdydz -h Mc dz^

zz: 0^ eller -4- 2»-hF. dydz-^^Mc^^^dz^— o,

Man fåtter federmera på famma fått, fom vid

sequationens ddx N^xdz^ Mdz^ zz o con-
ftruftion, dy ~ qdz^ och ddy — ^^Jz, hvaraf up.

kommer differential sequationen dq + 27^-1- P. ^^z

+ Mi: dz hvilken aequation år af famma
M 5 bekan-
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bekanta form, fom den förut anförde ^qua-

tionen dq 4- znqdz 4- c Mdz o, eller af den
BernouHianfke forinen, men hvilken med ån
ftörre lätthet integreras , då hon multipliceras

(2/2 -hP)z (2«H-P>
genom c , hvaral: upkommer c dq

( zn ?jz (n -H F)?:
4- 2/2. c"" ^r/z H- IVK dz O

y

(2?2H-P> r (72-i-P>
hvilkens integral år ^: ^-^J ^"^

-4- L = 0. Sedan dene sequationer äro fund-

ne, fortiattes den öfriga reductionen aldeles

på ett likformigt fätt med det, fom är vifat

uti Liiieam. Theoria Limaris, där jag upgif\ it

denna methoden at inte^^rera differentio diffe-

rential cequationen ddx + N^rxdz^ + Mdz^ — <?,

ehvad fune^lioner fom hälft utaf z infattas i

ftället för M.

4. Den nu omtalte methoden at inte-

grera difTerentio differeiuial Ä^quationerne ddx

4- ir-xdz- -1- Mdz- ~ o, och ddx 4- '^'xdz''

-f. Fdxdz 4- Mdz^ — Oj fynes vara mycket expe-

dit, och jag fl\ulle knapt förmoda, at någon
kortare kunde upgifvas. Vid delTa xquatio-

ner, om hvilka nu varit fråga, kunna åfven

följande anmärkningar törtjcna at göras.

i) Skall integralen af ccquationen ddx 4-
4- Mdz' - - o altid innehålla imaginaire

quantitctcr, ocli deriöre altid leda til Sinus och
contuiiis af ängeln z, dä andra termen K^xdz-
år afficicrad med teknct 4-5 hvilken omllån-

dighet altid har rum, då denna irquation lam-

pas antingen til månens rörel fers detcrmina-

tion, eller til planeternas inbördes turbationer.

Sjelfva analyfen gifver detta tilkänivi, och at

denna
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denna termen år i clefTa applicationer affir-

nip.tlv. SjelFva naturen kråiver ock (a denna

egcnfkapen af anaiyfen, ty eljeft och i den h^xn-

éiii{Qn. at denna termen vore nekad, få borde

integralen af denne differentio differential asqua-

tionen inneliålla fjelfva bagen z , och giiva

tilkånna at manen, under lin beliåndiga revo-

lution omkring jorden, il^uJIe antingen gå län-

gre och långre och flutehgen oåndehgen iängt

ifrän jorden, eller ock komma närmare och
nårm.are tW jorden, famt fiuteligen ialla in med
henne. Arven fä fiiulle planeterne i den hän-
deifen, at denne termen hade teknet —

, pä
famma fätt gä ifrån foIen mer och mer uti en
f[3irai, eiler ock kon-mia uti famma hnea när-

mare och nårrnare til fölen, famit flutehgen

falla in med henne. .

g) Liicaledes och i alla de håndelfer, fom
termen l^^xdz-' år nekad, ikola aldrig imagi-

naire qiiantiteter inga uti integralen af diffe-

rentio differential tequationen ddx — N^aVz-^

+ Mdz''' ::- o, fä framt icke funélion M fkullé

innehälLa fädane. Denne egenfkapen vifar %
ftrax, dä man applicerar de antörde fubflitu-

tionerne, emedan man dä altid far — ::rr 0^

eller n zz N. Flerr d'Alembert har anmärkt
art. 266 Syftcme du Monde^ at denne egenfkapen

ockfä följer at hans method at integrera den
föreftållde differentio differential sequationen.

Hvad integrationen af sequationen ddx - ]>Pxdz^

-l^- h-dz- for öfrigt angår, fä fter den på fam-

nia lått fom är vifat i Lineéim. Ihecria Lunarir

om denna iamma asquationen, när termen
N^xJ^^ är iakad, ehuru med de ändringar,

fom undci fjelfva calculen lått vifa fig.

3) Inte-
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3) Integralen af differentio differential aequa-

tionen ddx + ^-xdz- -f- '^dxdz + hidz^ o,

dä termen N-xdz^ har teknet +, fkail i alia

de fall fom | PP år ftorre än NN innehålla

imaginaira quantiteter, emedan man i denna hän-

delfen har funnit nzz- |P +, NN 4-
-| FP.

Men dä denne termen är nekad, fkola inga
imaginaire quantiteter vifa fig, emedan man

da får « = -|P i yNN-H|PP. Uti denna
håndelfen {ktr eljeft integrationen pä fam.ma

fått, fom år vifat uti den håndelfen, där den-

ne termen år nekad.

Om Rhabarber-jordens bejlands-delar^ famt
fått at tilreda Acetofeil-fyran.

Af

CARL WILH. SCHEELE.

I. Ät Rhabarber med fig forer en jord-art
^ ^ fom, når roten fackta tuggas, kännes

fom fin fand imellan tänderna, år bekant.

Man har funnit, at denna fä kallade Rhabarber-

jorden beftär af kalk mättad med någon fyra.

Men fom man ännu ej lärt at (Idlja fyran iträn

kalken, år det ej underligt, at vi äre ofäkre af

hvad natur denna fyran är. Nog vete vi, at

den är vegetabilifl^, emedan jorden calcinerad

i eld brinner med blå laga och qiiarlcmnar c\.'/.v

aérata^ fom utgor f dårat; och fom denna jord

I det närmafle otvercnskom.mcr med calx citra-

ta eller ock med calx Tartavifata ^ fom uti eld

forhälla fig pä lika fatt, har jag trodt, denna
Khabar-
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Rhabarber-jorden ej annat kunna vara, ån en med
;

citron- eller vinftens-fyra måttad kalk; men
I
Ibm denna jord iiti diftillerad ättika år aldeles

oloflig, en egenfkap fom hvarken calx citr.

eller tartarifata tilkommer, bekom jag anled-

ning til följande foriok.

§. 2. At förfl; fä denna jord-art fkild frän

Rhabarbern, pulveriferas roten något groft och
infunderas i varmt vatten, dä mucilaginofum och

' trädarne upiofas och jorden bäft lofsnar, fom
förlt fåtter lig pä botten, i anfeende til defs

ftörre egna tyngd ån Rhabarber partiklarnas,

når blandningen hvilat en liten ftund, afhåiles

det gilla vatnet med de deruti fimmande trä-

darne, och pä den quarliggande jorden flås

åter värmet vatten famt omröres, och när jorden

fatt fig, afhälles vatnet åter. Med denna af-

tvättning fortfares fä ofta, tils jorden ärhällit

en fullkomUg hvithet. Et Ikalp. Oft»IndifR

Rhabarber har gifvit mig, på detta fatt trafte-

radt, å~ lod fädan torkad jord fom imellan fin-

gren hknar fin fand.

§. 3. Fa" lod håraf kokade jag | timma med
lika mycket vitriol-fyra fom med 20 lod vatten

var utfpädd, därpä filtrerade jag uplöfningen,

och reften, fom quarlemnades oloft, utlutade

jag med hett vatten, fom efter torkningen än-

nu vägde 3 quintin, och liknade fin fand fom
förut; dä jag kaftade litet häraf uti glödande
digel, tände den fig och lemnade calx aérata

qvar. Således fäg jag här ftrax, at fyran, hvar-
med kalken är förenad, hvarken år citron-

eller vinftens-fyra, ty eljeft hade vitriol- fyran

fåkert utdrifvit deffa fyror helt och hållet,

fom nu allenaft har ftedt til en liten del. Den
filtr«-
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filtrerade folutionen låt jag afiöka, hvaraf jag

bekom något felenit , och fyran fom relteraae,

och tii ftörfia delen var vitriolin^, faturerade
jag med cauitikt flygtigt alkali. Af deiine fal-

-miak liog jag nagoi-\>ci kaik-vatten, fom firax

däraf hvitnade och omiider fatte hg et hvit

puhver, Som nu kalr;-vatten hvarken ar alkali

völatiU citvat. tanarifatmn eller vitrhlatuui ffil-

les, år det ater et fäkert bevis, ar lyran i Rha-
barrjer-jorden ej kan vara någon ar de tvånne
fövr omtalte fyror. Jag fann, at priecipitatet

fom jag fick med kalk-vatten, var. en ny rege-

nerad Rhabarber -jord, ty den deiiruerades af

elden och lenuiade caix acrata eker ?ig. Som
det nu holl få fvårt, at eiter denna method
decomponera Rhabarber-jorden, for den myck-
na vitriohlyran Iluil hvarmed fyran var blan-

dad, anilålte jag torioket nä ann:3t fatt.

§.4. På et lod Riiabarber-jord flögs uti

en liten kolF 4 lod vinhens-lut ({om var tii-

redd af i lod vinltens-aLkah och 3 lod vatten)

och kokades några minuter; fedan jorden åter

fått fig , aihåldcs klara iuten , fom ilmui var

myc iet alkahfk, uti annat kåril, och iorden ut-

lutades med varmt vatten,- dS fa !pe ter-fy ra flögs

på denna jord, uploites en del daraf med fra-

fning, men en Hor -del reilerade, fom fyran

lemn.ides orörd j nar litet hårat lades på glö-

dande jårn, tände den lig ocli lemnade calx

aerata quar: fåledes var qvarlemningen ode-

componerad Rhabarber-jord ; men at luten ån-

dä varit utan verkan, var daraf klart, at falpeter-

fyran ej allenall trllle med jorden, utan ock

med vinllens-lut flappte calx aerata, och for-

dcnQiiill itercrade jag mi;i förra piocedur? jag
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flog nemligen ater 4 lod vinftens-lut på den
qvarlemnade jorden oeh kokade bk^.ndningen

en iiten Auncl^ den klara luten alhälde jag fe-

dan och Ilog den tii luten ai: förita koknin-
gen, men jorden edulcorerade jag fom iorra

gängen; nu trafte den åter nicd fidpcrer - lyra

och en, dt^l lemnade lyran qvar orörd. Saiom
jag nu fag, at jorden til hälften vid pafs hade
minfl<[at hg, kokade jag denfamma med mera
lut, och relien traderade jag med faipeter-lyi^a j

jag iortfor med denna operation ån?ju n^igra

gängor, dä ånteligen jorden til itcrita delen

var uplöft. Safbm nu jordens ena: beliånds-

del igenfinnes uti den liärtil nyttjade falpeter-

lyran, få måfle jordens andra beftånds-del, nem-
ligen defs fyra, igenfinnas uti luten. Jag njät-

tade en liten del af denna lut med fal peter-

fyra, flog kalk-vatten til, hvaraf genad npkorn
et prö^cipitat fom ej fräite med fyran och de-

ftruerades af elden, faledes var en ny Rhabar-
ber-jord.

§. 5. Luten, med hvilken Rhabarber -jor-

den var kokad, hade jag (att ariides i kalt rum,
dä jag eicer 14 dagars förlopp blef vaue en
mångd crvllalier uti denfanmia. Deffa cryibd-

ler ieparerade jag från luten och fann dem
rnäft vara neutraliferade; jag kaftade nägra dar-

af på glödande järn, dä begynte de fmålta, roka
och lemnade et grått alkali qvar. Nu lölle

j^g dem up uti få mycket deftilleradt vatten

fom dårtil fordrades, och delade folution uti

2:ne delar ^ til ena delen flog jag fä mycket af

calx falita^ uploil: i vatten, ti Is ingen fällning

mera fl^edde: detta pn^cipitat förhöll (ig alde-

les fom Rhabarber-jord; til den andra delen

blan-
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blandade jag fä mycket falpeter-fyra ti!s bland-

ningen blef ganfla fur; f!;rax vifadc fig en an-

fenlig mångd fniå cryflaller, til anfeeivde fom
cryft. tartari, och affkolgde dem med kalt vatten.

De hade en ganfl^a fur fmak, uti glödande di-

gel fmålte de och rökte utan nSgon fårdeles

lukt, och quarlåm.nade et grått alkali, et for-

hållande, fom aldeles öfverenskommer med
fal acetofellis, och fom öfvertygade mJg, at

Rhabarber-jordens befiånds delar ej annat åro,

ån kalk mättad med acetofell-fyra. Samma
jordart upkommer, når fal acetofell^e fatureras

nried alcali och blandas uti en kalk- folution

,

eller ock når en uplöfning af fal acetofellas

blandas uti kalk-vatten. Jag kan ej begripa, hu-

ru Herr Modhl kunnat fåga, at fyran- i Rha-
barber-jord år vitriolifk, och denna ialodes vo-

re gips, et päftäende, fom aldrig kan bevifas (*).

§. 6. Sedan man af fiera forfök blef öf--

vertygad, at alcali uti fal acetofells var en
producl af fjelfva vegetation, fä val fom alla

andra alcalier uti växtriket, ånftältes fiera för-,

fok at fldlja fyran dcrifiån; hvartil i fynner-

het nyttjades krita. Man fölgde famma me-
thod fom man brukar at feparera fyran från

vinlten. Det lyckades ock fä vida, at den öf-

verflödiga fyran uti acetofell-faltet attraherades

af kritan, håraf upkom et co.mpolitum fom
uti vatten var aldeles olöfligt (en verklig Hha-
barber-jord). At nu fä fyran åter frän kalken,

nyttjades vitriol-fyran, men fom forfoket ej lyc-

kades, emedan man fnart blef varfe, at acetofell-

lyrans

(^) Entdeckiing des Selenicen ixi der Riiabarber. Pe-

tersburg 1774.



fyrans affinitet til kalk var ftarkare än vitriol-

fyrans, hviiade hela faken. Man förfökte vål

genom diftillation affkilja fyran frän faltet, den
öfverflodiga fyran gick ock verkeligen ofver,

men den erhölls uti gand^a liten quantitet,

och därjämte af elden nägot förändrad, fom af

den myckna därvid upkomne luftfyran fä väl

fl^önjas. Frågan är fåledes, huru och pS hvad
latt rena acetofell-fyran bor, utan eld, fkiljas

från defs alkaliika balis?

§. 7. i) Uti ljumt vatten folveras fä myc-
ket depureradt fal-acetofeilae fom det kan up-
lofa. 2) Uti denna uplöfning blandas få myc-
ket af en med deflillerad ättika tilredd bly-

folutio|i, tils intet mera faller, och vigten, fom
til denna praecipitation af bly -ättikan ätgätt,

annoteras. 3) När praecipitatet väl fatt fig,

fom nu beftär af bly-kalk och acetofell-fyran,

afhälies det klara vatnet, fom nu häller uplöft
acetofell-faltets alkali mättadt med ofverfiödig

ättika, och prsecipitatet edulcoreras med varmt
vatten. Nu afväges famma quantitet bly-
folution fom til fällning åtgått, och dåruti

drypes fä »uycket diluerad vitriol-fyra, fom ac-

curat behofves, tils ingen bly-vitriol mera fal-

ler. 5) Samma quantitet vitriol-fyra blandas
til edulcorerade prtecipitatet (N;o 3), fom fät-

tes et par timar uti digestion; hvaruppä bland-
ningen hålles på filtrum, fyran lutas vål ut,

och pliMibum vitriolaxum^ fom nu uti filtrum
qvarligger, kaftas bort. Detta är rena aceto-
fell-fyran fom^ efter evaporation uti värme» an-
Ikjuter uti vackra prifmatiflca cryflaller.

$. 8. Man har trodt acetofell-fyran vara

fom den imflammable luften kunde

N af
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af annan natur ån focker- fyran, ehuru den uti'

de fleft^ ec;en{kaper ?-!deh-s liknar dtn fenare^

hxtimté' éck flil. Herr l^rof. och Ricd. Berg-

man mR'it at bä^ge lyror fårlKiWe columiier

uti defs aftnitets tabeller (*> Det är ej hel-

ier at rmdra på, dcT man f:i?, at vcgctab. alkan,

måaadt med ofverfiodig "focker-iyrar, mctt c^at

1^1 acetoi^ilte, foni dock nödvändigt bprde haiva

fl^ed.t. Denne omftåtidighet li-r^e-ofck få när

nu bedragit mi^, dä 7?g at acetoiell-fyran -j.^

och vinikns-lut viile tilrcda fal acmf, vcgeit^^

rahm. ' fag flo^T nemligen tii en nxftcad loiu-^

tron af aceiolell-iyran uti kalt vatierT;éh dröp-"

pa lixixriur^ tartari förmycket, odvehuru fyran;

åndä var nog rådande i' denna bhnclninr, toi^^;

efter et nar timars tid, intet fak - p-a

men dä jag flog litet ^mera af scet<,fdi-l\T: rt'

til, fatte Tig genafl en anfenlig nrvangd frr.ä cry-

ftaller,^ fom var veritabel fnl acctofelfe. Jag

fä^T ock acetoieU- fyran decomponera falpeter;

ty^^dä jas til en faturerad uplofnmg af rrcerci,

;

fyra blandade en likaledes faturerad upr6fnin'g-^

af falp^tcr, tiocknade blandningen {h;ax darj^å'

af fal åcétof crvflallerrlikaf;! foilValfer det i\y

med alla neutval-f-!ter, de må hatya:' \^getabi-

lifl^t ellei^ mineräliikt aiKali til bans. Som jag-

nu af flera föri'6k iann, at vär fyra uti al fä

omftähdigheter, och alt otrigt, förh^Iler^ 1;^

fom fäcker-fyra, ja at den aldeles var deniani-

ma, få borde ock af vegetab. alkaii dch focker-

fvra n^dvåndic-t unkomma et rer;eneiT\'adt f-:!-

acctofelkr. Vid et a nyo uprepadt ioriök ^la?

iac ock vcrkehgen hvaruti ictct belk)d, atifiaa

Opufcuhi pliyilca ct clicmica Vol. III. pag. 370.
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rieml. med alkali vegetab. och fo eker-fyra i

tet acetofell-lalt bekommit. Hela faken berör

därpå, at man ej brukat nog upmårfefamhet vid

alkalifta fältets tilblandning. ]äg upiöfte uti

kalt vatten- fä mycket fåcker-fyra fom vatnet

ville uplöfe, håruti Ilog jag dropptals af lij^f

vium tartari, och drögde meliaxi hvar droppe

några fecundef, blandningen blef, under' padä;

ende effervefcence
,
upfyld af idel fmå cryfiai-

ler, dem jag befann vara riktigt fai-acetofblli^.

Således linnes juft famma fyra fom vi genom
könft af föCkér med tiihjelg af falpeter-fyra til-

reda, redan förut af iiaturen tilredd uti örten

'Åcetofdla,

For/ok med bandformige Lam]oe--vekar^

|, fom ej röka.

Ingifne äf n

f Baron CLAS ALSTRÖMER,
^ Cantzli-Ivåd och Commendeur af K. Wafa Orden,

|T T ti VE/pri t des Journeaux 17SJ Januavii^ pag.

^^os och Mai/^ pag\ fä våi fom uti

Rozier's: Journal de Phyfique för Januarius fam-

iTia är pag. 62, inhämtade jag aldraforfl; den
.kiinflmp, at en Mt Lcger i Paris påfunnit en
beredning af Lampe-vekar, hvarigenom o^^ råk
och fot förekomraas, ehvad flag-s olja fom
brånnes, famt olja och vekar befparas. Detta

fynd vakte ånnu mer min upmårkfarnhet, fe-

dan det af Marquis de Condorcet, M. La-
voisiER och M. le Comte de Milly, fom KgL
Franfka Vetenfkaps Aeademien utfedt til dds

N 2 granfl^-
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granfkning, blifvit underfokt, godkåndt och
riktigt befunnet. Forliden hölt ankom ock til

Gotheborg en Fransman, Hr. Pauly, hvilken

åtog Hg at klargöra oljor och tran få, at de
ej n^uile gifva rök då de nyttjades i lampor.

Han hade val med fig nägra prof af Herr Le-

ger's preparerade vekar; men han anfåg dem
ej for få betydeliga, fom lin konft at klara oljor.

Under fä olika upgifter, och dä jag ej kun-

de infe nägon mojelighet, at genom någoa
flags vekens beredning förekomma den rök
fom olja ger, var för mig ej annat til göran-

de, ån at genom förfök utröna råtta törhål-

landet.

Herr LéGER's bandlike vekar voro öfver-

dragne med Hvalraf (Sperma Ceti), hvilket ge-

nom hett vatten affmåltes, och tjente mig til

mönfter för dem jag låt våfva af fint bomulls-

garn, inemot i verktum breda, med 90 trådar

i bredd, fördeite i 9 låckar, hvaraf en fattes

imellan hvart par tånder i väffl^eden, men til

inflag nyttjades enkel bomulls-träd, iom ganfka

löft inflogs och til | tum imellan hvarje. I

ftållet for hvalraf lät jag doppa mina vekar uti

talg, blandad med få mycket vax fom fordra-

des at vinna hvalrafvens llythet. Sådane band-

vekar fatte jag i lampor gjorde af förtent järn-

bleck, och til inrättning lika med dem, lom

på franfyfka kallas Lampcs i) réfervoir^ och Iu jI-

ka nedflåppa oljan få tort hon fortares, få at

den altid häller fig til iämma högd i lampan,

och famma aiilånd frän lågan. Vtterila ändan
af veken fvcdes eller kolbrännes litet, för at

lätta antändningen: men om en droppa Terpen-
tin-
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Pn-fpiritus ftrykes därpS, fä fattar han eld i

famma ögneblick fom minfta låga nalkas.

Efter antändningen bör veken, med en lam-
pan åtföljande nål eller tång, flyttas up eller

ned, til defs lågan år öfver alt hvit och klar.

Om veken år for kort eller för litet updragen
utur veke -röret 5 fä blir lågan för liten eller

flocknar aldeles: men är äter veken för högt
updragen 5 fä får han en lång och brun fpets

fom röker, och år märkvärdigt, at den minfta
förlängning öfver råtta mättet, ja om det ej

vore mer ån tho ^^"^5 åftadkommer rök.

Jag har fäledes genom mångfaldiga förfök,

under framlidne vinter, årfarit, at de bandfor-

mige vekarnas rökfrihet hufvudfakeligen beroE

af d^ras bredd, tunnhet och korthet, och at

Kgl. Franfka Vetenflkaps Academiens förenämn-
de Herrar Deputerade mifstagit fig, når de trodc

at Herr LéGER's vekars rökfrihet beror pä ve-

karnas konftiga beredning. Utan tvifvel har

den oberedde bandformige veken, fom deffe

Herrar brukat i förföken til jämförelfe med
Herr Lcger^s, varit högre updragen öfver ve-

keröret, ån den beredde, hvilket, i anfeende til

den nåftan omårkeliga ftiilnaden, lättel. kunnat
undfalla deras upmärkfamhet, och Herr Lcger
fåledes vunnit det förmänliga vitsord om fin

upfinning, fom han önfkade, för at befordra

affättning pä fina beredde vekar.

Men Herr Pauly har icke mindre mifsta-

git fig, dä han trodt, at hans fått at klargöra

oljor enfamt vore tilräckeligt til hindrande af

deras rökande i lampor; ty genom mångfaldi-

ga rön l)ar jag funnit, at de klarade oljorna

N 3 åfven
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Sfren roka ganfka ftarkt, fä fnart veken år i&f

högt -updragen.

ht rena oljor och ren tran gifva et klsrai e

och beftåndigare ljus ån griin:'iga fetn-:or, kan
icke nekas 5 ty grumfet fader lig pä veken och
förorfakar dä en tjockare och hårdare lot-0-:or-

pa. Icke defs- mindre har j2g- uti mina hva-

por brukat hlle-tran, lådan Ibm den kommit
'frSn Tran-fjuderierna , utan at kunna iormår-

ka någon fkilnad, imiClIan denna och den fom
Herr Pauly med konit klarat. Dock tinne-s

iille-tran ibland, jag vet ej af hvad orfak, fofti

år tjock och grumlig, hv liken icke väl utan

-klargörande kan nyttjas i lampor.

Genom deffa förfok har jag vunnit den
ofvertygelfen, at förmonen af roklria lam.por

endalt hårflyter af vekarnas bandhka lorm, tunn-

het och korthet, otver det ror utur iivilketde

vipdragas. Deffe vekars fördubblade yta låm.-

nar luften en friare tilgång, h varigenom het-

tan få ökes, at den fåttes i ftänd, at helt och
hållet förtåra de åmnen fom uti vanliga tjoc-

ka vekar åfladkomma os och rök, icke an-

norlunda, än uti nyligen utflackr^i ijus och
lampor.

Bandformige vekar kunna åfven göra^ af

blär eller fåf, men befparingen härigenom år

fa mycket obetyjdeligare, fom de ar bomiull lai-

jas til 3 runltycken quarteret, "och kunna hem-
ma beredas til ånnu båttre pris. Fa 12 eller

16 timars tid förtUres icke heller mer än vid

pafs verktum af veken, få at den icke for-

"tjenar, at uti räkning uptagas. v^iile-tran, forn

jag befunnit äfven la tjenligför dciKi flags lan>

por
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por lom dyrare oljor, flijes hår i Gotheborg
I til 9 R:Dal. fatet, beiiående af 60 kannor. I

mindre matt koiiar den mer^ i anfeende tii

ipilining vid minuteringen ? men fäfom medel-
pnj kan den antagas til 8 H^iHing kannan eller

^1 fuiiling för quarteret. Et quartejf lille -tran

väger uiigefår 24 lod, i lod kan brinna i| ti-

ma; få at man for i -rnnfiycke kan hafva ljus

i 3, och for \ fKilling i 36 .timar, dä icke mer
än en veke behoives»

Skenet af defia lampor år äfven få klart,

foni af hvita vaxljus^ ehuru deras underhäl-

lande icke ko/lar mer ån hälften få mycket
Xom tdilgAjus^, enligt Kgl. Academiens Handlin-
gar for ar 1764, hvareit al Herr Proiellor Hofs
rön kan uträknas, at et talg-ljus fom brinner i

3 timar, kollar icke mer ån 2 runflycken, då

taigen beräknas til 4 flållingar PKalpundet. Uti
fångkamrar och fjukrum, l^varelt fvagare ljus

behofves, kunna vekarne vara fmalaie, dä än-

nu mindre tran åtgår,

DelTa lampor åro icke underkaftade den fa.-,

ran, fom åtföljer \ anliga ljus med de få kalla-'

åt Ijus-tjtffvar ; ty de kunna brinna hela nat-

ten, utan behof af fnoppning. En härd ftor-

pa af aik-a och fot lägger hg fmåningom pä
vekens åiida pch minf]< ;r eiter hand lagan, bv;il-

kep fiutel. kan deraf aideles flockna^ ibland ef-

ter 6 timars brinnande ^ men den kan ock brin-

na anda -til 16 timar, om oljan eller tran år

någorlunda fri. för grqmmiel. Så fnart lagan

börjar blifva för liten, bör den qväfvaade hår^

da fkorpan borttagas, veken khppas jämn och
hällas vid vederbörlig l^ögd* Oljan icj^c

"

. N 4
" '

iieller
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heller fjunka til mer än en tums afftänd un-
der lågan y ty då måfte han minilcas eller llockna.

Defla flags lampor -kunna ock nyttjas dä

något (kal hällas varmt, fåfom vid Thé-kok,
matfat och andra tilfåilen, hvartil dyrare lam»-

por gemenl. brukas. Det kommer ock val til

pafs, at de icke fäfcm ljus behofva idkeligen

fnoppas.

Jag har anledning at tro, at déffe lampor
kunna förbättras, om veken, i ftållet for at i

en rät linie klippas tvärt af, gores kullrig, el-

ler i en rStlinig upät ftåld vinkel; men delTa

mina forfök har jag ånnu ej fädt tid at full-

borda. Har dock funnit, at lågans benägenhet
at vid minfta våderdrag fladdra, hLrigenom
min (Tias.

Likaledes har jag, i anledning af Herr Ro-
2ier's Journal de Phylique för Februari! 1784,
och den deruti införda Second memoire af

Comte DE Milly angående luftens upvårman-
de uti Aéroftatifka machiner medelft lampor,

begynt, at lämpa mina tran-lampor til detta be-

hof. Jag har fatt 2:ne bandformigc vekar fä

nära bredevid och paralelt med hvarandra, at

allenaft et bleckrör, lika vidt med veke-rören,

fick rum imellan vekarne, och gick genom
lampans botten, til lika högd med veke-rören.

Detta luftrör gaf en flandig luftftröm, fom gjor-

de lågan mer ån dubbelt fä hög, fom pä de

hår framm^anför befkrefne lampor och likväl

c;af den ingen rök. Detta Comte De Milly's

förflag öfverensflåmmer med min förut yttra-

de tanke om verkan af en friare och ömno-
gare luftens ätkomft til lågan. Men jag har

icke
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icke huKnit fullkomna mina forfök med deffa

iuft-ror.

Imedlertid hoppas jag det icke vara Kongl.

Academien obehageligt , at jag genaft upgifvit

hvad jag redan hunnit utröna, under önflian,

at andre, foni hafva båttre tid och tiltålle ån
jag, måtte i anledning af det här anförda för-

anledas til ytterligare forfök uti et för det

allmänna bålta fä hufvudfakeligt ämne.

Sått at nyttja Eldsluft til Blasrors-fårfSky

Af

BENGT REINHOLD GEIJER,
Proberare uti Kongl. Bergs -Collegio.

TTptåckten af denne luft -art har icke endaft^ gifvit nya uplysningar om eldens natur

och det fom bidrager til defs underhållande,

utan ockfä yppat én god och förut okånd ut-

väg at öka eldens kraft vida öfver defs van-
liga gråns, ja nåltan öfvfer bränfpegelns Ayrka.

Elds-luften gör på kol-eld otrolig verkan, men
åtgången dåraf blir pä detta fått för Hor, mot
den fvärigheten fom åtföljer defs tilredande.

Biåsröret tjenar båttre i fmätt til förföks an-

fallande, både för befparing pä luft och den
lätthet man har at dervid anmärka alla hån-
delfer. Det ankommer endaft pä tjenlig til-

llållning at erhålla jämn och lagom bläfter,

utan fpillning af elds-luft, hvilket hår är gran-

laga. Tryckning med vatten har tyckts va-

ra bäfl til detta ändamåls vinnande^ och far

jag nu den åran at korteligen beflkrifva den
N5 inrätt-
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inrättning fom, for de i förra Q\'arta]et til

Kongl. Academien inlemnade blåsrors-forfok

vid lamp-läga funnits>både vig och päiitelig.

A B C D Fig. I. Tab. V. år en cylindriO?

Glasflafka, 9 tum hog och 6 tum bred, eller

imgefår af 300 dec. -Li.bik tums innehåll.

Flall:ans opning bör vara lä itor, at trå-brickan

El% af 2 v tums diameter, dåruti kan inkittas.

G föreftäller en juTidhane, hvaruppå är vid-

lödt et biåsrör, fem beltår af sipe leder, hvil-

ka vid H och I åro med fmergcl inflipade, och
hvarigenom bläsröret etter beliof kan Hallas i

alla direéfioner. Öpningen pä bläsrcret kan
göras itörre eller mindre derjgenom, at m.au

ombyter ytterfta l]i:rven ML, fem val pallar

utanpå en gröfre fpits IK.

N iitvifar en ombögd Glas-Siphon af io|

tums liögd och | tums vidd. Denne Siplioii

är vid nedra ändan omgifven af en mäslings-

hylfa, hvilken tfitt infmerglad paffar nti m.äs-

lingsrcret O. Detta rör O går tvärt igenom
tråbrickan, och pä defs nedra ända är en nied

botten fcrfedd järnblåcks-dofa P på/hicken , 15

at rörets opning ilar cn eller tva linicr ifrSn

dofans botten. 2. utvifar denne tiifläll-

ninp", famt huru dofan P, medeiff defs inbög-

da iidor, hålles fall vid röret. Tratten U är

sf koppar öfverllrukcn med lack-fernifa. Den
kan hvridas upp cilcr ned, lafom figuren utvifnr.

[v en vatten-baslin, fom ft.lr på foten R.

Ju Iförre diameter ctepine baslm har, ju lättare

blir det, at vid machinens nyttjande bibehåll^

famma vattuhögd och lika tryckning,

S ocli

(^*; Koii^i. Vet. Acaa. HaudJ. i-^s^. png. 122,
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S och T vifar lampan med lin til horande
fot, h vilken efter behag kan höjas och fånk^s*

Lampan, år af jårnbleck med et inpaffadt gXm-
For pä fidan, för at däruti kunna fe oljans

hogd.' Hylian for veken bor vara oval, och
Jiar jag vid mina forfok tyckt platta vekar va-

.ra cie aldratjenligarte.

Når
^
Glasfiall^an A B C D . TKali

.
fyllas med

elds-luft, tililutes ventilen G, Sipl"]onen N-hort-

tages, flan<an fyHes med vatten, och en vål

..pallande kork infåttes vid O. Mynningen -af

tratten U vandes ned uti et karl med vatten,

.hvarpä röret fom gifver elds-luften införes un-
der tratten. Nar elds-luften har utdrifvit ak
vatnet utur flail<an , infåttes en kork i tratt-

öpningen och tratten vandes med mynningen
uppåt, hvarvid, för at vara fa mycket fåkråre

at korken håller tått, man aitid bör flå något
vatten uti tratten.

Sedan nu jem.vål Siphonen N blifvit fyld

tiied vatten
,
antingen omedelbarligen eller ge-

nom fogning uti bl ås röret vid ilörre öpnirigen

H, rinner vatnet utur hasfinen Q_ ned i glas-

fiaikan och uttrycker elds-luften genom blås-

Törs-öpningen vid K. Det vatnet fom uadnar
i den förut bed^rifne hleckdofan P, hindrar

elds-luften at flippa up genom Siphonen. Det-

ta kunde vål lättare forekommas, om röret O
P räckte ned inemot botten af llora glasfla-

fl^an, och få mycket vatten lämnades qvar i

.giasfiafen, at rörets ned ra ända deraf betåckr'

tes; men härigenom (kulle v attu- tryckningen
och bläfterns ilyrka .bliKra jämt aftagande i

låmma mån fom glasllafkan fyldes med vatten,

h vilka -nu, fä långe vatnet uti basfmen^
4^1' Miles
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hålles vid famma högd, förblifva altid lika.

Afftändet imellan vatten -ytorna i bleckdofan

P och baflinen, eller fom år ungefår detfam-

ma, (iphonens lodråtta hogd, år lof tum. En
få hög vatten-column gifver, den i glasflafkan

inneflutne elds -luften, i det närmafte en lika

hopt**yckning och utftrömmande kraft, fom
vanligen fl^er för bläs-ror med munnen.

Lågan, fom genom detta biås-ror erhålles, år

ganfka klar och förblindande för ögonen. Den
år helt kort, fä at, då några åmnen (V.ola för-

fokas, böra de föras tämligen nåra til blås-

rörs-mynningen K. Med vanligt biås-rör för

mun erhålles en läga af tväggehanda utfeende,

hvaraf den inra år kågelformig och blå med
fkarpa kanter, den yttre ljufare och fladdrande;

men fä dan lågans olikhet har jag icke kunnat
märka, når elds-luft drifves genom biås-röret.

Med en fla(]ka af 3 kannors rymd och van-
lig fin bläsrörs-öpning, har man kunnat blåfa

beftåndigt omkring 36 minuter ^ men fom hvar-

je förfök ej kan fortfåttas öfver nSgra få mi-

nuter, (af orfak fom i förra afhand lingen an-

föres) och man defsutom fom oftaft behöfver

tilfluta hvridhanen, för at obfervera de förän-

dringar ämnena undergår fä pläga gemenhgen
goo Cubik tum elds-luft vara tilråcklige til fle-

re timmars förfök.

Elds-luften kan flera veckor bevarar i den-

na tilllällning. En gång har det håndt mig,

at hvridlianen af förfeende varit vopen öfver

8 timmar, utan at luften funnits deraf mårke-

ligen förfämrad. Det år icke endaft elds-luf-

tens tyngd, utan fnarare en mindre benägen-
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Tiet Qt nplöfas af den atmpfpherifka luften,

fom gor at den få lått qvarhålies.

Integration af en Differential-Formet^
af

AND, JOH. LEXELL.
Matliem. och Aftr. ProfeiTor i S;t Petersburg.

Differential-formler fom innehålla irrationåla

Itorheter af högre art, fäfom cublk och
biquadrat rötter, pläga dä de fl^ola integrereras,

gemenligen erfordra quadraturer af högre ord-
ning ån cirklens eller den jåmnfidiga hyperb-
lens ; derföre åro de håndelfer fä mycket
märkvärdigare, dä differential-formler af denna
befl^affenhet genom cirkel-bogar och Logarith-

mer låta integrera fig, ehuru de ej annars kun-
na vara ån afganfl^a infkrånkt vidd ; detta är ock
fornämligafte orfaken, hvarfore jag här fär up-
gifva följande uplöfning af Differential-formlen

;

—

— T- Om det antages Tanz z

m i/^(2x"-— o, få är — I + Tang z"^ OQh
Cof Sin z"^

^ —
r r ^

~ ~
r r emedan

2 CoJ 4 Cof

Cof 2z n^ Cof — I. Håraf följer nu xdx zz

dz . Tan^ z ^ dx
^ oph -

Cof z- {l ^ y^{2x- — i)

dz Tdng' z"^— • Men det år åfvenvål x(\ —
x{\-^xjCoJ z'^

4 Cof i'* > y
altfå
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dx
altfå blifver

Lclz Sin z

Om nu både t>iljare ocli naninare i cietta

bråk nuiltipiiceras med 2 Cof^z^r^ y /^i 4-

. dx
Cof2z^^j, får man =

(i H- x) \/-{2X- — l)

j^dz.Sinz- {2 Cof z"- y(i ~ Cof <2Z'))

(4~Oj/z' — r — Co/2z') y (i ^ Cof 2z^^
qdz Sin 2^ (2 Cof z^ — y (i -J- Cof

a/ 22 y Cl +- (^of

emedan 4 Cof ~r \ '-f 2 2,,; -r Cof 2 z^.

Om nu den lidnamnde Difterei^ti^i - formien

fördelas i två;)n.q.; eukla , bUfva 'de fainma

idi Sin Z;' . Cof s,"^ , ,\ .
— 2dz Siyl z'

'

_)
* 'OC h . N u

CiPjjZZlVii-^Cof2Z-) '

• CoI 2z

, . -2./: dz (Cofcz^O
ar deai^nare delen —-— zz :

CoJ 2Z CoJ 2z

dz -

Jz ^—
.5 hvars intcc^ral blifver z — | L

CoJ 2z^

\ Cf 2z y ^ *^ \ i^ ?in2z X
i' ur at integrera den torra delen

Cnj2zV^+C.f2z^)
dz Sin 2 3*

=z --T — antar^er jaii Cof 211
CoJ 2z y(l-^Co/ 2z') '

'

zz CoJ,2^^^ akik ctd'^ Sin 23 Cof23 zr r/» 9/« 2//, och
. «SV« 23 du . A/;/ 2:*

T>7—- = T-TTTT ^.mcn nu ar 2z
\ OJ cz . 2 Of 211

- v
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-r yO — Cof 2z^') rz V{i — Cof ' och
V(i -i- Cofoz-) v(i 4- 0>f 2a),,iöljakteUgen

SV7Z 2z /] — Cof 0.11— =1: yf

d . . Sin 2Z^
håraf bllfver altfa —
du. Sin on Tang u du,Sinu^ du(\~Cof2n)

2 Loj 2H . Cöf 2u 2 CoJ' 2 1*

äii '

'

y— — — I ^ hvc;rs integral år
2 2 /i

/[ Sin 2ii\

I L (
—

—

——
)
- I När altfä bägge de-

\I — Sin 2uJ
larne lammanlåggas blifver fullftåndiga integralen

/f -^f-
Sin Qz\ fl -f ^z;/ ou\

z-i,,^|L( — ™
) ~ML (

— -V
Vr — S^n^ ozj ^ \i Ä;/ 2//

/

Vil man uti denna integral äterbringa .t
^ kaii

det pa iCipnde fått verkflållas: emedan 1 ang
Z.rz: Y'^(2-K^ - j), bUfver 2: trj Bog. TdUg i/^'(2A:"-l)

och efter fom Co/ 22 — G/ - Siii z- , finnes

I ~— y Oix- — r) ^
C*/ 2z :r -r— larat i CoJ 2z^-

i-f y(2x'^-— f).
•

(1+ v/Cs.^- -i;;- •.

-5 9/;^ 2z V(i-Cof 2z^)

••
• har ar to i i er .r^^?^ g- u :r: V

\i -t- 0)f 2uJ / • Vi -H Cof^z J ' - - •

: ,

och u r^;/^- Vidare fin-

nes
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I+ S^/w 23 1+ 2 V\2x^ -
1)+ I/C2X-- 1)

nes = __
I— 2z 1-2 1/\2a;^- i)+ y(2X' - i)

= ^ foljaktehgeu | L

M — 9/w 2z>' — V\2x^ - ly

'

termera efter Cof 2u zz Co/ 22;^, blifver S*/w 2k

= - Cof2z^) rz Ä;/ 2z y(i + Co/ 23^)»

I ^- 2« I -r 22 V (l -r 22')

I — Sin 2u I — y/?/ 2z v(r -4- Co/ 2z')

_ X- + 2X V^Qlx^ —. i) + y/(2x' — l)

~" — 2;c V\2X' — i) + yC2Ar- — l)

= L C ^^^^""^ "
Häraf får altfä den

Va: - |/^(2;c^ - \y
fundne integralen följande utfeende:

Bog. Tang y\2x^ - O - i ^^i- ^-"'^Z
-

|/'*(2X- - t)
t

" )/'*(2X- -l)

M -f V-^f2X^-^ I) V
4-

y^{2x'^i) " v.v -f y-*2A-'-i)

hvilken fåiedes beqvåmare kan bereknas, om

man fätter ^^(jzx' - 1) — ^ och ^ = f

B.^. Ta^igy^ \ Bog, Ta.g v | L(

-

^T^v)
'

Sedan integralen nu fäledcs ar funnen, kan lat-

teligeninies huru iubilitutionerne/ V '^{2x^—1')

och v z=z beqvånnligen leda til den

famma 5
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famma; ehuru det vid förfta åfeende af diffe-

rential-formlen ej fa lätt torde falla någon in,

at nyttja et fådant hjelpemedel. Om uti diffe-

rential-formlen nämnare och täljare multiplice-

1 T. 1
dx {i x)

ras med i-x. bekommer man —
' (i-x^)y'^(2x--''i)

hvilken nu kan fordelas uti tvänne delar

äx ' — xdx
och

Om fdr den fenare delen fåttes Y^Xax^—i^zzj^
bliiver xdx zzy'dy^ i—x^ ^ | (j—y^^) foljakteligea

— xdx — 2y'dy dy

(i — x^) y '^(2x^—1) I

—

y^ I+j^^

altfä år L-=^-. = fe
J {i-x-)y\2x--i) J i-Vy^

« /-^^^ ^ Bog, Tang y + ^L (~^\J i-y^
^ \j ^

For den förra delen fättes
^

-i^

X
Ci-x^)dx . Ci-x^y^

hvaraf = v^dv och ~ i-v^
x^ x"^

^ dx D^dv
fämt r~—.7T~T7>—; = ^3 altfä är

. Tang v ~ I L
\i + v/

Bog.

Häraf fås nu åfven anledning, at integrera

I x^
formlen r-—-ttTZT 'tt^ ®^

9
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xdx
ma fordelas i tvänne delar

och fä kan förden förra fåt-

tas y y\2x^ -4- i) hvaraf blifver |
zz. x^ y xdx zzj/'^dy och i a:- ~ |

deraf ui)kommer altfä

Men för den fenare antages v zz

_i j hvaraf roljer —^ =14-^»*

och-^^f-— -T— =1;^^:^^V, altfå
(I-^-:v^)v^(2.v'^+0

-v^dv .
y-dy

zz • For at nu integrera penom
I-H 2;^ ^ i-i-y*

^

Logarithmer och cirkelbogar, må i + up-

lofas i deffe tvänne fadorer i — y -i-y-y

I y2 + la at -—- 1= — ——

-

ydy (r>'~ V^yiy

dy Q2y+Y2)dy

Men nu ar

2C1 + yV- + y') -V 2

/Qiy— yi^dy I rQ2y V2)dy

i-yy2+y'' 2Y2J I +
I
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21 jL i^og-. r^;?^ (i hvilka bagge til-

V2
I . j^Vö

fammans tagne göra —- Bog, Tang ^ -*

y2 I — j/^

, . tv^^dv I

Pä famma fatt blifver - /—^ =^ ^

t)V^2 I ^ /l—vy2+V^\
Bo/. Tans: — L (

: ) öch

altfä fuiifländiga integralen af den upgifne dif-.

I /y Y2 i

ferential-formlen : — Bog, Tang — -^-^

^
4.72 \r+I^y2^"' i;v

Om uti differential-formlen
(tH-x)y4(2Ar^~r)

fåttes X zz: Cof 2^/, hvafell nti u ej betyder det

famina fom ofvaniore, fä är 2^^— l ^ Co/2m^

i zz. Cof (S^a: ri: — 2du Sin och 1 -4- ^jc ^
dx

du Sin 'lii 2 du . Tang u

C^ z/^' y'^~Cofl^u ^ ~
l/^'Cö/4~^

hvilkea fiitnämnde formel altfä äfven genom
Logarithmer och cirkelbogar kan integreras*

O 2 ^ Håraf
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Håraf kunde anledning gifvas til den gifsning^

du Tang . u ^

at i almanhet denna formel :— % nar m
V"' CoJ 7)1 u

är helt och jakadt tal, genom Logarithmer och
cirkelbogar torde kunna integreras. Men man
finner likväl at denna gifsning ej inträffar, ty

om m lattes zz i, bliiver formien : y
CoJ tr

fom är integrabel genom algebraid^a llorheter

och logarithmer. Ater igen om m — 2, fa at

du Siji 7£
,

den upsifne formlen är — —-— 3 fa Kan
CofuyCo/2ii

man fatta Co/ u := altfä du Sin u — — dz^

\'Cof 2« = V (2 Cof «' - i) = y (22'-i) och
du Sin u — dz ^

'—-— r: —; . Om nu vidare
Cof u Y Cof 2u z '/(2z'-i)

antages V (p.z^ ^. i) — Tang blifver 2z' =
1'+ Tang = --^^y altfä z ^

Cof v \ 2 CoJ v

och —7-—:; zz 5 hvars integral ar
2-^(22^-^1) Sin

^

Sin z /j/C2--_r\
L — =3 L ( y hvilken altfä

i-^CoJz Vi + z y
2)''

blott innehåller Logarithmer.

Rbn ^ om venerifk Starr ocli dcfs operation,

JOH. L. ODHELIUS.

Den venerlfka fmittan har mycken benägen-

het at angripa ögonen, an med inflamma-

torifke
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torifke ån med chronifke åkommor, hvilka,

med vederbörlig urlkilnad
5
oumgångeligen for-

dra mercurial cur.

Når Lens Cryftallina af denna orfak blif-

vit fördunklad, låter man altid patienten förft

renfa fig från den venerifka orenligheten, och
fedan kan Starr-operationen med fördel anftållas.

Följande nyligen pä Kongl. Lazarettet i

Stockholm af mig gjorde operationer hafva

utmårkt fig med befynnerliga omftåndigheter,

fom gifva ytterligare ljus uti fädane händeifer.

Gefållen N. N. 27 är, hade 1782 efter en
gonorrhoe, fom ofuUkomUgen blifvit fkött, fådt

liphilitHl<e flackar i pannan och pä kroppen
jåmte flyfhet i lemmarne, et bevis at hek
blod-malTan var blefven oren, hvilka ölägen-

heter han 1783 förgäfves fökte bota med mi-

neral -vatn, utan nödgades han , fedan ea
långfam ophthalmie mot höften fkämt fynen,

föka hjelp af mig. Jag intog honom pä K.

Lazarettet den 18 November då, utom före-

nämnde fymptomer , pupillerne voro half-

fammandragne och ftillaftäende (Myofis Plenkii)

och en fiark (kumhet hindrade honom arbeta

i guldfmeds göromål, ehuru han fåg vågleda

fig. Han nyttjade nu methodus mixta, och
ljumma bad 2 gångor i veckan m. m. med den
förmån, at lederne blefvo fmidige, fläckarne

förfvunno och fynen klarnade, befynnerligen

på vånftra ögat, och den 30 December lämna-
des Lazarettet. Til yttermera fäkerhet rådde

jag, at han öfver vintren fkuUe taga pilulae

e nierc. corr. albo 2 dagar i veckan, dricka

blodrenande Tifan, och laxera. Men fom fy-

nen icke vidare ville förbättras, intogs han,

o 3 pä
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pa begäran, åter den 11 Maji 1784 • nyttjcde

förft i 14 dagar bad med niercurial-lmörgniug

och purgering, och derefter, iedan ail gäs-

ning i blod-maffan iätt ililia lig, ochfomLen«
tes 'cryllalUnos tydeligen (yntes dunkle, htiiut

jag, på hans begäran, forioka hvad operatiou

kunde uträtta. Til den ändan gjorde jag, i

Herr Gen, Dir. och R, af Acrels och AlV. v.

ScHULZENKEiMS ni. fl. nlfvaro, den i Junii

på högra ogat, fåfom det milt blinda, med
en fm al knit och en enda incilion , opning på
cornea och circuius iridis in ät nåfan, i a

den upfkurne pupillen biet dubbelt ilcrrcj

hvarefter med en liten fl^ed den dunkla cry-

(lallen uttogs, fom liknade et ijusguit geleé.

Ingen betydelig inflammation föl>;de , men iridis

incifion drog iig fmåningom tilfjmmans, fa at

jag den 17 följande ä nyo niäfce gcivGmnsAra

cornea, och gjorde nu cn fä ilor inciiion

på iris, icke långt frän yttre til inemot inre

kanten af orbiculus ciliari^^, at pupillen blef

gaafi^a ftor och m.ycket gulaktigt gcleé ytter-

ligare togs ut med nuenen , dä patienten n^.ed

glädje berättade lig kunna le. inSamman^-^iicn

var denna gängen litet ilarKarc, men ej i\är,

utan var patienten redan den 24 Junii hugad
at flytta hem, då all god förhoppning fynces

om fynens fländiga tiitagrncie. Jag hörde le-

dan icke af honom för än 6x:\ 12 Augulli r.å

han kom igen, berättandes at lian Itrax clter

hemkomften fjuknat i en hetlig icber med yr-

fel, efter hvilken {);n^ri åter iorgädt på högra
ögat, den länga incilionen pä iris hade låkt

(ig ihop, ocli pjpillen var fammandragen

,

fom hindrade Ijufets infallande pä retina.

Pigan



Pigan Stina Larsdotter^ 32 ar, intogs pä
Kongl. Lazarettet den 14 Junii 1784. Hon ha-

de tor 10 är ledan dårfammaftäcles blifvit bo-

tad för venerifk fmitta och varför ofrigt frifk,

men fynen, fom dä redan börjat minfl^as , var

nu förfvunnen , och hade hon varit blind

långfl pä det vånftra och kortare tid pä det

högra ögat, uti hviika nu var tydelig cata-

radl. Hon opererades den 17 Junii med extra-

dlon. Incihonen pä cornea af det vånftra

ögat gjordes tilräckelig och iris råkade med
det famma blifva upfl^uren, vid förföket at

med dieden uthjelpa den dunkla cryftallen rann
mycken humor vitreus ut, och lens flöt *up

under öfre kanten af iris ; jag opererade der-

före förft det högra ögat, dår iris ej blef up»
fliuren och ingen humor vitreus utrann, utan

lens togs lått fram, hvarefter det åfven lyc-

kades at uthämta lens frän det vånftra ögat,

fom imedlertid hade fylt fig, ehuru äfven nu
nägot humor vitreus fpildes. Begge lentés

voro ovanligen platte, tunne och lätte. In-

flammationen blef väl ej fvär, dock längfam
och fiusfig, farnt fordrade, utom åderlätning^

flera kylande afforingar och 2 gängor blod-

iglar; men alt fl^ickade . fig fmäningom väl j

den 2r Julii refte hon hem. Vånllra ögat,

fom hade lidit få mycket, hade dock god fyn,
pupillen var ilor och upftairen genom bägge
kanterna af iris ; det högra ögat åter, dår ope-
ration fort och lått lyckades, utan blefl'ur pä
iris 5 hade ingen fyn, emedan pupillen var un-
der inflammationen fammandragen och hopväxt
(Synizefis) och det nu ej få fnart var r§deligt

O 4 för-
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förfåka genomfl:åra iris, In arom liOn dock
fick förhoppning til näita år.

Af deffa håndelfer drager jag följande flut-

fatfer til nytta vid Starr- operationer:

Den vanliga inflammationen efter Starr-ope-

rationer kan vål i almånhet orfaka en Synize-

fis pupillae hvarigenom fynen forfvinner, men
dä vätfkorna af veneriik fmiitta blifvit orena

år detta fymptom ännu fnarare at bef?.ra, fä-

fom af bagge defia cafus år ögonl^kenligt.

Den forfte hade fä godt fom ingen inflamma-

tion, och likafullt fnörple lig pupillen 2 får-

Ikilde gängor ihop och iridis inciiion famman-
låk#es {S, at fynen förgick j och falt det hö-

gra ögat, hos den andra patienten, mycket
lätt och lyckeligen utan minlla fKada på iris be-

friades frän cataraften, var dock en la ringa

retelfe nog kraftig, at nti pupillen ålladkomma
denna ledfamma päfölgdj det vänllra äter, dår

en fä ftor incifion blef gjord pä iris at defs

circulus ej kunde draga lig tilhopa, blef feen-

de. Alt/a blir det radligt ^ at icke Jknna Iris hos

fadane ftarr-hlindc
^ fom forr eller fenar e haft Lucf

venerea^ utan bor pupillen at bagge fidor upfi^aras,

Dernäft vifar ock cafus med pigan, at in-

gen oumgängelig fara för fynen töljer med nå-

gon förfpillning af humor vitreus^ defs vån-
ftra öga, fom mille ganfka mycket deraf fick

likafullt god fyn. Icke bör man ovärdigt bi-

draga til defs förfpillande, emedan ju lindri-

gare ögattryckes ju mindre fara är tor inflam-

mation; men händer det emot operatorns vil-

ja och förmodan, kan han likaiulit hoppas
lycklig utgång.

Rbn,
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Ron^ om värkan af Håggbarks Deco&
(Frunus Padus L.) uti venerifk fjuka.

af

BENGT BJÖRNLUND.
AHeUbr och Provincial-Medicus i Björneborgs Lan.

Til Materioe Medicae riktande med et inhemflct

medei från Våxt-riket, uti venerifl^ fjuka,

i ftället for utlåndnke medicinal -växter, fom
ofta kunna umbäras, vill jag hårmedelft hafva

åran upgifva Håggbarks Deeod:, fom vid lin-

driga venerifl<a tiliållen vifat fm helande kraft,

och uti de fvårare bidragit til godt flut på cu-

ren. Jag vill läledes forll anföra,. hvad detta

medel, innan någon mercurius bUfvit vidta-

gen, pä en tid uträttat, och fedan hvad det

enfamtoch för fig fjelft, til fullkomlig curuti

lindriga tiifållen tormädt göra. De fom för

publike medel, fäfom fattige, fkolat botas,

hafva ej långe nog fädt uppehållas härmed,
utan jag har varit nödfakad päfkynda euren
med Mercurius, fåfom det fäkrafte medlet*

Håndelferne äro följande:

i) Drängen Carl Ericsfon^ 18 ar, med vid-

löftiga venerifka fär i munnen och bak i

fvalget, famt vid velum palatinum å ena fi-

dan, heshet, flora frätande fär S frodlemmen
(penis,) tillika med värk i hufvud och lem-

mar, fora var fvåraft om natten, emottogs i

cur, fåfom fattig, å medicinal-fondens räkning

uti December månad 1782. At denne gaf jag

pä en tid af 4 veckor Håggbarks Decoél, et

quarter om dagen, jämte afförande medel en

och annan gång af Jalappa, utan tilfättning af

O 5 något,
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nägot annat 5 efter 14 dagars bruk, voro fåren
•5 ^fod lemmen läkte, faren åt hal fen renare

öch i6rminil;a(le , hiifvudvärken och varken i

icmmarne niinfkad, hesheten förfvunnen och
den fjuke Jiade fådt båttre huil och utfeende

emot förr. Innom 14 dagar dererter, eller en
nianad ifrån början, var varken i lemmar och
hufvud borta, fårnaden i halfen tillakt, men
ej den i munnen och ä velo palatino, hvar-

före, fafom denne for publique medel flNulie

botas, jag gaf Mixtura Mercurialis Ph. Paup.

och fmörgningar med Mercurial-falva, jämte
Dccoélens ytterligare bruk under curen , år-

ven utvärtes för fåren, tils 8 veckor voro
förlidne, dä patienten hemgick frifl^. Med
Decocten fortfor han uti 4 veckor efteråt.

2) Tjenftepigan Sth?a Matsdctter , ifrän

A Björneborgs Stad, 24 år, med får bak i fva!-

get, och å bågge mandlarne, fom tillika voro
inflammerade och updrifne, fvår hufvudvärk
med vårk i lemmarne, om natten vårre, men
om dagen lindrigare, värk i ena IjumOxen, n^ed

treruie condylomata dårilädes, talrika veneri-

ik'a får och viirtor 3 labia vulvic, mycket
fvuUiie genitalia, med flytning af en grön och
gulaktig fårg, jån^te fveda vid urinlåtningen

,

nyttjade efter min ordination, uti 5 veckor,

Måggbarks Dccod, et quarter om dagen, jiim-

te laxer-medel af Ja lappa några gångor, och
fårens tvättande med JJecoaen, h varefter iar-

naden i halicn l^lifvit törbvlttrad, viirtorna ä

genitalia tillika med fvullnaden och bclinteli-

ga condylomata törgädt, fären hikte, åfven

flytningen tillika med fveda vid urinlåtningen

uphört, värken i lemmarne tillika med huf-



vudvårken har inom kortare tid eller trenne

veckor förlorat fiff. Men fåfom fåren å maiid-

Jarne och ät halfen ej ännu forgädt, foreftrefs

uti Martii månad 1783, Mercurial cur, då deffa

oFverlefvor efter hand botades; med firens tih

läkning ä mandlarne gick dock någon tid

trögt, men då Decoden bifogades, jämte tjen-

ligt gurgel- vatten för halfen, fi-dckade (ig få-

ren inarare til läkning. Med Decoden fort-

fors uti trenne veckor efteråt^ jåmte laxativen

3) Smeden N. ifrån l^ameriors Stad, 38 år^'

hade talrikt \enerifkt ntflag, en del fläckigt,

^

en del knöligt ofver hela anfigtet, fifom up*

på pannan, kmderna
,
lapparna, hakan, och

bakom öronen, vidlyftig fårnad å båda fidor

omkring tungfpenen a velo palatino, hvilket

var tillika igenomfrätt på et itålle, ä fcrotum
flera våtfl^ande fär, jåmte Ifarkt kliande, fvi-

dande, coudyiomata och 'fårnad i fätet. Den-
ne har emot llutet af December 17825. haliigt

fådt luflaget efter träget badande, fedan han
länge ocli hela höilen förut kant lig myc-
ket flyf i lem^marne. Ifrån början af år 1783,
har han varit et par månader fömnlös, för

iarens kliande och fi^eda. jag ordinerade

liti 14 dagars tid K ägg barks Decod til et

quarter om dagen, jåm^te laxer-medel af Jalap-^

pa et par gångor. och at tvätta utflaget med
Decbcien, hvaraf utflaget i anhgtet mycket
nedlagt iig, fåren a fcroto blifvit aideles läkte,

äfven åt haifen och i fätet mycket iörbättra-

de , fömnen , fom på en tid felats , fick han
fnart igen fedan ])an niäftadels fluppit fSrens

gräfeliga fveda och kliande 5 fedan nyttjades

Mercurial- cur ä Medicinahfondens rakning, dä

han
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han föll i falivation
,
hvilken, oaktadt laxa-

tiv och baders bruk, fortfor et par veckor, el-

ler något mera, dä åtrKilliga envifa får ånteli-

gen blefvo läkte och curen kom fullkomli-

gen til ftänd. Decoclen har, utom 14 dagar i

förftone, ej brukats förr ån efter Hutad cur,

och dä uti flera veckor, hålft han den med
lätthet kunnat nyttja.

4) Defs huftru 40 är, haft tecken och kän-
ning af fjukan fedan början af höften 1782,
med vårk i lemmarne, färnad i halfen och å

bröftvårtorna, någon hals-fjuka m. m. Hon
har allhelgona-tiden derpå blifvit hes, ifrån

Jul-tiden varit måft fömnlös et par månader
och längre. Skall förfl: hafva ådragit fig fmittan

derigenom, at hon gifvit et med venerifk fju-

ka fmittadt barn di, hvilket af larnad i mun-
nen var mycket angripet och hvarpå hon fått

fåriga bröllvårtor , fom fedan blifvit läkte.

Vid befiktningen i Martii månad 1783, befans

hos henne färnad i halfen, å genitalia, famt

mycken fårnad med condylomata i fätet, utom
det hon klagade öfver värk i lederna. Hen-
ne gafs, för curen med Mixtura Mercuriali,

Häggbarks Decoél i 14 dagar , hvaraf f ii-

ren förbättrades, och värken i lemmarne aftog.

Sömnen har under bruket åfven inftält lie.

Hon har fedan nyttjat methodus mixta til

flut, hvaraf hon blifvit fril"k , famt Häggbarks
Decoft några veckor efteråt, för iUnre fäker-

het men ej under Mercurial -curen. Uppa
condylomata har hon nyttjat et fl^^gs aqua

phagadicnica , fedan de igenom fmörgning

med mixturen ej velat förgå.

5) Sonen
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5) Sonen en goffe af 8 är, hade, ehuru
i mindre grad än foråidrarne , venerifka äkom-
morj nyttjade i 14 dagar Håggbarks Decoét^
och deraf funnit förbättring, famt derpä Mer-
curial cur.

6) N. N. 24 år, hade et hälft är haft flera

får vid ena ljumften, ä fcroto och i fätet

,

med condylomata och värk i iemmarne^ om
höften 1783 började han taga Häggbarks Decod:
til et qvarter om dagen , famt iaxer-medel af

Jalappa en g§ng i veckan uti 5 veckor,
hvaraf, efter tvättning tillika med Decoclen, far-

nåden å fcroto och vid ljumOxn inom 14 da-

gar förlorade fig. Såren i fatet, ehuru tor-

kade igenom decoäens åfven utvärtes bruk,

hafva ej fä velat läkas , äfven fom något
condyloma quarblifvit, dock har under nämn-
de tid värken i lemmarne eftergifvit, famt
de öfriga condylomata förgädt. Methodus
mixta jämte Decoften har därpå blifvit an-

vänd, och det ännu varande condyloma, bief

med aqua phagadaenica tvättndt, hvarefter han
blifvit frifk. Med Decoélen har forfarits nä-

gra veckor ännu efter curen.

7) Tjenftepigan N. N, 28 år, hade mycket
lariga och updrifna mandlar i halfen, fårigt

tungfpene, condylomata vid vänftra ijumfl^en^

täta och talrika venerifl^a vårtor, får och knö-
lar å labia vulvse

, jämte flera condylomata
och fårnader i fätet. Hon har ifrån November
månad 1783, och innan hon fick lägenhet at

börja Mercurial curen, fom fordrade nogare
diet och regime, nyttjat 5 veckor Håggbarks
Decoél, med laxer-pulver af Jalappa några gån-

gor jämte utflagets tvättning med Decoélen,
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hvaraf färnaden å mancilarne blef fdrbåttract

och ä.tUDglpenet låkt. ...Condylorrsata vid Ijiin^-

i]\tn 6 ftycken, de i fåter, tillika med far och
vårtor å genitalia haf\'a inom nämnde tid for-

gådt. Häruppå och mot flutet at ärct bar hon
börjat Mercuriai-car fom, tils hon l\"utes

v ål botad , blifvit fortfatt. Såiom firen ä

mandlarne och i fåtet fyntes envilas, har De-
coclen omlider under ciiren tillika blifvit nyt-

tjad, ftmt tjenhgt gurgel- vatten för hallen,

h varpa 'ds iTa åkommor cafvo fig. Med De-
codcn -fortfors några veckor efteråt

Hof följande har Becocfcn ejtfam tycktsfullborda ciircn,

8) N. N. hade tidtals frätande får å inra

forhuden, ibland nåra irenulum, efter upkom-
na qvisflor, fom nedfallit och vidgat fig. Han
har haft vefieriih ciiancre for några år fcdan,

fom Ouill blifvit botad, hv arefter, på et ha ht

år, tidtals, och rrlA hvar månad, ayliica qvis-

lor yppat iig, ivv-iiken fårnad igenom använde

medel livarje gång förgådt. I Tlåiie for annan
blodrening, ordi::era:!es af mig Haifgbarks de-

coden, fom p3 en tid af lO veckor, järnte affö-

rande medel hvarannan vecka, blifvit fortfatt,

h varefter han pa et är cj märkt tecken til ut-

fluget, eller haft någon aiinan känning, hvaraf

kunde befaras, at veneriil:fmitt3 intagit kroppen.

9) N. K. med måftadels tort utfiag pä frod-

lemmen, fom på et år tidtals kommit och ef-

ter en vecka eller meia af hg fjeht bortgädt,

och h vilken förr brukat Mercurial-cur , men
hchilllit lemningar at fjiikan, iiar, jåm.te laxe-

ring hvarannan vecka af JalapjTa eller Rhabar-

ber\ nyttjat Deco.dea uti 12 veckor, hvarcfter

han.
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han pS balft annat ar varit fri för utfiaget och
annan känning af fjiikan. For fåkerhet Huill

nyttjades et lialft är derelter, ehuru ej utllag

eller anledning til några lernningar förekom-
mit;, Mercurial-cur uti några veckor, hvarefter

han äfven varit friOc

ic) En Bondhuftru, fom handterat et med
venenrK ijuka imittadt barn, det hon fl^ott i

liera i fckor, badat med det i badltuga och gif-

.Vit mar, kkigade hg för mig fommaren är 1782,

då jag var i Tamerfors, öfver vårk i lederna,

med yttrande, at hon befarade fig omlider fä

kånning af fjukan efter långvarig ftötfel af det

ihiittade barnet, h vilket hon anfct faiom i\t

eget. Sorn inga tydehga tecken dertii lig in-

ilält, och hon ej ville andra medel päkolia,

rädde jag henne i alt fall nyttja rlåggbarks-de-

cocl:, fom ock fkedde trenne veckor derefrer

vid Bartholomei tiden, da hon började (a kän-

ning af iialsijuka, tilliica med färnad i munnen,
hufvudvärk, fvärare om natten , med mera fom
continuerade til Novem.ber manad. Med Hågg-
barks-decod fortfors ifrån Bartholomei til Mi-
chaelis, dä halsijukan, hufvudvärken m. m.
til det mäfta gäfvo hg; ledan höll hon up
et par veckor, efter vunnen förbättring, här-

med, och fortfatte fedan Decoélens bruk i 3

veckor, tilfammans 7 vbckor, hvarefter hon
blef fridi, och har fedan ej känt til defs förra

halsfjuka, vårk i lemmarp.c, med m. era , efter

hvad jag förnummJt, iäforn hon af en annan
Medicus uti Januarii mäiiad 1783 > bhfvit be-

funnen frili{, åfven fom jag uti Martii manad
famma ar, under mit viftande iTameriors, fann

henne vid hälfan. O^n den äkomne halsfju-
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kan, med mera, varit af venerifl^ art eller ej,

iemnas dårhän, åtminftone fynes det troligt

deraf, at hon få långe och utan förfiktighet

fkott det fmittande barnet, hvars ijuka hon
den tiden ej kånde.

ii) Vid Gonorrhse har Decocren hos tvån-

ne blifvit brukad. Hårunder hafva derjåmte,

utom åderlåtning i förftone, laxermedel, famt

ymnig drick af hafre-tifan, men ej nåcrra

mercurial-medel blifvit nyttjade. Efter en 6f-

vervunnen och botad frifk chancre å glans pe-

nis hos en man, utan mercurialiers tilhjelp,

fom ej blifvit nödige, har Decoclen derpå, för

blodrening, efter mit råd, blifvit nyttjad, jåmte
Taxerande dä och då, uppå 6 veckors tid erter-

åt. Inga fölgder af chancren hafva fedan

förfports.

Utaf anförde händelfer kan intagas, at Hågg-
barks-decoél år kraftig uti venerifk fjukdom,
och fynes hjelpa uti lindriga tilfållen. 1 an-

ledning häraf, kan den i) jåmte förenadt bruk
af mercurius, med forman användas til fjukas

botande, hälll; den, fåfom et låttfånget ocli min-
dre dyrt medel, kan för fattigare användas til

koltnaders lättande under curen, i lUllet för

andra dyrare fimplicia af växt-riket, Guajacum,
Saffafrafs, Saflaparillen m. fl., fom otta kunna
umbäras. 2) Tjenar den fåfom magllårkandej

hvilkct få ofta tillika indiceras under curen,

och fåfom den ågcr en mycket tempererad art,

éramför ätllNilhga andra blodrenande, kan det

fä mycket fäkrare bifogas. I fail någon Skör-

bjuggs - Ikårpa flaille jåmte den veneriflva in-

taga kroppen, hvarvid mercurial-medel, innan

denna blir förbuttnid, kunna fl\ada, tjenar det-

ta
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ta lafom et goåt flörbjtiggs-medel 5) Säfom
detta uti lindriga tiltållen hjelper, kunna de

fattige hårmed mota fjukans framfteg, tils de

igenom publike medel, antingen pä Lazarettet,

eller under någon Medici infeende och vård^

kunna fä tilfålle at erhålla yt^terligare cun

4) Såfom en god efter-cur efter venerifk fju-

ka, dä den ofta kan komma til pafs fäfom

Mrkande, famt for fmä lemningar.

Satfen af Decoéleii fom dageligen nyttjas

år et quarter, hviiket matt ej bor ofveriliri-

das, emedan den eljeft , förr eller fednare,

foker. Ehuru en och annan kunde tala eu
litet tilokt doiis, blir den dock ej bequåm
och ofkyldig for de måila. Dofis vid bruket

år en jungfru i fender, 4 gängor om dagen,

fom ej heller bor okas. Tobaks rökande
undflys ftrax häruppe, for at undvika äckel*

Decoilen i denna doii, ehuru något bäfk^

faller ej vidrig under bruket 5 fäfom jag och
ej förnummit at någon fig häröfver befvårat^

dock händer, at den, en eller annan dag
förftone, kan ftrax tyckas äcklig famt litet

f()kande, fom fnart derpä förlorar fig och ej»

gerna fedan befvarar, :. :

Tilredningeii af Decoélen år följandet

Til torr eller fårrk hackad bark 12 a 16 lod

»

tages en kanna fjövattcn, eller i brill: deraE-^

källvatten, fom lyckt uti et förtent koppar-
kärl inkokas til hälften, eller et ftop, hvar-v

efter det tages af elden 5 lar ilå at fvalna, fom
fedan filadt afhäiles uppä bouteiller til bruk!

Om fommaren hålles Decoåen i källaren. Ge-
nom Decoélens pröfvande med vitriolo martis

r^öjes.i at den har en nägot adibingerande art,

P dock
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dock har jag ej, vid Gonorrhce eller annars,

iTiårkt någon fadan verkan deraf eller niinfta

olägenhet under bruket.

Utom anförde Decocls verkan uti veneri-

fka fjukdomar, famt lafom et god t rKorbjuggs-

inedel och magftärkande under curen , tyckes

den åfven tjena uti cedemateufa tilfällen, ca-

chexie och utflag, fäfom jag bäde redan for-

fökf , och vidare rön härmed kunna när-

mare beftyrka. At denne bark, med hvarje-

handa preeparata deraf, uti ätflålliga fju k do-

mar fynes läfva mycken nytta, tyckes fåiedes

af defs verkande egenlkaper kunna Hutas.

Ron och Anmårhiingar om Kroppars,

abfoliita Vannc,

Af

JOHAN GADOLIN.

^. I. "Oedan for längre tid tilbakn har det
--^ varit bekant, at vid ätfKjiJir.a krop-^

pais föreningar och atiöndringar , lamc andra

tilfällen där eii kropp til ht lynne undergår

förvandhng
,
upkomma betydliga grader af

värme eller kold. Häraf iiar man foreilälc

fig, at hos hvar och en kropp linnes en iför-

re eller mindre mängd varmens ämne , Ibm'

däruti är fS bundet, at det ej kan oiva.iia

vanliga verkan pä våra finnen.

I de fenalle nren, ledan man begynt un-

derfoka lorhallandcc af varmens mängder, foni

olika kroppar, af ^ifven tyngd, tgrtnä, vid en
och



och famma temperatur, taga til fig, hvilket

rn:.n k'iiiat fpccific^varme ^ har man funnit, af
detta 16 i hållande i det närmafte ar befiändigt,

inedaQ den al i manna varmens myckenhet elier

kropparnas gemenlamma temperatur andras, fä'

långe hvar och en kropp behåller fitt lynne;
och. tillika liar m.an tyckt fig mårka^ at den
värme man anfedt iåiom bunden ökas då den
fpecifica värmen blir ilorre, och tvårtO|ti«

Specilica värmen i luft-arter ofvergfiii få-*

Icdes ipecifica värmen i andra flytande ämnen,
och falk kroppar i allmänhet finnas hafva den
minfta fpecifica värmen t fä årkännes .ock all-

månt , at lufter och ängor hafva til fitt be-

itänd af noden mycket llörre mångd bunden
värme än nytande^kröppar , deffé äter. met ån
de iafte: h vilken pKilnad tydligs.ft märkes hos
en och fam.ma kropp, dä han gär öfver ifrän*

et til et annat lynne.

En dylik öfverensriämnielfe uti phsenome*
nerna finner man hos p hl ogiftica kroppar. Dä
en kropp förenas micd brännhart ämne, plägar

merendels värme, i mon af kroppens ftorre

eller mindre dragkraft til det brännbara, blif«

va mårkelig; och af de utkomna tabeller pä
kroppars fpecifica värme finner man, at den-

ne näRan altid år minft hos de kroppar fom
hy fa brännbart i fin förening*

Sådane jarnförelfer. hafva gifvit anledning

til den allmänna latfen, at All den värme fom
rSjer ftg bos kropparna ^ gencm det den^ t)td de*»

rar föreningar och affondringar , xller da deraf

lynne på annat fatt fordnäras ^ an i en betydlig

grad infuper och binder ^ ån åter afjkiljes 'och loi^

P 2
'

'

A-^s



2,20 1784- c^^^l' -^^'g' Sept

fas ^ endaft beror af hvar och en kropps fpccificn

värme och defs upkomne dndrhig,

§ 2. Om denne fats äger grund, fä rriå-

fte nödvändigt, vid alla de förändringar af

värme fom en eller flere kroppar, endalt der-

igenom at deras lynne ändras, lida, abfoluta

mängden af den löfa värmen för och
efter delTa förändringar, vara beltändig och
oförändrad. Men denne varmens abfoluta

mängd är i et fammanfatt förhållande af

kropps-ämnets myckenhet, defs fpecilica vär-

me, och gradtalet af defs värmes temperatur.

Således om en kropp A har en fp. värme j>

och en temperatur pä' thermometern a, lå är

abfoluta mängden af defs löfa värme A a.

z +06, dä 2 beteknnr antalet af thermometerns
grader ifrån fullkomlig brifl: på värme til c gr.

pä thermometern. Om nu uti famma kropp
Ipecifica värmen ändras och blir ir: r, och
kroppen tillika i3r en annan temperatur 7, fä ar

defs värme, efter denna förändring, A c. z-+-v->

hvilken bör vara lika Itor med A a. T+IT,
då ej nägon utvårtes värme elier kyla tillika

bidragit til ändring i temperaturen. Afvcnfå
om 2:ne kroppar A, B, hvilkas fpeciiica vär-

me är h och temperaturen /3, genom (in til-

hopa blandning fa en ny fp. vnrme c och tem-

peratur 7, la blir altid A a. z"+a -h Bb. 'z+^

—

(A + B). c. z ry, om åfvannämnde fats flwll

hafva be/fånd , o. f v. om flere kroppar tiUi-

ka undergå förändring.

Dä

*) Med los värme f6r/lår jag h.^r all den värme Ibm
i en kropp 6kos eller rai^jjka» i laoiå af kropps
varmens tempcrutiir.
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Dä faken pä detta fått underkaftas en beT

horig räkning, blir ej fvärt at upfinna den
hittils förgåfves efterletade Lapis Philofophicus,

jag menar varmens abfoluta ftorlek^ fom här

kallas fäfom af det följande lår finnas.

Jag fRall nu, i en vifs håndelfe, forft utfpana

värdet pä z och federmera deraf göra jamfö-
relfe med varmens mängd i flera händelfer,

hvarigenom faken förfättes i fullkomligare dag»

§. 3. Värdet pä z blir fäledes i allmånhelf

Aaoi+ Bbi3 -4-Dd^ ^- &c—

(

A+B-f-D-4~ &c) cy

'^A-^B-^D-f-&c)c~Aa"^Bb— DcT&c!
^

dar A, B, D &c. föreftålla kropparna fom fin»

imellan förenas 5 a, b, d &c. deras fpecifica vär-

me, (S, deras temperaturer 5 c fpecifica

värmen hos blandningen , 7 blandningens

temperatur. Men emedan nämnaren uti delTa

värden , fom finnes bliiva ganfi^a liten emot
tåljaren, hel och hällen beror af fkilnaderna

pä kropparnas obferverade fpecifica värme, 13

kan et ganflka htet fel uti andra och tredje

decimal numrerna, fom vid utrönandet af

fpecifica vännen fvärligen undvikes, göra en
iä ftor förändring utr det fökta värdet, at man
näppeligen, då flera kroppars fpecifica värme

pä en gäng kommer at jämföras, kan förena

många obfervationers utflag til et någorlunda
Ikickligt medeltal. Jag valde derföre härtil

den enklafle händelfen dä fno eller is fmälter

eller uplöfes i vatten, hälft dervid endaft fnöns
obferverade fpecifica värme kommer i räk-

ningen.

Redan är 1772 upgaf Herr Prof. Wilcke
uti Kongl. Vetenll<. Acad, Handlingar en hop

P 3 förfök
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förfok fom vifa at kram fno, unclcr fin firialN

ning, fuper i Hg en mångd värme ibm (varar

emot 72I grader hos vatten^ hvaraf, da inöns
fpecifica varrne antages vara til \ attnets : 0,9:1,

borde följa at z ~ 722'^ efter Svenll^ tlienno-

meter. Men Herr Black i Edinburg P/.all, i

anledning af fina fciriok, haf\ a fått cc gradtal

af 147 efter Fahrenh. therm. fom gor 81 j ef-

ter Sv-enfk ; i anledning hvaraf.?: borde vara

nr 817"^. Emedan vid denna (kiljaklighet , det

gradtal Herr Prof. VVilcke iiade tunnit abfor-

.feeras af kram fno, var mindre än det andra,

IS löreföll mig, at kram fno torde hålla uti fig

;en vifs mångd vatten, fom fordrar fiarKare

köld innan det kan bringas til fullkcmlig

frysning.

Medan jag genom egna förfok ville utre-

da denna omfländighet, var årstiden redan få

blid, at jag ej efter behag kunde fno af ftör-

re etler mindre köld. Jag måfle deriöre nö-
ja mig med en fnö omkring 2"^ under fryS'

punden, fom erliölls då jag i ackt tog til-

fäilen af frollnätter. Häraf fmaltes afv^gda

quantiteter i vatten, fom \ ar upvärmdt til

ftörre grad än til fmåitningen fordrades.

De förfök jag fåledcs anmälde, har jag up-

fatt i följande tabell, dar coiiimnen V beteck-

nar Ijelfva kärlets, hvaniti liiön var och
blandningen fl\edde, förmåga af i^dadkonima

ändring i värmen, det år, V bcte[.f:ar mängden
af vatten fom med kärlets värme kan \ erKa

famma ändring i blandnnigens temperatur,

fom kärlet verkar; B mängden af fnön i lod-

tal; /3 gradtalet af fnöns och kärlets köld un-

der fryspunclen? A vattnets mångd ^ u gC''^^!-
"

talet
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talet af vatnets värme ofver fryspunflen^ y
gradtalet af gemenfamma temperaturen efter

fnöns fmåltningj z graderna af abfoluta var-

men under fryspunélen uträknade enligt for-

A -4. 0,9 B /3 - (A -4- B). 7 V. (y-- /3)
mlen z rz —

C5I. B

V B /3 A y Z

0,7 8 -2,5 12 73,59 C) 10,83 799
c,7 8 -2,2 12 71 5 1 9,24 806
c,7 5 -ijiS 15 435^8 12,02 8of
O58 8 -1,05 20 48,85 11313 804
0,8 8 -1,9 20 5I564 13,31 793

80O36

Af deffa forfök kan z anfes i det nårma-

fte vara zzQoo^ efter Svenfk thermometer, fä

vida fnöns fp. varma år 0,9; men om denne
|r fiorre eller mindre, ehuru litet det ock må
vara, fä far man en flor olikhet i värdet pä 2;

t. ex. om fnöns fp. värme vore 0,91, få blir

zzr 889 o. f. v. Defsutom kan jag ej heller

vara aldeles forviffad om den fnö, jag nytt-

jat, varit aldeles vattenfri, fä vida jag ej kun-
de fä honom af flera graders köld. Imedler-

tid vil jag nu anie 800 fäfom det råtta värdet

P 4 af

(*) Dä jag har, få väl rom framdeles, utfått dels

grader, bor det é] få förflas, at jag med noggran-
liet kunriat obfervera en f?i liten åndring på ther-

mom.eterii, utan då jag tii férfoi eij n^-^ttjat a:ne
thermometrar ibm ej aldeles correfponderat , har
jag tagit et medeltal af de pä båda thermometrar-
na, vid famma temperatur, utvifta grad - talen, hvil-

J(a jag til den ändan igenom hela. fcalan förut har
jåmfort
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af varmens grader under frysp'incten , o.cli i

anledning håraf, anllälla jåiiitorelfe imeilan

den grad ?.f värme fom andra åmnen hafva

for och efter ombytet af deras lynne.

§. 4. Hårtil valde jag forft kokfalt och defs

uplösningar i vatten, emedan vatnets förmå-

ga at uplöfa detta falt år i det närmafte lika

Tior vid alla forefallande grader af värme, och
fpecifica värmen foljacktligen mindre (kil-

jaktighet underkaitad, ån den torde vara hos
andra falt uplösningar, dår oJika grader värmde

åAadkomma olika kraft at hålla ftörre eller mindre
mängd falt uploii. 100 delar m.ättad kokfalts up-

iosning fann jag hålla 27 delar falt. Således för-

thä ICO delar vatten uplöfa 37,2 delar kokfalt.

Specifica värmen at kokfaltets iiplosningcr

utröntes medelil et Aycke koppar, ibm deis

npvarmdes , dels afkyldes i iiplosnifigarna.

Kopparens fp. värme var til vatnets . 0,097 : i.

Derpä utröntes kokfaltets fp. värme, genom
defs cmblandning med mattad falt folution.

Utflagen af dciTa ron har jag npfatt i föl-

jande tabell, där öfv*erfta raden, i hvar colnmn
utmärker förhållandet af kokfalt mot vatten i

folut.oncn, och de a-dra, den for fam.ma fo-

lution genom iip repade forfök fundne fp. vär-

men. Förfta coliimnen vilar kokfaltets fp. värme.

1 :o 3,72:10 3:10 2 : : 0 1:10

0,239 0,!^20 c,8S8 0-941 0,967
c,8oo 0,838 0,883 0,9 3 0

0,252 0,797 C,S20 c,S7^ 0,904 c,934

0,228 0,79 > 0,8 16 c,8Q2 c,9^5'

0,225 0,S'G9 0,860 0,880 0,923
0, 1 Q7 c,8-io c,8'"4 0,9 2

0,220 0,905 0,950

Nu
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Nu Sterftär, at härmed jämföra den kyla

fom kok fal tet under iln uplösning förorfakan

Til den åndan liar jag i toljande tabell före-

ftålt några förfok med blandningar af ifint

pulveriferadt kokfalt och vatten. Coiumnen V
utmärker mängden af vatten, fom med kärlets

värme kan verka famma ändring i tempera-

turen fom kärlet 5 8 kärlets värmes tempera-

tur, B kokfaltets m.ängd, i3 faltets tempera-

tur, A vatnets mängd, cc vatnets tempera-

tur
, 7 temperaturen hos blandningen efter

fkedd uplösning. Där utfpädda falt folutio-

nen nyttjas i ftället for vatten (i Forf.9,10,11.)

har jag med M beteknat folution af i del lalt i 10
delar vatten, N 2 delar falt med 10 d. vatten, O
3 d. falt mot 10 delar vatten.

forfok. V ^ B °/3 A » y
1 0,6 20,8 5 20'8 iS.yS
2 0,7 19.5 5,y 19.5 14,5 19,5 16,95'

3 1,2 23 3,5 23 10 40,84 35,65
4 1,2 2c,8 3 20,8 10 20,8 18,72

5 0,7 23 4,5 23 I) 23 20,5-4

6 J,2 20,51 2 2C,5't 10 20,51 18^65-

7 1,2 20,14 i 20,44 IG 20,44 19,1

8 1,2 21,58 I 2[,y8 10 21.58 20,25

9 1/2 2i,>2 I 21,52 iiM 2^1,52 2c,99
10 1,2 21,75 I 2f,75 12N 21,75 21,45
11 1,2 21,52 I 21,52 I3O 21,52 21,3

Emedan häraf fyntes, at ftorfta kölden up-

kom dä vatnet förut ej innehöll något falt

uplöft, famt at mer värme i allmänhet förlo-

rades, i proportion emot det uplöila fältets

mångd, dä flörre mängd vatten nyttjades; fä

anftälde jag följande förfok, at fe om icke nä-

P 5 gon
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gon ytterligare koid O^ulle mårka? , åi en
mättad falt - fo!ution utipåddes med vatten.

Med P har jag här utniärkt en mattad falt-ioiu-

tion, med a vatnets och folutionens gemen-
famnia värme for blandningen. De öfrige

bokllåfvenie behålla famma bemärkelfe fom de

i föregående forloken hade. Silla columnen
foreftåiler förhållandet af faltets och vatnets

mängder i den utfpådda folutionen.

P A cc 7 falt : vatten

12 10 19,7 19'^ i8>95 I : 10

13 10 19,7 19,75 19/^ I -JO

14 10 10 21,4 20,75 io"6:io
15 10 6,2 20 19, j 2 : lo
16 10 1,7 2C,45 20,25 3 :io

Således finner man häraf, at forluften af

den kännbara värmen blir vid folutionens ut-

fpådning llörre i famma mon (om vatnets

niångd ökas, och at et falt, fom en gång år

uplölt i vatten, behöfver ny tilökning af vär-

me , innan det kan bringas til den grad af

fiytaktighet fom tilkommer en mera utipädd

folutioru

Om nu ingen ändring i den lofa varmens
abfoluta mångd föregått under deffa uplcsnin-

gar, och värmens gradtal bcgynnes vid ^oo"^

under fryspunden, f3 fiir man följande all-

männa ojqiiationcr: y\ a. (;^cc -{-^-^' + B b.

(BOO + li) + V. CA B ^ y\
C. (800 + 7) + y l^ (Rcc v)> A + P p)

(800 4- a) -(A -f- P.) c. (8cc 4- 7)^ då y
betcknar mängden af kokfalr fom käde för

och efter blandningen (i (örf 1,2. u) hlifvit olöit,

och p fp. värmen af P eller faturci-adfait-foliuion.

Odi
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Och dä, i anledning hårar, vården pä
den upkomne foiutionens fpecilica värme c ±:

Aa. b'oo -r 4- Bb. 800 -f- /3+ V.ö ~ 7 ~ y b. 800 4- y

. r fl ^ II

(A+Pp).(8oo+^)
(enlicrt forioken i - - 11) eller crr:—-—- —

-

(enl. förf. i2«-i6) uträknas, få får man följan-

de jämförelfe imellan deffa och de obfervera-

de fp. varmens värden.

Forföken Salt : vatten Utr.fp. v. Obr.fp«v. Skilnad

i^jjii 3,72:10 0,793 ^'793 c,Qoo

3 3,5 : 10 o,-{G2

4,;,ic,!6 3 :iO 0,824 0,810+0,004
6, 9, ij 2 :io 0,873 o,x66 4-oy.:o7

14 1,56:10 O5896. 0,905 —0,009
7, )jv5 2,i3 1 :io 0,932 0,936 —o\oo4

DeiTa Odlnader åro fä ringa, at de aldeles

kunna tilOirifvas ofullkomligheten vid ipeci"

fica varmens utrönande, hvaruti man kiiapt,

utan mSngfaldt flera gångor uprepade ron, kan
komma fanaingen närmare. Således inträffa

delTa ron, få noga niojeligen kunde väntas,

med den fatfen, at phenomenet af kyla under
folution helt och hållet upkommer af ändrin-

gen i fp. värmen. Men' fom likväl denna ky-

la här år ganfka liten, och knapt lliger til 3
grader, få år defs torhäilande emot hela quan-
titeten af varnne nåftan omärkligt. Håraf
händer, at man får fa godt fom f-inima uträk-

nade värde pä c, om i Aället for goo^ tagcs

hvilken fom nälil: annan flor nummer. Och om
jdcnne än vore oändeligen ftor; d. ä. om ingen

ändring i fpecifica vännen (kedde, dä man
far
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får c — — —y fä blir ock detta varde
A + B

endaft til 2^3 icoo:de delar (kildt ifrän det förra.

§. 5. Til vinnande af ytterligare vifsliet

anfåg jag därfore nödigt, at ännu jåmfora an-

dra pliaenomener, där varmens föråndring vi-

far lig i ftorre grad. Och emedan vitriol-fy-

ran år kand for fin egenfkap at hetta Harkt

med vatten, fä företog jag mig at underföka
olika blandningar deraf med vatten, fä til de-

ras fpecifica värme, fom til den hetta hvilken
under blandningen upkommer.

Vitriol-fyran befriades genom kokning ifrån

det vidhängande brännbara och fit öfverflödi-

ga vatten, hvarpä defs fp. tyngd vid 15° vär-

me var 2,008. En del håraf fordrade til mått-

ning 1,44 delar magnefia aérata.

At utröna fp. värmen af denna fyra, valde

Jag följande utväg : fyran flögs i en ganfka

tunn glaskula, fom drog omkring 3 lod vatten

och var fåftad vid et långt och fmalt glasrör.

Kulan med fm fyra upvärmdes i varmt vatten,

och afkyldes i et kallare. Sedan jag nu för-

ut hade utrönt efifeften af fjelfva glaskulan,

då hon, antingen tom eller fylld med vatten,

p§ famma fatt handterades, var lått at dömma
om fyrans effeft. Men fom varmens meddel-

ning iker ganOxa lilngfam.t, då hon förft går

ifrån fyran til glafct, och vidare ifrån glafet

öfvcr til vatnet, hvarigcnom 5 a 6 minuter

gingo törbi innan vatnet hade hitt Un llörJla

värme, under hvilken tid nödvändigt en Itor

del förlorats i den kringllSende luften, få var

jag föranlåten, at vid dcfia fcrfök af bida vid
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pafs I timma och vid hvar minut noga mär-
ka i^vad värme vatnet hade. Dä nu ej fldl-

naden imellan vatnets och atmofpherens var-

me ofvergSr 6, 8 a 10 grader, kan man pä
denna tiden anle afgången af värme at vara uni-

form, och derigenom i det närmarte finna hu-
ru mycket värme under hela cbfervations- ti-

den hade iorlorats. ^ För de föriia minuterna^
innari vatnet hunnit fä mycken värme, måfle
jag dock göra någon rJttelfe; til hviiken anda
jag förut ilade utrönt, huru ilor minfkning af

vatnets värme, i en kallare luft, på hvar ma»
nut, fvarar emot alla differencer i temperatu-

rerna. Härigenom var jag fåledes i llånd at

determinera, hvad värme vatnet (kulle haft, om
den utur fyran och glafet på en gäng hade
meddelts. Den fom lagt handen vid dyUka
forfok, finner lått, huru mänga fm§ om.ftåndig-

lieter härvid dock kunna bidraga til något
miistag.

De fåledes obferverade vården pa fp. var-

men, för åtOulliga blandningar af concentrerad

lyra och vatten, har jag utfått i följande ta-

bell, där öfverlla raden i hvar colunm utvifar

forhållandet af den concentrerade fyran mot
vatten, och de öfiiga den for fämma bland-

ning obferverade fp. värmen.
1:0 4:1 2:1 i:i 1:2 I-JO

0,364 0,465 0,516 0,635 0,761 0,899 0,959
c,347 0,4^5 0,509 0,618 0,759 ^5882 0,030

0,346 c,448 0,506 0,609 ^?75> 0,876 0,929
0,336 0,440 0,506 0,601 0,747 0,871 0,925

0,332 0,427 0,490 0,585 0,746 0,870 0,906
0,310 0,418 0,471 0,580 0,726 0,858 0,90:^

0,339 ^'44^ ^^500 0,605 0,749 0,876 0,925
Hettan
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Hettan, Tom vitriol - fyran under biandning

med vatten äftadkommer, utröntes derigenom,

at båda åninen , fom tilfamnians utgjorde 6

hogfl: 10 lod, flogos tilhopa i en porcellins*

kopp och omrördes häftigt med et glasrör,

h varvid thermometerns högfta 1 tigande obfer-

verades.

Utfiagen af defTa fxfök har jag iiplatt i

följande tabell, där colurnn. B iitniårKer (yrans

mängd, C concentr. fyra, D 4 d. conc. fyra

mot I d. vatten, £ 2 cl. conc. fyra mot i d.

vatten, F conc. fyra och vatten Ii Ka delar, G i

d. c. fvra mot 2 d. varren, H i d. conc. fyra

mot 5 d. vatten, I i d. c. fr ra niot 10 d. vat-

ten, A värnets mängd, vatriets och fyrans

genienfamma temperatur för blandningen, 7
temperaturen efter bland nir^gen. Den filla

cokmmen utvifar fyi:uis iörhallande niot vat-

ten uti blandningen.

Förf. B /\ a y
r 4 C 1 D
2 2 C I 11,13 124 E
'3 1 C I 10,)- 10 j F

4 o,^C I 7 J G
5 c, 2 C 1 K,:; H
6 0, 1 C I I

7 i,(67D I 10,)- 49 F

<S o,!:.8 n
.

I 11,15: JX,:'7 I

9 0, f s 8 fc^ r IC,)- 150" I

JO 2 F I 1.'. G
II F I 12,6 H
12 C, ^ 2 ^ F I

13
',4

I

13 G 14 H
Ar nu den löfa varmens myckenhet for

och efter blandningen ileulainina, 12 kan man
af



af dclTa förfok, enligt formlerna i ^ "^fjil^^,

800 4- fö *
^

(A B). É 8co -4-7 A/7

«

800 •+ y ^ B 8co -fZ IT ^

uträkna, huru flor fp. värmen for h var och eu

af de gforde blandningar borde vara, da den-

famma "hos någondera är gifven.

Deffa uträknade vården pä fp. värmen )iar

jag utfått i följande upiiåjhiingar, dar forita

cohumnen utmärker foriöken, af hvilka uträk-

ningen ll^cdt? den andra., proportionen af iyra

och vatten ; den tredje, den uträknade fp. värmen.

Om fp. varmea af C antages 0,339 1 D 0416
S E o 491

3 F 0603
4' G 0.726

5 H o[i()0

Om fp. värmen af D autages ^ 0442 1 Co 3;^
7 o(3j2

.8 -T 0928'

Om fp. värmen af E antages = 0500 2 G 0354

^ - ^ 9 I- 0,926
Om fp. värmen af F antages — 0.605 3 C 0,344

7 D 0414
10 G 0,730'
II H 0863

• 12 I 0,925
Om fp. varjnen af G antages =: 0.749 4 C 0413

10 Y 0,634

13 H 0873
Om fp. värmen af H antages ~ 0,876 5 C o 438

11 F 0,644
I3' G 0,756

Om fp. värmen af I antages =r 0,925 6 C 0,367
8 F) 0,416

9 E' 0492
1% . T ' 0.605

Dä
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DS man tager medeltal af defla vården, får

man följande jåmforelfe imellan den obferve-

rade och uträknade Ip. värmen.
Conc. fyra : vritten Utr. fp, varm. Obf.fp.v. Skiinad

1:0 0,339
4-

1

0,415 0,14^ -i-.:,o27

2:

1

0,401 0,)00 + ,009
3 :

1

0,605 —0,0 [7
1:2 0,737 0,749 -1-0,012

OvSÖ) 0,876 +0,01 I

I ; 10 0,9^3 0,925 c,coo

0.000
Emedan defia il:i!nader ej åro ftorre än at

de helt och hållet kunna hårröra af nSgot fel

i den obferveradc fp. värmen, fä kan man al-

deles anfe dem at vara öfverensflåmmande.

Man fer fåledes tydeiigen, at den foråndring i

fp. värmen fom tormådt äftadkomma de obfer-

verade åndringarne i varmens temperatur, verke-

ligen trallar in med fyrans och vatnets fpeci-

fica värme för och efter blandningen. Det
kan altfä intet tvifvcls.niål ega ru.m, at den het-

ta fom under blandningen iipkommer, bör
hänledas däraf, at fp. värmen hos de blandade

år m.indre än om fyians och vatnets fpeciiica

varmc jamt hade bUfvit utdelt öfver alt.

Måraf be/lyrkes tilhka, at den punden på
Svcnlka thermometern fom i"kulle vifa abfolut

brift pä varmc, år belägen ungefår 800^ under
fryspunften; ehuru de anförde förföken med-
gifva någon afvikning, hvilken vid en 0 af-

iågfen pund ivSrligeu kan med ytterila nog-
granhet determineras.

Alt fedan thermometrar upfunnos, hafva

de Naturkunnige forgtålligt bemödat lig om at

kunna
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kunna igenfinna varmens verkeliga grader. Där-

vid hafva altid mött få Hora fvärigheter, at

man åndtligen gifvit faken fa godr fom förlo-

rad. Men man var verkeligen fanningen när-

mare än man trodde, fedan man begynt arbeta

med kropparnas fpecifica värme. Då Hr Ma-
gellan, i im Ejfäy [nr la nouvelh theorie du fen

ela?ie?itairej jåmlor den värme fnon abforberar

under iin fmäitniiig, med tilökningen af defs fp.

värme
^
gor han den iliitfats, at hela mängden

af vattnets värme vid fryspuncien fvarar tmot
720'^ 3 då fnöns abforberande värme antages
— 72^'. Men af detta ISledes opfimdna grad-tal

gör han fedan ingen vidare tiilåm.pning, utan

tvärtom, då frågan var om abfohjta mängden
värme 5 fom lollas, da atmofphcerifk luft för-

vandlas til luft- fyra, tager han, med Hr D.
Crawford, en hel annan grund at determinera

varmens mångd, ncmiigen det högila grad -tal

köld man genom konfl: kunnat frambringa;

h v il ket fvarar emot iii^ efter Svenfn theraio-

meter. Således, emedan fp. värmen af atmo-
fpha^riOi luft är til fp. värmen af luft -fyra

69:1, fä anfer han den upkommande var-

men at vara 69. iii grader, i /läilet at den,
om förvandlingen ftedf vid fryspunAen, bordt
anfes — 6g. 720 gr. Herr Magellan tyckes
fåiedes anie deffa vattnets 720^, fäfom aldeles

intet hörande til thermometer-fcalan.

§- 6'. Det fom är aniordt om fnons, kok-
faltets och vitriol- fyrans föreningar med vat*

ten, gäller likaledes ofelbart om alla andra che-
mifl<:a uplöfningar och föreningar, hvaraf den
allmänna flutfatfen kan dragas, at alla de phe-
nomener af upkommen värme eller kyla^ fom

Q. vifa
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vifa fig vid kroppars föreningar, fororfakas, af

kropparnas olika förmåga at, vid hvar och en
temperatur, hålla hos lig fäftaci en cletermine-

rad mängd värme, och de fö i ändringar de til

denna förmågan eller fin Jyscijica värme lida,

under det deras {animanlåttning får et an-

nat fkick.

Likafom näftan alla kroppar, under fin in-

bördes förening, lida någon ändring til fin

fpecifica tyngd, fä ändrar lig ock merendels
deras fpecifica värme, och hlir ån Itorre, an
mindre, ån den efter uträkning, enhc^t formehi

€ zz —r——3 borde vara. Bhr Ip. varn^en
A -H B ^

llörre, upkommcr köld, men bhr den mindre,
fä vifar fig värme. Derfore finner man fållan

eller aldrig någon Chemin\ förening gå för

fig, utan at antingen köld eller värme yppas.

Det famma händer dä en kropp affluljes

ifrån fin förening med någon annan, eller dä

han pä annat fått undergår förändring til fit

lammanhang. Detta lämnar en ny utvåc^ at

finna fp. värmen af lufter och ångor, dä nuin

känner fp. värmen af de ämnen fom afllNijia

luften, för och efter dcfs nålsmäfla, mängden
af famma luit, och mängden al: värme fom un-

der defs ahkiljande faknas. Likafa kan häraf

uträknas fp. värmen hos en flytande kropp,

då fp. värmen i defs folida tilllånd, och den
värme, fom under ombytet af defs lynne för-

lorades, äro gifna.

Anmarknino^. Hittils har jag, med tilhjelp

af kroppars utrönta fpecifica värme, fökt igen-

finna, fä väl varmens abfoluta grad- tal, fom
ock
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ock fp. värmen af kroppar fom fått et nytt

lynne. Nu får jag åiven upgifva huru man, i

aiiledning af den omtalta theorien, kan finna

dqt fanima, dä endait den ändring i tempera-

turen, fom vid kroppens lynnes ombyte up-
kommer, år girven.

1) At finna varmens ahfoluta grad -tal. Om
en kropp A förändrar lin fp. värme a til en
annan c, och under det denna förändring fl^er,

vid temperaturen z upkommer en ny
temperatur z 7? famt, af famma förändring

vid temperaturen ,2: 4- cc\ upkomm.er tempera-

turen z + få har man 7 — a, y — od

zzz 7. a : z + o6\ hvaraf värdet pä z deter-

mineras. Det fom är fagt om en kropps för-

ändring gäller likaledes, dä flera kroppar genom
fm förening utgöra en ny kropp ^ med förän-

drad fp. värme.

2) At finna kroppars' fp, värme. Lät B, B'

vara 2: ne quantiteter at et och famma åmne
fom blandade med A ålladkomma någon än«

dring i den gemenfamma temperaturen > lät fp*

värmen af B (eller B') och A vara b, a\ fp.

värmen för blandningarne B -j- A, B' H- A
vara c, c . Låt vidare C föreftälla en quanti-

tet af famma åmne med B + A .hvars fp. vär-

me är c) fom med A blandad utgör et åmne
af famma befliaffenhet med B' + A (hvars fp.

värme år c').

Om nu alla ämnens gemicnfamma tempera-
tur, för blandningen år c^, och temperaturerna
efter blandningen, af B och A är 75 af B' och

A, 7^5 af C och A, y \ fä får man c :zi —
^

•

A -i- B
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z ci.
, _ + B'^ z -4- OJ _ A.^

2 + 7' A + B^* ^ + 7^ A + C
*

——-5 hvaraf värdet pä de 3 obekanta i\ c. c

z + 7
kan uträknas dä tages — i.

1 deffa uträkningar fupponeras, at fp. vär-

men för kropparna är, vid alla dclTa iorekom-
mande temperaturer, conitant.

Jag önfliar, at den fom har bättre tilfålle

och ftörre erfarenhet, at med få ftor tuilKom-
Jighet fom här tordras kunna determinera dea
upkomna vännens eller köldens grader, ville

foretaga fig deifa flags förfok, fom tycka-' lär-

va mycket Jjus uti läran om värmen.

MJus Piimilio^ en ny Karta frSn det fudra

af Africa, uptakt och belkrifven

a i*

ANDR. SPARRMAN.

T Sitzicamma ftogen, nira det dårftädcs beläg-

^ ne Slangen-Rivieret, och inemot 2co timars

landt-refa olter om Goda IIopps-lMden, har
jag endalt iunnit detta for Zoologer hittils al-

deles okända djur. Tab. Vi.

Det är från alla andra rättor tydjigaft fnildt

med fyra fv:^rta ränder längs etter ryggen. Den
bifogade ritningen förefaller det i naturlig llor-

lek, efter det fpeciincn fom jag til Kgl. Aca-
demiens famling lemnat, och fom detta fpeci-

men bår aafcende af at vara fuUvä^t, kommer
det
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det at tåfia med Mus mlmituf och Mur betuU^

mif (^') om at vara det minfta Mammale i

verJden,

Tihfin tyngd, en god del förökad af den
liqueur hvaruti det bevaras, väger djuret knapt
fyra fcrupel Svenfk Medicinal-vigt, famt kom-
mer i jämförelfe med de itora djuren ifrSn

famma verlds-del, dem jag uti KongL Acad.
Handlingar befkrifvit, at utgöra en utmärkt
contraft.

Denna rStta jämförd til ex. med den 1^7 a ig

Franfyil^e fots långa Hippopotamur af minfi: fex

fots diameter, kommer at deräf utgöra blott

en tjugufemtufende del, når Ä4uf Pumilio i cu-
bifk maffa tages en decimal tum läng och en
half i diameter.

Corpiif tenue, compreffiufculum. Color VcU
hris in genere fufco-cinereus j Frontis & Nuc&ts

niger. Linege quatuor Dor/a/es, longitudinales

nigrge, harum duo intermedia & in nucha &
ad bafm caudce in unum coalefcuntj duo ^x-
teriores^ a nucha pauloque pone aures ortae

,

fibi invicem paralelise, ad bafin usque caudac

fere extenduntur. Reginnes utriusqiie oculi &
narium pallidse. Pedes antici & poftici quinque
daélyli, anticorum pollicibus minutis, confpi-

cue tamen ungviculatis. Cauda longitudine f
corporis, nudiufcuia^ pallida.

Dejcriptio.

Q 3

(*) Af Herr Pallas xipdagade.
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Anmärkning

Om Socker på Gran,

af

CLAS BJERKANDER.

At et flags Socker finnes pä Gran, har jän-

ge varit anmärkt, och är i de fenare åren

om denna fak beråttciie införd i rhyLOgraphi-

fl^a Sålfnapets HandUngar i Lund lidan 144 i

men på hvad fJtt det upkommer, har, mig

vetterJigen hittils, icke varit bekant.

Jag har aldrig fedt detta Socker, ehuru jag

det många år eiteriokt, förr ån den 9 JnUi

fiftledne, dä jag biet det varle och iann det lu-

tande på ytterlta qviftarna af et högt Gran-trad.

Somhge af granbarren liade det i topparna,

fomlige midt pä, och fomhre fiåcktais, orta

til llorlek fom Imå årter. En^Spindeh åt, lom

hängde imellan grenarne, hade åivcn fädt Soc-

ker pä fig.

Enligt mina anmårkning.^r, fom blifvit gjor-

de öfver detta Gran-focker, liar det lin iiprin-

nelfc at et flags Blad -lois, fcMii linnes ej alle-

na/t pä Gran, utan åtven pa biiru, och har

jag lorleden fomn^.ar Hkalcdes ta-it Socker pä

fiitnämnde tråd, hvilket tomt ej vant aniiiårkt,

fäfom ägande något f:idant ämne.

Til at fullkomligen fS ljus i denna fak, tog

jag in i min kammare den 17 Angulli en Gran-

qvilt, fom miutpä hade omkring lig månea
Blad-
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Blad-lofs. Alla Myror, fom voro pä Granen,
bortfl^akades, och at den under obfervationer-

ne (kulle hälla fig frifl<, fattes den uti en glas-

burk med vatten. Granbarren, fom om afto-

nen egde intet focker, hvilket var af Myrorna
borttaget, hade redan följande morgon fota

droppar, fom blefvo följande dagarne alt ftör-

re och florre, och begynte omkring den 20 i

famma månad at hvitna famt derefter härdna
til Socker.

Blad-löfien äro något ofver en linia långa,

til fårgen fvart- och hvit-grona, hvilken fldl-

nad komm.er af ohka ålder eller kortare och
längre tid efter hud-omfningen 5 de hafva långs

efter ryggen, fom är något uphögd, en hvit

rand och en dylik pa båda fidor, Antennae
voro längre ån rygg- (kölden, fötterna fvarta

och något höga. Några på bälgen fittande

horn har jag ej, af brill pä Microfcop, kunnat
fe, men troligen haiva de fådana, emedan faf-

ten, fom utkommer från detta flägte, kaflas

hårs och tvärs uti krok-linier, hvaraf har håndt,

at barren på fä olika ftållen blifvit beftrödde,

och at Socker faftnat pä Spindelvåfven.

Omkring de dagar, dä Gran-fockret blef

funnit, var varmt, iungt och klart väder, men
intet rågn; Thermometern var 23, 25, 27 a 30
grader öfver O.

At detta Gran-focker år flundom ftort

fom ärter, och blir för fökande derigenom
fnarare fynligt, kommer förmodeligen af Blad-

löffens myckenhet pä et ftälle.

a4 Detta
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Detta Socker-åmne borttages, medan det är

i droppar, af myror, flugor ocli flere Hågs in-

lefter. Blad-löflen fortaras af Coccineiio^ cm
ej af flere yriånj det iramtidcxa nogare iärer

uptäcka.

Fbrfbkj at utur Naturens Uifloria

förklara de nordifka gmnla Känqjars

ti värt Fäderneslands åldfla häfder före'^ komma icke fållan fädane håijdelfer, cie

dår, utan kännedom af naturens hifloria , an-

tingen erhålla en ganfta oriktig förklaring,

eller ock löpa fara at, af granOsarens orått\i-

fa, blifva laiK:tfÖ)rvifle til de mörka tidehvarfs

dikter, jag torde icke mifsiagn mig, da j:ig

ibland denna flock upinger de beratteller, dciu

de nordifta Sagorna förvarn, rörande uräl-

drens Bcrjcrkar , och (iet ryktbara raferi, fom
under namn af Bcrjcrkd-i^in:^ målas nied fä

befynnerliga drag.

Det ar icke nVitt ämne, hörer ej heller til

detta rum, at vidloftigr förcltalki derfa Hilto-

iloriens vidunder, helll en k >it teckning ar

tilracklig at bana vagca tor nivvarandc un-

derfökning.

Berferka-gåvtg]

af

SAMUEL ÖDMAN.

DelTe
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Deffe kampar, enligt lit tidehvarfs krigillia

tånkefätt, nödvånciige redrKap for lin inkräkta-

res afiigterj men tillika oita fruktade af den
Furlien, i hvilkens tjenft de ftodo, beftrifvas

pfs fnarare fåfom vildjur ån menniO^or. Så

ihart Berferka-gängen foii pä dem, lag man
dem i et raferi, lika glupande ulfvar, utan at

fky eld eller Järn, kalla % uti de biitrafte

faror 5 framrufa bland de måil ofverlågfne fien-

der^ bita fma egna tl^oidar, m. m. eller ock,
dä inga fiender voro för hand, utöfva fm
urlinnighet pä liflöfa ting, uprycka tråd, up-

vålta ftenar och, i (in hänryckning, knapt
urikilja fiende och van. Konung Halfdans
Berferkar afmäias uti Rolfs Saga på följande

mårkeliga fått: p^i dcjfa Kämpar^ heter det,

fotl vjidcrftundoni fadant rafcri, at de intet kun-

de regsra /ig fjelfva , utan dräpte folk och fa^
och alt hvad dem förekom och icke tog fig til viu

va. Medan detta rafer i paftod^ väjde de intet y

hvarken et eller anrJitt ; men da det ofvergaf dem ,

voro de fa m.agtlofe^ at de icke hade fina halfva^

krafter^ favnt JS fvage^ fom fkuUe de nyligen

hafva iipkommit af niigon fjukdomj och varade det-

ta rafer i ungefär en dag, Härpå gifves äfvea
et upiyfande exempel uti Hervara Sagan, vid

den pä Samfö ikedda kamp.

Den aktning man hyfce for delTa hjekar,

var altid blandad med et flags hemligt hat, af-

ven i fjelfva hedendomen, hvartil deras öf-

vermod fannolikt gifvit fl^ålig anledning. Vid
de fridfame grundiatfer, dem chriftna fårans

forfte Predikanter fokte ingjuta uti. nordens
Barbarer , förlorade fnart Berferkarne alt iitt

0.5 an-
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anfeende, helft en foregifven gcmenfkap med
djefvulen bidrog at, nied fördubblad rysning,

anfe deras konPc och yrke. Man uphorde
val icke at kriga, men et förändrade tänke-

fätt tillåt icke nu mera at dervid betjena fig

af en få mörk handräckning. Således dödde
vetenO^apen med des egare. Man fortfor at

icke föka nägon annan nyckel til denna hem-
lighet, ån de orena andars biträde och med-
verkan, få at ej allenaft Prof. Verelius kal-

lade den e?t fånens konft ; (a) utan ock, i detta

Seculo, tvånne Difputationer uti Upfala ut-

gifne yrkat famma fats, (b) förmodeligen af

den grund , at man alt för bokftafligt antagit

de, om deffa Kämpar, förekommande kanfke

öfverdrefna beråttelfer^ fom hunnit framträn-

ga fig til v är tid.

Jag är val icke af den tanke, at deffe hån-

ryckningar enfamt böra anfes for en verkan

af någon temperamentets fårfkildta befkaflen-

het at, genom en inbilnings-kraftens häftiga-

re gäsning, antaga fa utomordenteliga rörel-

fer^ ty ehuru man icke är aldeles utan exem-
pel, hvilka kunde underRödja en fådan för-

modan, fä äro dock de perfoner, fom lida

dylika

00 Kpid. Pcdiratoria Hiil. prxfixa.

(10 Pcu ena af Hcit Hamnkli. 1709. De Magia
Hypcrbovconnii, iom.ai^fer paj;. 42 laniiolikr, ac Bcv-

Jh Å'(i'^<n!(^en tilfkyjuias' af lijcf-juku : den andra af

Herr Ramklius 1725 de Ytn-orc Rcifckio, fom pag.

24 be' laii;ar, dcf han, ehuru Q^rna hun åufkav frikal-

la Rrrfn hanta frät äicfvuljka kofifler , fa vägar han

dock icke i den Jclcn Jtaga y?V di ^ as /o-j var.
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dylika åkommor , im.ellan paroxyfmerna icke

/kickelige at bibehålla den trotfande ftålthet,

fom utgjorde Berferkernas forhateliga caraäer,

åiven uti iridstider. Däremot, dä Växt-riket

gitver ofs flera medel at bringa föreftålnings-

ki*aften uti en fadan breda och ingjuta det

urfmnigafb öfverdSd^ år jag benägen at tro,

det Berferkerne haft fig något dylikt rusgif-

vande äm.ne bekant, hvaraf de betjent lig vid

forehillande tilfällen, och hvilket de fåfom en
hemlighet, förvarat nns imellan, pä det icke

deras aktning hos allmänheten mätte förfva-

gas genom medlets enfaldighet.

At Opium kunnat äfladkomma aldeles fam-

ma verkningar, år hvar och en bekant. Hvad
man i denna del läfer om invanarne af ön
Celebes , och deras medelfl opium upvåkta
urfmnighet dä de gä til flrids, inftåmmeri det

aidranogafte med nordens fordna Berferkar.

Hvad Kempfer berättar om det raferi, i hans

tid icke fållan, pä Java, under namn af Ha-
muk (a) förofvades , Piyrker fä ofverflödigt

mojeligheten at med opium tilG^apa Berferkar,

at Alpini intyg val kan uteiemnas. (b) Men
då ännu ingen fegelfart pä Levanten kunde
m.eddela vara förfader detta medel; då ännu
ingen Allén eller Dillenius utrönt fåttet at

af

(a) Am. Exot. Fafc. 3. p. 649. f. Opii deglutiunt bo-

lum, (jiio intentionis idta exafperntnr^ turbatuv ratio,

et mfrcenus reddttur anirmis, adeo nt JlriSlo piigione,

ivifiar tigridum rabidaram in piblicum excurrant, ob-

r/vi qu):<vis, Jive afnicos , five inimicos tmcidfltnri*

(b) de Med. Aeg. pag. 121.
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af E?jropas Val]r7io-knoppar bereda Opium,
och än mindre anledning år at fluta, det få-

dane iörfök kunnat da vara åtånkte i Sverige,

fafl de ledan lyckats for en Lindestolpe,
altfå kan man icke med fannolikhet härleda

Berferka-gången från denna rusgifvande kåda.

Om Åtropa Bella Lonna vore vSr nords
hemfödinge, fä O^uIIe det afHerrGMErjx den
yngre aniorda exemplet (a) gifva mycken np-

jysning i frågan om Berferkerna. Det famma
gäller om flera Indiens rusgifvande ämnen, (b)

Af Hampans blad kunde åfven en tjenlig

beredning fke
,

tilräckelig at äftadkomma det-

ta periodifka raferi. (c) Men fäfom det ännu
icke år nog utrönt, huruvida vårt climats

hampa fvarar emot den fodra, fom gitver Per-

ferna, Inderna, Egyptierna, deras Ba?jgve^

hvars rusgifvande egcnil^ap redan blifvit af

Galeno anmärkt, ocJi at hvilken Turkarne
ån bruka en tilblandning at förfiärka fin to-

bak, enligt Dort. Russli.s anmärkning (d)
åfven fom Schyterne fordomdags

,
enhgt He-

KODOTi intyg, af defs fröns rok kallade pa
iieta ilenar, bragte fma linnen i yrfel, och
det defsutom år fäkert, at denna" olfindifka

växt icke få tidigt varit känd i norden, få

år

{a) Kyliga Kcfa. Tom. 3. p. 361. 15 gran i vin gjor-

de cii Pcrfiik Soldat yr.

(b) DilT. 1/inn. Liehriantia. S- 3*

(c) Alpin. 1. c. p. 121. Kcmpli. L. c. p Ö45.

td) Nat. Hi 1. ci* Aleppo. pag. 83.
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år icke nägon fannollkliet , at den kunnat an-

vändas til detta bruk.

Af våra inhemflva växter^ Iivllka har egen-

teligen böra påtänkas, äro vål iiere ökände
för någon rusgiivande egenlkap, dock icke i

det mätt, at de fåfta min upmårkfamhet, få-

ioin Crä7}ibe maritima^ Loliitm tenmUntiim ^ med
fiera, af b vilka dels ftörre fats fordrats til ea
få väldfam verkan , dels ater et rus fnarare

torde gjordt Berferkerna oförmögna at begä

de dem tillagda utfväfningar, i det de^ med en
mera döfvande verkan, äftadkomiiia fömn odi
olnit. Daturii Stramonium torde likväl- fortje-

na nägon fårfkild åtanke, liålit dels egenftap,

icke okänd för vara Läkare , bekommit ei

nytt vitnesbörd af famma Herr Gmelin. (a)

Af alla fvenflca växter, fynes mig dock
Flug'/va7iipen^ Agaricny mufcarius M^xd. den, foivi

i fynnerhet uplöfer gåtan om Berfer

Defs bruk är få allmänt uti norra Alien, at

föga något af de Nom.adifke folkflag gifves,

fom icke dermed beröfvar lig lina känfior och
fmnen , för at åtnjuta den djuriika välluftea

at icke plägas af förnuftets välgörande ilyr-

fel. Oftiaker, Samojeder
,

Jukagirer m. fl.

nyttja den dageligen, och Tfchutfkerne, hvil-

kas iiela is - climat icke frambringar denna
fvamp, tilbyta lig den för deras renar, fom

utgör

(a) Gmelin, L» c. Tom. L p. 43, En man, fom
hämtade frön af Datura vid Woronefch tiifrägades

hvartil de nyttjades, och gaf til fvar, at man lade

dem på 61 at fördubbla rufet.
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utgör deras dyrbarafte egendom. Satfen af

detta giftiga ämne är fria i til 4 fvampar, ef-

ter ftorleken. Ofliakerne tåla blott en, eller

ock nyttja de decocl iitaf tre. Kamfcliatkada-

Jenie dricka den med et decoft af EpHobium.

De fom nyttja denna fvamp, blifva forft lulii-

ge, at de fjunga, ropa, m. m. fnart angripas

hjernans functioner, de tycka lig blifva ut-

märkt tjocka, ftarka; urfinnigneten tiltager och
beledfagas med ovanliga kratter och convul-
fiviilva rörelier. Ofta måile de närvar mde
nyktre vakta dem, at de cj mä begå vald pä
lig fjelfva och andra. Kaferiet räcker 12 ti-

mar, mer eller mindre; då fedan matthet in-

finner lig, fom flutar (ig i fullkomlig magtlös-

het och fpmn. S'i eller tillägger den bcfyn-

nerliga omliändigheien , at de at denna fvamp
yrande perfoners urin eger famima rusgifvande

egenlkap j och at de Tunguhfke Schamaner,
vid fina få kallade troll-trum.mors bruk, af

famma flags urin pläga nedfvålja en god klunk,

för at kunna falla uti den, til famma iörrått-

ning horande epilcpfic eller eciiatill^a hän-
ryckning, liar Herr Georgii anfört, jåmte

ficra tilliorande anmärkningar, uti defs Be-
naiining om de, under Kynsa Kejferliga Rege-
ringen horande folkllag. T. 11. pag. 329. 336.

Hvad fom i fynncrhet fynes mig tala för

Flug-fvampen i närvarande fråga, är den om-
ftändir-hcten, at deis nyttjande är egcnteligca

en fcd frän den delen at Ahen, hvarutur
Odin, med fina Afar, gjordt den ryktbara ut-

flyttning Tu vår nord." Ty ehuru dilhller-

konllca fcdermera upfunnit en ginväg til det-

ta
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U nienfkligheten vanhedrande mifsbruk, och
läledes fvampens nyttjande kring Donau up-

hört, få år den dock derifrån biifvit kring-

fpridd med de mer åt norden flyttande och
f]g deraf ännu betjenande Horder. Och at

Berferkernas hifloria i vår nord börjas från

Odins hltkomrr, finner jag icke endaft anta-

get af dem, fom frambragt all möjelig fanno-

likhet af forntidens mörka håfder, utan ock
inftämmande med en inkräktares aifikter, fom
med en tolft urfmniga menniftor faledes kun-
de göra (ig fruktad och trygg biand främman-
de foikflag. Den åra andre Kämpar gjorde fig

at nedlägga en Berferk, den de anfågo för ea
iligerningsman, tycks röja, at feden icke va^

rit inhemikj och dä denne fvamp, få väl fom
andra dylika ämnen, i förtid utmärglar men-
nifi^o- kroppen och gör den ftum famt ofkic-

kelig, fä torde det föranlätit at inprägla Odins
grundfats, at i god tid, genom frivillig död, ut*

för ätteftupor, vandra til Vv^alhall, pä det

icke åran af de bevifte hjelte-prof mätte för-

dunklas 5 helft flats-klokheten den tiden for-

drade^ at en Berferk, fåfom den fråmfte landt-

vårns-man, anfågs för oöfvervinnelig.

* * * * *

FÖR.
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(§. 70), uti hvilken värdet af Ibm ar zz

^ (§' 98)5 niäfle iiifåttas för komma

til ändamålet. Man får dä — =. r - ^

ler om man i Hållet för latter ,x , och

2y-x i fiället för 19, go), famt vidare

r + ^AH^If och l-~(pzzy^ blitver — zz 2r-2.v-|A
f /* - ^- . ^- - ~

.

-h 4- &c. (Z).

§. 107. Vidare är af ^. 96 bekant, at I —
A+t* T- A4--'"-v

(^+<^)/blifver — --— och a zz
- - - ^A. \-a

^

— A- Om nu detta varde af a inlättes uti

2c: 2 A
Eqvationen Z, bliiver n — 4-2; -

2x — Ik + — — + (kc. ; och om
2^ 2.3.4,^^

man yttcrhgare multiplicerar med (p+j, famt
2A

fåtter \r i'' — — Ik =: cj och a —
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^ q(p 5 blifver z= fj/ 4 H
2^ 2f 2.3.4^^

+ &c. (Y).

§. 108. Men af denna Eqvation låter icke

y genom Reverfion immediate determinera fig,

emedan et Refultat upkommer, hvaruti fomlige

Termer aftaga och fomlige tiltaga. Til at der-

fore bekomma värdet af fåttes

Z rr: (f + —^^r^: &C.) ^

^1 2.3.4^* 2.3.4.5.6^'^

Z' :^ ^. (I - + ^~ - &C.)i
^ 2.3.4^^ 2.3.4.5.6^^

T I + ^ &C.^
2.3.4^^ 2.3.4.5.6^'*

1/^ 1/^ 5/^

S = 1-^. _-^^+&c.;
f f*^

i=z^-; A' = |5B =-— ;C =— &c.
f
* 2.3.4 2.3.4.5.6

Man fär dä S = —-> och enligt Hr. Eulers

.r ^ (B — A'). zdS
upgift, T = A'S + ^ ~ H

(C-aB+ A'). (D-sC-t-sB-A).

I. 2dz- 1.2.^dz^

I II z
4. &C. =r + 1-

2. (l -4- a) 2.3.4- (l +^ + _i5!87fL ^ g^^^

2.3.4.5.6. (l+z)' 2.3.4.5.6.7.3, (i+z)*

R2 ^—
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-r ^_ . . .—

+

&c.;; hvaraf Z
2. Cr+j'") 2.3.4.(r-4->-)-

2.3.4.5.6.(^^4-7^)^ 2.3.4.5A7.8.Cr-^>'')"

•4- occ. i Z = -+ —~ ^
2. (r-t-j^o 2.3.4.c,^-T-j^-)'

-h ccc. j men cc — qy +

2 4- r (Y), faledes ^ = + — 4-

2. 3, 4. 5. 6. Cr-^j^O' 2. 3. 4. 5. 6. (r

§. IC9, Om nu = blifvcr y
~

< och zr -^-^-^
f-

2.3. 4 2.3.4. (r-:Oi 2.3.4.5. 6

—^^--^ + .^'c, hvaraf —

+

^.3.4.5.6(^1-/01 Ci-'Or

?Z ^ ^^^'^'^ ^ 3Cir^ ^ i5287r^^'^ ^ ^

2 2.3.4 2.3.4.5.6 2.3.4.5.6.7.8
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2 2.3.4 2.3.4.5-0

15287 ^i??'^'^'

&c,, uti hvilken Eqvation om
2.3.4.5.6,7.8

u
bägge Membra qvadreras, blifver Cf^^^

i — ti

4.^ + f + c! 4-

2 \2»3.4 4/ \2.3.4.5.6

2^3. 47 '

V^- 3.4-5'ö-7-8 2 3- 4- 5- ^

+ . .4. + g,,3 ^ _ _
2\3^4V 2

/2.iw(pl^ - <P^^^'\ ^ /^.30TCtf(pf 2. n(p^^"\

\2.3.4 4 J \2.3.4.5.6 2^';i74r'/

2.15287^'?^ 2.301^)^^^ I2l(p-^^\

.2.3.4.5.67.8 2^3.4.5.6 2\,3-.4V
f^^^ — Sic, och om man multiplicerar med i-u^

^—i-
-.f-

!L.

j

"^3. 4.5.0 2.3.4^

^ 3.4 4 >^

^3.4.5,6 2.3,4-^ ^3.4.5.6.7.8

\ 3.4 4 / \3.4

Ra

2.3.4\5.6'^
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. «^ + f

34.5.6.7-8 s-ar^-S-ö^
" ^.4-5-6.7-8

2.34'.5.6 34.5.0.7.8.9-10 2.3'.4-*.5.6.78y

«^ + &c.

§. iic. Om man for korthetens fkull fät-

ter a- -f + fr = 51; ^f'^ —
3- 4

Q.. + ^ — ^-^^ — ^^^-^

2.34
'

3-4 4 34-5-Ö 2.34
3cr^^^ iif* i569a^C'f 489'^''^

" '

i7^.5.6 2.3.4 3.4-5-67-8 2.34^5.6

— .
^5287^^^ ^ J^i^ _ 1363490^^?

' 34.5.6.7.8 2.3.4^5.6 3.4.5.6.7.8.9-^0

_ 64948p-f- ^ g , ^
c.3^4^5.6.7.8

-4- -4- 2)^"*" &c. och genom

Reverfion bUfver ^-^-^

i4^^r^ 2i\>vC 6\ST^
,

35^ e
V 51- 51^ 21^^

§. III. Sedan man faledes kånner w, kall-

et :r

ner man ockla y zz och i fuljc deraf

a-rz— A (§» 107), hvilket var det fom foktcs.

§. n2.
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§. 112. Mmärkfi. i. Når antalet af Hvarf-

ven ar litet eller w en liten qvantitet, til ex.

icke ftorre än 4,5,6,758? aftager Serien, fom
utmärker värdet af ganflka långfamt, i fyn-

nerhet då tillika k och <p åro fmå qvantiteter,

I och i följe deraf mäfte man, för en gifven
Mafikin af et fådant Hvarftal, upråkna flera

Termer, hvilket ofta blifver trö^tfamt, innan
liian kom.mer til fannjngen, At derföre und-
vika fådant kan mar^^ i) för den gifna Radien
och Rörelfen antagai et ftörre Hvarftal, til ex.

12, 16, 20, och för detfamma föka Hydroftati-

fka vattenhögden Ä famt Bogen j; :zl I -> <p^

2) uträkna Tryckande vattenhögden d för den-

na Boge efter §. 99. 3) Söka flullnaden imel-

lan c och d. 4) dividera c—d med det antagna
Hvarftalet pä ett når, eller med i, för at fä

^ c — d
fkillnaden 0 = imellan hvar tryckande vat-

n-i
tenhögd ifrån d til c. 5) Afdraga fumman af

få mänga Tryckande vattenhögder, d^ d-i-^^

^4" 2(^, d-^-^d^ &c. ifrån ^, fom ftillnaden år

imellan det antagna och gifna Hvarftalet, Det
återflående blifver dä Hydroflatiika vattenhög-

I

den för den gifna Mafkinen.

§. 113, Anmarkn. 2. Men fedan man fåle-

1 des genom kortare eller längre omvåg funnit

den Hydroftatifl^a vattenhögden, mälte tillika

en liten correftion fke. Dä Hvarfven åro

mänga, blifver Tryckande vattenhögden HT,
(Fig. 29), i (illa Hvarfvet mindre ån diftancea

imellan punkten H och Hvarfvets Centrum C

5

men Hydroftatiflia vattenhögden i Pumpftoc-
ken kan icke få räknas ifrån någon annan

punkt
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punkt Sri T, eller ock ifrån U, fom ligger i

vattenpafs med T, fåledes gifves dä en vat-

tenboge ZY, foni utom rakning har fin egen
jämnvigt 11: US i Pump-jtocken. Om äter

Hvarfven äro få, blifver HT Itorre än HC och
i den håndelfen mäfte man råkna Hydroitati-

(ka högden ifrån en punkt T eller U, fom
ligger under Hvarfvets Centrum. For at fåle-

des få råkna denna hogd ifrån MafKinens Axel,

måfte i förra håndelfen TC rr. US — r-d-x
läggas dertil, och i den fenare dragas derifrån,

få at verkliga Hydroltatifl^a högden blifver

rz a-hr - d- x.

§. n4. Exemp, i. Om man antager en Hy-
droitatiHi högd = 4A zi 4. 34, 6 =1 138, 4 fot

zz 1384 tum, famt i följe deraf, enligt 965

97) 98^ 99 ö^^^ med en Hvarf-Radie r zz

55 tum; med en Caliber k i flangen in 5 tum,

och med en rorelfe fa fagta, at x kan anfes

zz o, föker, huru många Hvarf uti en Mafkin
iif dcffa egenfl^aper fordras for en ftdan högd,

bekommer man 23,979 Hvarf. Om man fe-

dermera går tilbaka och med detta Hvarftal
^

famt de angifna måtten, fcker Hydrollatifka

högden enligt den hår framfore anförde cal-

culen, få får man förfl ^ zn r \k zz 57,5;

- 57.5- 3,14 = 1300Ö6; e zz (AH-2r) eF =
2e 2A

82372; zz 23,976; - zz 6871. 3 j ^ = —
4- 2r -U ZZ 136,36 ; (p ZZ 17,017 ; zz 2320,4

;

2 1'

a zz — ~ q(p zz. 4550,9. Om man federmera
w

uti värdet af u (§. no), genom Logarithmer
lokcr qvamiteterna x- , aC^--. ^'^^^ ^jf"-,
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&c, och uti de ftora Talen, fom dä up»

4 ,

komma, endaft uptager de förfta Siffrorna, fom
Logarithmerne gifva vid handen, hvilketi den-

na rakning år tilråckligt, dä fär man oc^

^o^noooyu(p^ 44530005 q^^^ =-61477000?

% z:: --Y ^(p^ *+ ^""^^ ~ 860410001 ~ '

2-59240005 — 37^0805 ~ 2393705

55 r: qp^ — — — 2532400O3 &c.

^ ,

""^^
.

86641000
25324000. (4^50,9)* o±.i.i±J±L &c. — 0,23904 —

(86641000)^
^

0,01670 &c. = 0,222343 1 - u :z 0,777655

h-^a n n 1725,85 fåiedes ^ =: - — A

137,98 fot. Men det ^, fom man fkulle fäs

var :z 138,4 fot 5 fälecles har man kommit fan-

nlngen ganfl^a når och det endaft genom 2:ne

Termer uti värdet af u. Om man enligt §, 99
^ af det funna y foker d\ blifver d r: 3, 457?
öch r - d zirz 51,0425 fåiedes den funna Hy-
droilatiflia Högden, corrigerad .efter ^vJi?» —
4^ 4- r - i — 143,08 fot

, .: .; .

:Excmp. 2: Qm Hvarfvens antal,

eitiigt §. rö27 " 10, eller rättare — io,02é, öch
de ofriga måtten likfom förut, famt Roreifen

fädan, at ett flag fker pr g^ecunder^ 'bkfwf
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X z= 0,020405 tum (§. 17)5 g — 0,076139
(§. 83)> A + sr- >: = 455.979$ ^r=:(A-4-2r-x>

(fp ^) — 455598- 180564 = 825Ö9 ? = 10,026 5

2^ 2^
1 It ^- = 16431 5 ^ = h 2r - 2A: - 1^ z= 69,020

+ iio - 0,0408 - 2,5 = 176,48? 9 = i7j087

C§- 99)? "i^ = 170,48^ 17^087 = 50150 5 « =
2^

^9 — 134^6 > tx^ — 17999CC00; r:

I3l8lOOOj q^-f — IO2970OCO5 q^'^ = 335510005

«(Pe ^f^f^— r= 1098400 7 — = 2413305 =
12 4 12

30755000? - =: 2732800; —— = 201100;
4 2.3.4

II 429a(p^ _^ 301^^^
^ = 1061800; ~ zz 28052C005 ^

3.4.5.6 3.4-5-Ö 2.3.4

zz 5010200; = 10258005 ^
3.4.5.6.7.8 2.3.4'-5.6

r: 1639005 &c. j ?( «<Pf q^^- —

2961400005 53 = ^f^ =32212000;
3.4 4

g - "il! + ?! _ 5£X _ -9«gf _
3.4 4 2.3.4 34-5-Ö

322250005 ® = —^- H
3.4.5.6 2.3.4 3.4-5-6-7-8

— — 318720005 &C.5 — —
2.3.4'.5.6 vt 296140C00

_ 33^'* _ 32212000. C13416)'* ^-0,60778; ^- _ _

O.O4OI8; - = 0,005313 -

0,024431
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0,024431 = - 0,019118; -^^ ^ 1-

— = 0,000878 — 0,008075 0,014687 =
2('

0,00749; &c.; « = ^.— f
-^r

~

s(V st^ SIV
= 0,60778 — 0,04018 — C501912 — 0,00749— &c. tz 0,54099 j I — « =z 0,459005 y zz

= 62,4245 (p-^y -=1 79,fn, hvadaa

= A iz 1036 — 346 = 690,0 tum

z= 69,00 fot. Men det fem man (Imlle få,

och hvarigenom man uti §. 102 århällit de

^0,026 Hvarfven , var = 2A zi 2. 346 zz 692 tum
69,2 fot 5 fäledes befinnes, at man kommit
fanningen ganlka når, och hade kommit ån
närmare, om man uti värdet af u upråknat ån
flera Termer. Om man af det funna y enligt

99 foker ^, blifver det famma — 28,167 tum,
("äledes Hydroftatifka högden corrigerad (§. 113)

~H r ^ - X rr 71,68 fot.

§. 116. Exemp, 3. Om man, fedan Hydro-
ftatilka hogden år funnen for en Mafkin af 10
Hvarf, nu enligt §. 112 fkuUe foka denfamma
for en Mafkin, af famma mätt, om 8 Hvarf,
fä far man 1:0) efter §§. 98 och 99, ^
£8,186 tum 5 2:0) c - d zz 109^979 - 28,t86 =

81,793 7 3:0) = ^= = 9>o88> fåle

S 2 des
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des tryckande vattenhpgden i nionde Hvarf-

vet — d H- ^=r 37,274 tum, och oumnian afbjg-

ge tryckande vattenhögderna i nionde , ae^i

tionde Hvarfven, zr. 65^46 tui^n,^ -hxii*^-en Siifnnjäv

om den dragés ifrån Hydroitatifka hngdcn for

10 Hvarf, fom år '622 't(]m, återitår Hydroihx-

tifka Jiogden för 8 Hvaj^^ tum eller

== 62565 fot. • Den5nfa['' Jiögd ' ei>rrigerad efter

§. 113. gifver a r -r^^"^--—

5?5— ^25818— 1,8177 -^^^^-^^^ ^3,39 fot.
•

^§. ;ir7. Exemp, Om man efter Form-
len^uti §§. iio och"!!!, uträknar 'Hydroifa-

tiika högden for famma. Ma(]^ii> oijt 8 Hvarf,

blifver ^=3 193,96 tumj fO — — —

ö^602^ifi Vr: 0,36728 r>= - - - ct^7ö^,S<2^

och' emedan d =r 35,822 ($. 99)', blifver /: -f /

— ^ a: zr 6oQ,93' tum r-'6i fot'- -.^ - ^

§, 118. AuuLirlui, Nar denna "'hogd'jÄmfÄ^
res med den, Ibm bkf funnen";i ^f;''A6(s fa

belinnes hon vara 2 tot niiikirL^ ,^ ^!h'^iiir-hrigi

ge likväl bort vara ^.'-a' ilora^ Det år HUe^^Ii

nödigt atgifva tilkännn , hvarifrån denna jl*Minä^

härrörer: Om Linjeroe lU.), R2 02,''-^ - B^i

O;; (Fig. 30.) förcilälla Verticala EQämcttnraé
i Hvarfvcn, BT, Bil 2 ^nTn Sinus^Ye?^
fl IS för Bogarne BZ (Fig. 2o.)> Ipmmgora 'én

del af Luft bogarne K/i; om härtii Linjen
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är dragen igenom punkterna H, H2,
^H3, &c/ fom ligga vid den högden, dar vat-

-Xiet \'äac|er igen at ofverlopa; iå åro Linjerne

'HT, H2T2,-Hg.T3, &c.,: Tryckande vatten^

iliogderrie^ hvilkas Surnina utgör den Hydro-
'ftauika högden. Men nu ar, fä beftaffadt, at

+BT åt reeiproce proportional emot Luft-

liogen i förlla Hvarfvet, A + BT + B2,T2
reciproce proportional emot Luft-bogen i,2:dra

Hvarfvet 5v -A 'i^ BT -+-• B2T2 4- B3T3 rec.iprok

Inemot deu/ i tiet 3:e och fa vidare j och eme-
..xian Uka r^ycket-Luit år jnftängd i hvart Bvarf,

) fi följer derai, at Linjen TT2 T3 - - T?/ , forti

,! kan dragas igenom punkterna T, Tö, T35 m. m.
1 iivilka flytai Sinus A^erfus för. Luft-bogarne

^g^o är af ertj Hyperbolift art j fäiedes icke fä

^ ^deies en råt-Litjje , fem man förut antagi|.
' Råtta Hydrofiatima högden enligt fanningea
år Summan" a£ Ordinaterna HT, H2T2, H^T^
0 r « H^/T?/5 men, enligt räkningen blifver . deö
famma lika. -med Summan af Linjerna HT^
Ll2f2, H^^rry- ra, 'm.^QV lika m^ed Summap
af- -Linjerna HT, .

H2/72,' ^3 é^^:- -; - mv, m.
; ajjjt

tilter fom Hvarfven åro mänga. Emedaii fåle-

:fi£s den torra hcgden beflnjries; n^^indre ån den
-fenare, fä

.

fpijer |tvcn ^,:i:o : at iiita Hvarfvets

la^ft-boge., blify.er" ftorre.:i,fcrra l^ändeifen än i

itlen fenarej:4tkafä ; tryckande :yatt^ i

•iifla H va^rf vel: cftörre i 6 förra b åndelfen än> i

jclen fenarev ti!.-^^x, fö.r ,en ,Maflan af 10 Hvarf

.Wit^Ter. ftoTjQ.åörve |n -»Mi-O ékörJ 2:0 at Linjen

•TiSiO .ftär Kr^kiiiijefi;TT2 - - Tio, dock icke

långt ifrån pi^nkten Tio, emedan fkillnaden

öioTio imellan Kicöio oeh HioTro icke år fårr

deles Hor \ 3:0) at fkilinaden imellan Hydrofta-

S 3 tifka



202 1784* ^^^^

tiflca högderna i båggc håndelferna blifver ^

T292 T393 -4- &c. - - - flioTio eller T2f2
T3f3 -t- &c. — - - f8T8, alt efter antalet af

Hvarfvcn. Af alt detta hårrorer nu, at ock
någon (killnad yppar fig imellan utflagena af

de råkningsfätt, fom åro anförde i §6. 116

och 117: Efter det förra blifver Hydroitatifka

högden för en Mafkin af 8 Hvarf lika med
Summan af Linjerna HT, H292, H3$3

H8$8> n\en efter det fenare blifver hon lika

med Summan af Linjerna HT, H2f2, H3?3

H8?8 och fkillnaden år ^262 ^3^3 h

^8^8? juft den (Idllnad, fom utgör de förut

omnåmde 2 fot.

$. 119. Men denna Ikillnad, åfven {å val

fom den andra omtalte imellan de fanna och
råknade Hydroftatifka högderna, år icke fä

betydande, at Praktiken derpå behöfver göra
färdeles upmårkfamhet. Når Hvarfven åro fä»

blifver fä val den ena fom den andra af ingen

betydelfe; äro äter Hvarfven många, kan en-

dera vål ftiga til några fot, men dä är ock
upfordringshögden (a ftor, at nägra fots mifs-

råkning icke gör til faken. Praktiken räknar

aldrig gårna få pä hårsmon, och tager icke

heller fä knapt til, at ju icke nägot år at

vinka pS. Man (kulle vål i följe af den an-

förde Reciprociteten imellan Luft-bogarne i

Hvarfven och de förut varande tryckande

vatten-högderna kunna upgöra eu Calcul, fom
gaf Hydroftatilka högden noga efter fannin-

gen vid handen; men dä hade man en alt för

läng omväg at gä; man fkulle upråkna efter

en vifs läng Formel hvar tryckande vatten-

Iiögd ifrän den förfta til den fifla, och om
Hvarf-
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Hvarfven dä voro många, blefve råkningea
altför tröttfam innan man hann til flut. Ac
åter anfe Kroklinjen TT2T3 — T« för en
Hyrperbel gär ån mer från fanningen och gör
Hydroftatid^a högden til en god mon för li-

ten. Man mälle fålcdes låta fig nöja med den
Hypothes , fom är antagen, och fom tämligen,

når inträffar med fanningen, nämligen at Lin-
jen TT2T3 - - Tw år en råt Linje.

<§. 120. Exempl. 5. Uti Florentinfka Mafki-
nen var k (uträknad efter §§. 90 och 93, i

följe af den upfordrade vatten-qvantiteten

,

fom var i flaget 413,76 Cub. Tum) =z 1,2275
tum, och de öfriga partierne likfom i fö-

regäende exempel. Således ^ 55,614;
X zz O/C204 (§. 17) j g zz 0,13658 (§. 82)5 <P =
8,4785 « = 8; ^ = i95,84> ^ = 797285 - —

n

q(p z=zct zz 18272, hvaraf u ~ 0,645295 i — ui=z

0/3547> y = = 75/0085 / = ^ ^ =

83,486 5 hvadan ä =: - - A =: 608,95 5 och

emedan af det funna y man får d zz 44/3, blif-

ver a-hr-^d « 619,65 tum = 62 fot

§. 121. Anmdrkn, När denna högd jåmfo*
res med den uti §. 117. befinnes, at ftillnad i

Caliber hos flangarne, dä alt annat är lika,

verkar en liten }iilinad i Hydroftatid^a hög-
den. Den fmaJare flangen äftadkommer en li-

tet ftörre högd än den tjockare och fådant af

följande orfak: Om XDZO (Fig. 31.) är Cen-
trifta cirklen i fifta Hvarfvet af den ena flan-

gen, xdzo famma cirkel i femma Hvarf af

den
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den andra; XDZ, xdz Luft-bcgarne i famma
Hvarf^ lika med / och /' i ordning; k den ena

flangens Caliber, A.' den andras, få- befinnes af

(r^-fA'). p gy^, och oni a = a blifver 1:1

(r~\-\k),p g \ (s -^lO- P ~^ å y -^^^r om rör

relfen år fagta, fä at H faller in pä B, bliher

XDZ ixdz ; : r+ |Å : r-f-f^; fäledes ^luile da

déiTa bogar vara likformiga; men om man
drager radierne CXY, C^P igenotii punkterna
;^ och 2, fä är åfven YDP 'y^ ydz och fäiedes

=r-_YDZ. Nu är DX ftörre ån DY, faledes

DP ftörre än DZ; fäledes HT mindre ån Hr
och följaktligen Hydroiiatifi^a högden, fom
tilliör den tjockare flangen, mindre, ån den
fom tilhör den fmaiare, oaktadt at m.an anta-

git dem lika. Håraf följer, emedan deiTa

hégder åro olika, at Luften uti Bogen XDZ
icke kan vara få fammanpackad, fom uti xdz'^

fäledes bliiVer XDZ jtörre ån YDP och TZ
kommer närmare intil tz. men iailcr dock ic-

ke in pä tz. Imellan dcfla Luijers läge blif-

ver altid en liten flulnadj men den Ikillnad,

Ibm deraf förorfakas i Hydrollatifka högderna,"

är, fäfom man fett af förevaraiule Exempel, af

fa lifén betydelfe, at den vid Mafkiners jäm-
förande aldeles kan föraktas.

122. ExnnpL 6. Vii Alilrömernxa Model-
len, fom är omtalt vid flutet af 51, var
k =0,4 tum, r n 10 tum. Om nu rörel-

fen är fagta, fä at x— o, ocli man antager

modellen vara af 10 Hvarf eller = 10 för at

undvika alt för mänga Termers upråknande
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bti värdet äf i/, fa blifver 0 2,022^ J f^r 89?
2^

e -=1 11728? - ^ q(p ^ 12165^65 hväraf « f=
' ^

ö,8to53, I— = 04894^' y - r~-Tt^2i.097^

^ .

r: ^ + 0 tz 23, 120, hvadan / ~ ^
iGfjCS tum 16,128 fot; och femédah äf det

funna j> efter §. 99, män får d i^,t2 turti j fl

blifver a^r-^dzz 15^616 föt

123. Om män nu efter ii2, fökér Verkli-

gä Hydroftatifka hogden for Modellen, fom hä*

de 6 Hvärf^ få blifver c^dzz^r^ diz— - ^^ := 0,54, fäiédes d^^z: 15,66$
^ --^ i 9
d-i' <iS z: 16,^6 ; ^ + =: 16,74; 4^ S
63,72; hvädän Hydröltatiftä hogden fof Mö-
deilen, fofn mä kallas a oeh år Zjä^4^«

blifver 97,50 tum; och emedan Ttyc^
kände vattenhögclen i li/ta Hvarfvet år z: i h-

40 Z: 175280 fä blifver i+ r— ^ -^4(f - 4 -i- ir

— ^d-^ioS :z 90,28 tumn 9,028 fot.

§. Anmdrkn. i. Vid forfok ined denna
Modell 5 dä man lät all Luften i Pumpftocks-^

röret borrtlopä, bief Hydroftatifka hogden z:

II fot i fåledes vida öfver hväd räkningen gif-

v6t vid handen; men härvid år at mårka, det

iiian under detta förfök^ foiti repeterades fie-^

rå gånger, altid niåile röra Mafkinén fä fagta^

at icke all Luften af de fiftä fatfefna upgick i

Pumpftocks^ röret ^ utan itannade (}var i fiftä

Hvarfvet; blef där öfverflödig och intrångde

figi 5:te Hvarfvet 5 ja inträngde figi4:de^ 3:dj^
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&c., fa at til flut alla Hvarfven blefvo få up-

fylde af Luft, at tryckande vattenhogderna
blefvo lika med Diametrarne i Hvarfven. .

Man hade ål azi 6,2r :zi2 fot, hvilken högd
corrigerad efter §. 113 gifver a-^r--dzia-hr
— 2r z: a zz ii, aldeles fidan högd fom
i fådana omftåndigheter bor fås j men på den-

na hogd får man icke råkna, då Maikinen
år i full rörelfe.

§. 125. Anmdrhu 1. När högden, fom år

funnen i §. 122, jåmföres med den i andra

Exemplet, fä finner man, at Hydroftatifta

högderna, uti Maflåner af lika många Hvarf

,

aldeles icke förhålla fig fafom Hvart-Radierna,

hvilket man vid förfta päfeende garna finner

fig hugad at tro. Dä man argumenterar ifrån

den mindre til den llörre, blitver Hydrolfati-

(ka högden för ftor och i andra hån del fen

för liten. Detta kommer af det olika förhål-

lande, fom är imellan Hydroliatifka högder-

na, och Luftbogarne uti bägge Maflunerna.

Om Luft-Jkrymningen i Pumpflocken och Jlorleken

af hela upfordringshbgdcn.

§. 126. Når man af en gifven Hydrofta-

tidi högd a vill veta , huru mycket Luft-fat-

ferna (krymma i Pumpfiocken, och huru Hor
i följe deraf J:icla uptordringshögden blitver,

är nödigt at ihogkomma , hvad fom. är

fagdt i §. 58, nämligen at hvar vatienfats up-

jjiår i Pumpltockcn lii låiig, fom han inkom i

llangen, fii vida Calibren på bagge ftållena är

iika, hvilkct man allcllådes i affecnde på den
il.iugfort, hvarom frågan nu är, hutils antagit.

Läng-
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Längden ater af en vattenfats, d§ han viftas

i forila Hvarfvet af flangen, har man fett i

§. 81 vara z: (j p ^ g. När man dä

hårtii befinnar, at hvar vattenfats i Pumpftoc-

ken år underbåddad med en Luftfats, få fin-

ner man lått, at antalet af Luft-fatferna pä fift-

nämnde ftålie år z: -~ • Dock är

likvål vid denna qvantitet at märka, det man
deruti icke fär råkna mer ån det hela , af den
grund, at en vattenfats icke har en Luft -fats

med lig i följe delad, eller tilokt med något
bräk, utan hel och hällen, fåfom den utkom
utur flangen. Skulle vid anftåld divifion be-

finnas, at + icke gär jämt up uti

a utan at något blifver öfver, år det et tecken,

det fä mycket af en vattenfats, fom reften ut-

vifer
5
ligger vid botten af Pumpftocken utaa

underlag af Luft och kan foijagtligen vid luft

fkrymningens beräknande icke komma i be-

traktande. Om den nämnde Reften kallas R,
blifver råtta antalet af Luft-fatferna lika med

$• 1^27- Qyantiteten af naturlig luft i en
fats blifver äfven denfamma hela vägen ige-

nom, ehuru Volumen förändras* Om en
Bubbla kommer fårfkild i en vattenfats, år

hon derföre icke borrta, utan fkrymmer i fin

mon på fit ftålie; år fäledes at anfe likfont

hon vore förenad med den Luftfats, ifrän

hvilken hon kommit; ja hela Luft-fatfen fpridd

eller ofpridd gör altid famma verkan och vid

underfökningea om defs ikrymning blifver

T 2 endaft
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endafl frägan 5 huru ftor qvantitet inkommit i

förfta Hvarfvet? men denna fråga år redan

J\ L
uplöft genom Eqvationen n? z (§. 23

och följande), uti hvilken A betyder den vat-

tenhögd, fom upvåger atmofpheren, jj/ Tryckan-

de vattenhögden i förfta Hvarfvet, fom man
ledermera uti §. 80 och alt framgent kallat

xo Rymden, fom Luften intager i forfta Hvarf-

vet, L Rymden, fom famma Luft- qvantitet in-

tager i naturligt tilftänd. Men nu år ip 3

^1!. ((r+iA).^^) (§.80, Således L = ^J"—.
4 A 4
+ Om åter X är liögden af L

pk^ A+ r

uppä bafen ^

—

y fä blifver X r ——- . ((r+ J A).

4 A
;)-f-^), aldeles en bekant Qvantitet.

§. 128. Hvad nu vidare fjelfva Luft-fl^rym-

ningen i Pumpftocken angår, fd biifxer Sum-
man af högden A och öfverlla vactenfatfen,

til hogdenA, fom den nålt underlig«7;ande

Luft-fatfens hogd X i naturligt tilllånd til defs

högd under fam.ma vattenfats i Pumpftocken;

Bafen — hår oberäknad^ emedan den for al-

4
la fyra högderna år den famma; f^iledes om
den fifta hogden kallas H, blitver A +
(r+ iO-?-^-A:: (O"+ fO. /-r-^) : H

och H — T—7——--— . Andra vat-

tcufatfen är lika ling med den förfta eller 3
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C^+ l'^)- ? "~ ö 5 andra Luftfatfen ockfä^ Iif^^

hög med den forfta i naturligt tilftånd elfer 'i;:

A+c
((^+ 1^).^+^), faledcs om tyngdert

äf den förfta Luft-fatfen icke beräknas, fåfom

alt for liten emot de öfriga tyngderna, fä -blif-

S^er pä famnia fått högden af andra. Luft -'fat-

len 1 Pumpitocken =:
^ A+2. (CrH~P).;»-^^>

*och om antalet af alla Luft-fatförna elleT

; ^ R blifver högden af utv

derfta Luft-fatfcn = (A-^O - ((.j-fAy^+l)

och Summan af alla Luft-fatferrias hogder eller

hela Luft -fkrymningen fom må ka|las' S ±=

A + 0^ + i^.p"g A+2 (Cr+|Å)p-^>

f (A+Q.

§. 129. Jnmdrkn, XJii 5. år ea annan
Series, efter Herr Beknoullj, anförd til Luft-

fliryrnningens beräknande, men uti dcnfam.ma

åro Vatten - bogen och Luft -bogen i förfta

Hvarfvet anfedde för lika länga j ja L.uft-bogen

derftädes likfom varande i naturligt tilftånd,

pch angående rörelfen år icke något nämnt.
Til at fäledes bringa alt, detta til någon ftörrc

xnUghet med fanningeh, fä har jag rnaft up-

taga faken ä nyo, fåfom nu fliedt. Uti den
: T 3' anför-
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anförde Formlen vifer qvantiteten hvad
verkan rorelfen gör, i fall den år häftig, qvan-

titjsiten + fvarar emot Herr Ber-
NOULLis a uti Tåljaren och (^+ |^)-/^-c^ emot
fcans c8 i Nämnaren.

§. 130. Exempel Uti förda Exemplet , fom
litråkriades efter Formlen öfver HydrollatiH^a

högden, var (r+ lk;.p-g zzep-g ep- c =z

180,64 tum ; a'{'r — d — ?c — a-^r— d ZZ 1431

tum^ fåledes m r: 7, och R — i69,i[, fäledes

J Termer uti Serien S lika med Summan af

Luft-fkrymningen. Vidare var (''"^i^)-

p 1Z 823715 A i - (rJ^Lk) p -z 526,645 filedes

A+C(r+U^./^-~^) A+ 2 ((H-^A;;.-^;

t>r-^^i+:^7 ; 1 ordninj;

15^549 + "6'53 92582 + 77>i3^ + 65,983

+ 57'647 + 5^18^=:: 617,78 tum. - 61,7 tor,

hvartil om man lägger den corrigerade Hy-
droftatifl^a högden, fom var 143.1 fot, fa blif-

ver hela upfordringens högden för en Mafkin
af 24 Hvarf och s\ fots Radie, zz 204 fot.

§. 131. Uti 2:dra Exemplet vnr

180,57, a-\rr'd^x — 71,68 fot eller 716,8 tum.

Således w 3 och 3 Termer i Serien S lika

med Luft-fkrymningen. Och fom Radien och
flangens Caliber, voro defammn fom. i nå(\fö-

regäende §. och rörelfen äfvcn nållan denlam-

ma, fä blifva de 3 förlla Termerne derllådes

nämligen 1^6,49 ^^^^53 9-^82 3^^5^84

tum zz 36,58 tot — Summan af Luft-ftrym-

ningen j och om dertil lågges a r-^ d - x zzi



1784' Off- ^^'^'^ 271

5^1568 fot fä blifver hela upfordringshögden for

en Mafkin af 10 Hvarf och 5I fots Radie — •

108,26 fot.

§. 132. Uti 4:de Exemplet, var åfven
(r+|A).^

—

g - 18O557? men a-^^r --d-x zz

609,9 tum; dock blifver åndä m z:,^^ och fo^n

härigenom händer, emedan alt annat är lika

fom i näftföregäende §, at Luft-fl^rymningeh

blifver äfven denfamma, fä hafver man Up-

fordringshögden för en MaO^in af 8 Hvarf
och 51 fot Radie - 97,5 fot; endaft 11 fot

mindre, än upfordringshögden af cn 10 Hvarfs
Maflun af famma Radie.
^

§. 133. Uti Florentinfka Mafkinen , var
(r+ ^ ~ 174,$ tum j a + r -'d-xZZ 619,65^
faledes :~ 3. Vidare var (A-^^:).C(r+f^)./+,^)
= 79728; A-f.;?. (r-f 1^)-^ — 520,5, hvadan

3 Termer af Serien S i ordning ::: .i53^, 12

114,65 + 91,63 r:; 359,4 och /denna Summa
lagd til 619,65 gifver upfordringshögden för

Florentinfl^a Mafl<inen z:. 979 tum ~ 98 fot. Up-
fordringshögden åter, fom man fick genom
årfarenheten af denna Mafkin, var 99,7 fot,

Således något ftörre ån den räknade högden;
men (kilnaden kan härröra af några neglige-

rade fmä Termer uti de Serier, fom ingå i

Calculen.

§. 134. Uti Aiftrömerfl^a Modellen, var
(r+ ^k) p =r 32,04; a + r - d 90,28 ; ,

fä-

ledes w r= 2. Om man derfore upräknar 2
Termer af Serien S, biifva de i ordning 31,02

+ 28,35 ^ 59^37' och deras Summa lagd til

90,28, gör upfordringshögden rr 149,65 zz 15

fot. Genom förfök åter kunde vatten updrif.

vas ånda til 18 fot, fäledes til en högd, fom
T 4 är
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år 3 fot ftörre ån den räknade. Men denna

ftilnad, fom bär icke kan tiift:rifvas räknin^

gen, emedan jag den gjort tämligen noga,
kommer deraf, at under den fagta rörelfen,

fpm vid förföket uiärte nyttjas ^ inkommo
ibland 3 ja 4 Luftfatfer på en gång uti Puir.p-.

ftocks-Röret, och någon Luft llannade åfven

qvar i Hv^rfven farnt förorfakade dår ftorre

tryckande vattenhögder än de iagliga; fäiedes

h|nde ibland, at man fick få ilor höed, fom
anfördt årj men detta fkedde dock ganfka fållan.

Vid ea vanlig rörelfe, dår ingen turbation in-

kommer, blifver fåkra upfordring^högden den
räknade, Men om upfordringen genom al ti or
fagta rörelfe drifves högre, (kal ibland banda, at

pian vefvar flag förgåives , fem icke göra

verkan,

(Fortfattning naJla g^ngC)

Fbrfbk at utreda frågan om Quarf/ifis

naturliga npibsnings-mcdeL

af
"

Herr GUYTON de MORVEAU,
Gen?ral- Advocat vid Parlanientef och Cani^ler 'af' Acä-.

dcmicn i l>s oii. • ^ : •
•

T-Terr Magellan upviile tor niigra är fedaa
^ uti Kongl. Pariiifka Vctcnnv.Tps-Acadcniicn,

en mycket härd cryibli, ganilxa klar ocii lik-

nande berg-cryllail, af 9 a 10 iiniers långd och

2 a 3 Iiniers tjocklek, hvilkcn han förklarade

vara genom konll rihedd af Herr Aciiard i

Berlin.

Herr
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Herr Achard Ijelf, upgaf åfven tilrednings*

fättet uti ett bref til Prins Galitzin, infordt

uti Herr Roziers Journal de Phyfique for 1778
pag, 12, och ånnu utförligare uti fm Analyfe

des Pierres précieufes^ jåmte et Kopparftick, fom
föreflåUer hela appareillen^ hvilken beftåf af eu
glas Cylinder med dubbla bottnar af brändt

ler, imellan h vilka man innefluter den jord-art

romfiiail nyttjas, hvarefterCyliridern fylies med
vatten, h.vUket clageligen blifver måttadt med ny
iuftfyra, .Detta vatten tränger fig igenom den
ofra bottneii, uplofer något af jord-arten, fom
^r innefluten imellan bottnarne, famt ^l^all til

flut lemna cryflaller på. ytterfta convexa ytan
^f den UD. clerita bottnen. '

.

Med denna tilRå 11ning förfäktar Herr
A.CHARD, at han ärhailit cryitaller af olika härd^

het och färg. De flcola varit hvita och lagom
liårdäj dä han imellan bottnarne endaft lagt

^kalk-jordj hvitaj genomtikinliga och ganilca hår-

ila, da jendäft litet kaik -jord nyttjades med
"mycken Alun-jord; och dä någon jårnhaltig

jord blandades med kalk och alun-jorden, fin-

go Cryftallerne en Rubin -Krg,

Denna uptäcktens vigtighet foranlät Köngf.

.'Earifilka Vetenfkaps-Academien at updraga nä»

'gra defs Ledamöter at eftergöra denfammä^^

men af .deras den 22 Jänuarii 1780 ingifne be-

.xåttelfe finnes, at de ej kunnat märka något
tecken til cryfLaller på deii yttra convexa bott-

nen af brandt ler, ehuru utfilningen gått för

fig med ärforderlig långfamhet, och appareiilen

blifvit underhållen med luft-furt vatten under
:J3 månaders tid, då likväl efter Hr Achards
ytfagQ dertil ej fordras mer åa 10 veckor.

T 5 Deffa
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Deffa förfok gjordes åfven under famma
tid af fiere Phylici i Paris, och i Dyon af Hr
Tartelin i dårvarande Academiens Labora-
torio, men utan framgång.

Uti få befkaffade omftåndigheter är det utan

tvifvel (akraft, at upflcjuta fit om.dömme och
utlåtande til defs Auftor, fom tyckes mer ån

en gäng hafva obferverat detta Phenomen,
hunnit determinera de råtta omftåndiglieterne,

fom dertii åro nödvåndiga, få at hvar och en
Chemift må kunna verklUlla det under fina

egna ögon. Imedlertid tror jag kunna upgifva

några obfervationer , til bedyrkande af den
Etiologie, fom ledt Hr Achard p3 deffa forfök.

Jag påftår ej med honom, at fom ädla fte-

nar nu åro oloshga, fä bor uplösnings-medlet

hafva ftilt fig aldeles från det uplöfta i fam-

ma moment fom cryftailifation flkedt; denna
fuppofition ftrider emot de råtta och allmänna

folutionslagarne, enligt hvilka en del af up-

löfningsmedlet nödvändigt fladnar qvar med
den uplörta materien; derföre har ock den be-

römde Profeffor Bergman, dä han upgaf frå-

gan: om kalken ingår ren eller mephitifk uti

ådla ftenar, fjelf varit fallen iör den tanken,

ar kalken daruti finnes Jatnrcrad med luftfyr få

mycket mer, fom han vid deras Chemifka fön-

derdelning altid rönt en förlu(t i vigt, hvil-

ken han ej kunde tilfluitva annat ån luftfyrans

förflygande. Emedan ådla llenar åro olcslige,

dä de en gång vunnit deras fafta tilllånd, flu-

ter Hr Achard deraf, at uplosningsmedlet

aldeles blifvit afOdldt, men denna llutfats fy-

nes mig ogrundad; ibland en mångd exempel

jag kunde anföra pä kroppars olöslighet i et
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af de i defs Tammanfåttnin g ingående menftrua^

vill jag endaft nåmna ett, hvars analogie år

ganlKa mårkelig; n^an vet, at kalk- fpat håller

en åhfenlig myckenhet vatten, och Jikvål år

denne fpat olöslig i vatten, oacktad den del

luftfyra, Tom aitid deri ingår, oiosligheten här-

rÖY ju då af briil i proportionerne, lika fom
Guld och Silfver-blandnings oiöshet i falpeter-

fyrä, ehuru hvar punél af denna blandning vis-

Teriigen åger nägon del af den i famma fyra

ipsliga metallen; det bor derföre ej vara tvif-

veismäl underkalfadt, at da man en gäng hittar

på ratta uplosnings-medlct eller menftruum för

ädla llenar, (l^aii det ej allenaft tjena at tilreda

dem medellt defs verkan å de kroppar, fom ut-

göra deras beftånds- delar, utan ock at det åf-

Venfkall kunna verka på dem fjelfva i det til-

Äånd de nu finnas, och återbringa defia ädla

flénar uti, det uplösnings- tillländ de varit uti

Innan Cryftallifation.

Den andra delen af Hr Achards Theörie
Ir grundad pä fåkrare principer. Naturkunni-

ärö nu rnera öfvertygade at Berg - cryltall

och Quarts' genereras på våta vågen: dar gif-

yes intet NaturaUCabinet, hvareft man ej fer

dylika cryftailer inneflutna uti Schiftus, och
Tung-fpat eller anvuxna vid Flufs-fpat, ja af-

ven vid fpataktig järnmalm, åmnen fom alla

utefluta generationen genom eld: famma flut-

fats kan åfven göras af Skörl, Tung-fpat, Ami-
"ant och antimoniahfk Svafvelkies &c. fom of-

ta oiöråndrade jfinnas inneflutna i Berg-cryftal-

ler. DelTe hafva f ledes nödvändigt innan cry-

llallifation varit i et uplöft tilftånd, och haft

en
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en vattenaktig våtfta äl menftruum eller up-
lösnings-medel.

Dä jag haft tilfålle at pä ftället betrakta

flint-kjortlar uti ftora krit-malTor, och fluttan-

de bankar af flera rnils längd, perpendiculära

Qijarts-gängar, fom upfylde fprickor uti Granit-

berg utan at vara anvuxne, och i fynnerhet

cryilaller, fom voro fulla af fprickor, förvittra-

de eller likfom roftade och tydeligen angripne

af annan orfak än nötning, har jag ej kun-

nat undgå at börja fupponera, at det verkeligen

exiflerade nägot fluidum, fom ftändigt arbetade

pä detta ämne , fom förde det mer eller min-
dre rent eller blandadt genom poreufare krop-

par uti fprickor, öpningar och cryllall -hålor,

fom ej åro annat än Hora caviteter inuti ber-

gen, hvareft en oändeligen långfam utdunftning

af det öfverflödiga menftruum gifver til flut den

cryftallifka fkapnaden, determinerad genom den
uplöfte materiens grundämnen, aldeles på fam-

ma fått, fom kalkartiga ftalaåiter formeras

uti grottor och åfven under öpna hvalf.

När man fedan betraktar naturen af de äm-

nen, fom omgifva Cryftallerne och Qiiartfen i

fynnerhet krit-mafior, branta fluttningar vid

hafsftranden och äfvcn hela berg af kalkften,

fäfom de hvilka nyligen bUfvit fundne vid

Champigny af HrMoNNKT (Journal de Phyfiquc

Torne. XXV, p. 93) är det fvärt at ej tatca den

tankan, at luttfyran eller åtminftone vatten im-

pregneradt med luUfyra, varit fornämfta orfaken

til clcfTa uplösningar, emedan man omöjeUgen
kan upge något annat fluidum, fom linnes i

granllapet at deffa ftiillea ej eller pä längre af-

lländ, och emedan fjeliva Quavcfcn, fom utgör

grund-
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gRmdämnet, förut varit inblandad och fpridd

i deffa maffor.

Jag fager fomämfta orfåken ^ men icke /or-

namfia uplosningr --medlet^ emedan luftfurt vatten

verkeligen ej åger kraft at uplofä Qiiartfen^

och emedan Chemien ej tillåter at fupponera
en Piålnad imelian naturliga krafterne af et åm-
ne, endaft genom åtfkilnad af det liäliet hvar-

ell de verka, fåfom til ex. at då alt annat vo-
re lika, fupponera affinitets lagarne annorlun-

da befloffade uti underjordifta hälor ån de vi-

fa (ig i våra laboratorier. Men få mäfte man
ock ä andra fidan medgifva^ at Chemien ännu
"ej på långt när hunnit utreda egenfkaperne af

fammanfatte menltrua, och jag tviflar aldelés

icke at den, fom här år i fråga, ju år et fam-

manfatt uplosnings -medel 3 detta tyckes vara

bekråftadt genom ådla ftenars analyfe; under-
fökte af Hr. Bergman och Hr. Achard me-
delil helt olika proceffer, hafva vål refultater-

ne naturligt vis blifvit något fkiljaktige, men
både den förre och den fenare hafva utur

dfem århällit famma grundämnen, neml. mycken
Alun-jord, mycken Qiiarts, litet kaik och
litet jårnhaltig jord.

Det år nog kunnigt at luft-fytan angriper

3:ne af deffa åmnen, men fedan den blifvit

förenad med endera eller flera, århåller den ej

^d§, fäfom fammanfatt menftruum, nya egenfka-

per, andra ailiniteter och kanl^ke förmåga at

angripa Qiiartfen ? man har redan uti Chemien
exempel af en uplöfande kraft upkommen ge-

nom tvånne ämnens förening, h vilka hvar för

fig voro förut kraftlofa. Salpeter-fyran angri-

per ej Platina, alcalia göra det än mindre, men
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Salpeter borttager likväl ur Flatinan det ämne,

fom gör den til en metall. Alkali och Svaf-

vel angripa ej Guldet h^/ar for fig färfl^ilt, dä

likväl Svafvel-lefver uplofer riet^ det år nog
för at öfvertyga ofs, at vi ej altid bora dom-
ma efter analogier, fom fä oita bedragit cfs.

. Obetydeliga rön gifva ofta fiora upiysnin-

gar, då man betraktar dem under nya fyne-

puncler. Denna fanning leder mig at påminna
om kalkens adhefion vid quartfen uti det van-

liga murbruket; den Rarka adhefion, h varmed de

flackar äro fållade, fom kalkvatten lämnar pä
Glas ochCrylbller; och hvad är denna adheiion

annat ån en attraftion, fom kommer mycket
nära til affinitets attradionen.

Jag fkall ännu anföra en bekant obfervation

:

Quartlcns exiftence uti vatten j där gir ves vat-

ten, fom fåtta en ften-fl^orpa uti kårlen, och
Herr Bergman har funnit, at famma fkorpa

iniichäller y§ö Quarts. Denne berömde Chemi-
cus förfäkrar fig hafva funnit anda til i gran
quarts eller Silex pultver i en kanna bruns-
vatien, det år våi fant, at ften -partiklar utan

at vara uplöfte, kunnat någon tid fvåfva eller

limma uti vatten, fedan de en gang genom
rörelfe blifvit inlkölgde, men at de ej flvulle

fjunka under llillalläendet, ej en gOng affkiljas

genom filtrum (ty Audor lämnar ofs ej i tvif- *

vclsmåi öfver denna omftåndighet) år ej tro-

ligt 5 och kan jag fåledes ej med Audor anfe

detta tor en fimpel fufpcniion, underhjelpt af

parriKlarnes finhet, i fynnerhet fom defs ana-

lyfe ak delTa vatten vifar mig en myckenhet af

luft-fyra, förbunden med kalk och hvari^enom
jag ledes at tro det här ar upiöfning eller affinitet-
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Vi hafve ånnu et ftål och det åfven fä

bindande at man faller i forundran, hvarfore

det ej hittiis blifvit användt. Kalken uplöfer

qvartfen på torra vägen, eller rättare fagt

deffa åmnen upiöfa hvarannan; dar är fäledes

affinitet imellan dem ; man kan fä mycket
mindre tvifia derpå, fom blotta värmen ej en-

fam verkar å defla åmnen: at fluta frän affini-

teter på torra til aiSniteter pä väta vågen,
medgifver en på förfarenhet grundad fäker ana-

logie och en analogie, fom igenfinnes i åtfldl-

liga operationer med qvartfen, h vilka ganfka

nära träffa den nu i fråga varande fatfen.

Alcali fixum uplöfer qvartfen medelft hetta

och håller den åtven federmera uploft pä vä-

ta vägen uti Liquor fdicum, jag vet ej hvar-

fore i^alken ic^e fl^ulle verka utan endaft dä
när fluiditeten vore åftadkommen genom eld;

kanfke om kaik-vatten kunde göras ftarkare,

at det dä åfven få väl hölle quartfen uplöfl

och utgjorde en Liquor lilicum, fom alcali

fixum.

Sedan jag långe ofvervågat alla deffa om-
.ftändigheter och deras combinationer , har jag

oaKtadt de mänga mifslyckade förfok, fom
blifvit gjorde för at repetera Herr Achards
förfok, likväl vågat företaga det med någon
ändring i methoden, enligt den åtfkilnad i

Theorin, fom jag här framiore anfört.

Jag har mattat få mycket möjeligt varit

rent och filtreradt rågn-vatten med luft-fyra,

en dag då Thermometern ej var mer ån 3
grader öfver fryspunkten 5 med filtreradt rågn-

vatten har jag likaledes tilredt ftarkt kalk vat-

ten, och bägge vattnen hafva blifvit famman-
' bian-
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blandade til defs jag århällit et klart Mephi-
tiP^t kalk-vatten, med få mycken kalk, fom der-

uti af luft-fyran kunde hällas upIoR. Denna
Liqueur flögs ftrax uti en Cryftall- flafka med
7 bitar Berg -cryftall rena, frifKa i brottet och
förut noga vågde: Denna flar^a, märkt A, til-

täpt endaft med körk, men öfverbunden med
en blåfa^ flåltes up och nedvänd pä korken i

et rum dar den ej mera rördes*

I en annan fla^l^a, mårkt likaledes fyld

ined famma mephitifT^a kalk- vatten, lades 6

ilvcken berg-cryflall och 4 drachmei* alun-»

jord, precipiterad frän vanlig alun medelft

flycRtig falmiac fpiritus (det enda fåttet at år*

hålla denfan-ima aldeles ren, fom jag pä e£

annat lUlle beviil); denna fiafka tiitåptes och
ftåldes up och nedvänd bredvid den torfta.

I den 5:dié flafkan, mårkt C, äfven fyld med
mephitifkt kalk- vatten lades 9 bitar berg-cry*

ftall, en jårnten 5 tum läng famt 3} linie i

fyrkant, ren filad pä alla 4 lidor, men ej ior

åndarne, hvareft brotten voro aldeies frifka.

Denna flaflsa ftåldes pä lika fiitt bredvid

de torra.

Andteligen uti den 4:de flafkan, märkt D,

fyld med luft-furt kalk -vatten, lades 2 uns

otvättad fand af cryliallifk quarts ^ fadan fom

den finnes vid Brettigny 2 mil frän Dyon,
och denna flafl^a lemnades bredvid de andra

i famma ilällning ock lika tiltåpt med dem.

Efter en tid af 9 månader och nägra da-

gar bicfvo dcfTe flaflsor opnade ; de fom voro
märkte B och D vifadc ingen ting befynner-

ligt utöm det, at fom Thermometern då var

13 gr.
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ig gr. ofver fryspunkten gjorde luft-fyfåti en
hallig eruption vid öpnandet, hvilket öfver-^

tygade mig at dénfamma hållits väl inneiluten

oaktadt lommar värmen* For ofrigt och fe-^

dan vattnet blifvit evaporefadt löftes fefiduum
helt och hållet af faltpetter-fyrän och cryftal-^

len uti flafl^^an B tycktes ej undergått någon
minflming. --^ Jag väntade at åtmiaftone finna

några ai: de cryftaller Herr Priestley nåmnef
(uti Defs nouvelies obfervations m. m. Tom*
fom beftå af luft-fyra och alun-jord^ men jag

fant ingen ting dylikt

Cryltallerne i flaftan A tycktés hafvå fotlö-

rat f gran i deras vigt^ men detta år litet

och få ovift at det ej förtjenar upmärkfathhet.

Helt annorlunda förhöll det fig med fla*

fltan C* Jårntenen hade blifvit fi ftarkt an-

gripen at fedan vattnet i fria luften utdunftat

lämnades et refiduum af 2 gran martialift jöfd^

hvilket är mycket for en flad^.a föm kfiäpt

höll et hälft ftop vatten? denna jorden drögä
ej af magneten, men dä den fläpades derötver
faftnade något vid defs hörn: faltpetter^fyrån

fråfte ej därmed ^ och mycket litet uplöftes

deraf.

De 7 ftycken Berg * cryftalléf fom f6f-

ut hade vagt 27I gran
, vägde nu ej mer än

07 gran^ ehuru de voro ofvertåckte riied én
martialiil{ hinna hvilken under torkande hade
blifvit adherent, för öfrigt hade de ej måfke-
ligen mift något af deras politun

Jårntenen var öfverdragen med föft^ ded
tvättades på det fåttet at han fagta drogsi ge-

nom rent diftilleradt vatten, hvareftet jag låt

honom torl^a uti fria luften* Då jag nägra
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dagar derefter examinerade honom med et hand-
microfcop för at fe om ej några rediga ipår

af angripning och uplosning kunde träffas,

blef jag vid kanten af en utaf fidorna med
nöje varfe en lyfande giasaktig punkt fållad

och om.gifven af en flags utftående valk fom
ftråckte fig et llycke på den hvaiTa kanten
och beftod af martiaUlK jord» Denne crylfail

var dock fä ganfna liten at jag ej noga kunde
urfkilja defs figur, men efter miånga obferva-

tioner och fiére perfoners utfago fom jag bedt

at -underf(3ka denfamma, tror jag mig likväl

k;unna foirfäkra at den beftär af reguliera pla-

ner fom flutas uti en pyramid; at han ligger

långs efter et Prisma fom åfven tyckes vara
pyramidaii^]^t men nägot längre, at fedd un-
der en vifs ängel, tyckes han vara rödaktig,

hvilket Ukväl kan härröra af någon martialifk

hinna,. eller af de r^ärmalle delarnes reHeclion

:

Jag, bör e) fprbigä ,at nämna, det famma fida

af jiirntenen vifar åtfkiii^iga andra cryilaiiinifl;a

punkter, fmärre och mindre fviande men hxi-

tare, hvilka hkväl åro få fmä at man med de

ftarkalle Microfcoper ej kan urilålja deras råt-,

ta figur.

. Detta åro vål éj. GiyHaller af 6 liniers längd,

och ehuru jag gerna medgifver at llorlek ej gor
exiftencen mera veckdig, bidrager den hk\ al

mycket at fatta ofs i fåkerhet tor den iliullon

vära finnen kcunna vara underkaifade 5 jag tilr

tror mig deriore ej iie/ier at upgifva detta för-

fök fäfom decUift, men proceduren är fä fim-

pcJ, den fordrar fä liten möda, fakeii är Id inr

terelTant, och theorien fom jag upgifvit lynes

mig fa fallen^ för at iugifva förtroende, at jag.
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ej tvifiar det ju Herrar Chemici fkynda fig

eftergöra lorföket, och hoppas åfven at de fä

tpera fåkra och decifiva refuhater*

> 'Jag har dragit jårntenen genom fl<edvatten

Utan at Hlla cryliallen bhfvit upioft och ingen

gäsning fy.ntes upkomma* Detta år alt hvad
jag- kunnat gora utan fara at forilora detta lil-

la Monument 5 fom torde aga nägot vårde fä

länge det år det enda föm finnes*

Om det lyckas at producera ftörre cryftal-

kr, blir det ej fvärt at upgifva orfaken fom
kommit Herr Ackards forfök at lyckas, utan

at han rnifstänkt defs infliiénce^ och hvad
fom vållat det de ofriga forfoken mifslyc-*

katsj et af da mäft importanta problemer h vil-

ket rorer bäde Chemien och Natural Miftorien

blir då uplöft, och jag får, den fägnaden at

hafva bidragit dertil genom den väg Uppä
hvilken jag blifvit ledd då jag eftertänkt de
analoge Phenomener fom vi dageligen fe for

vära ögon få val i Chemiilernas Laboratorier

fam uti naturens florre verkilåden

^
—^——

^/^9'v3|s'— *

Om Metallers jorLallande i fmältmng med
tilhjelp af Elds4uft;

Af

BENGT REINR GEIJER.

T fiftledne Maij miinad, företog fig nu mera
^ afledne Vice-Notarien i Kongl. Bergs -Coi-
legium Herr Erik Swartz, at underföka Me*
tallernas förliållande i fmåltning med tilhjelp

af Elds^luftc Hans haltiga och altför tidiga

U 2 död,
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dod, kort därefter, hindrade honom at bringa

fina forfok i detta åmne til fullkomligt flut.

Som jag hade båfta tiifålle, at altid vara när-

varande vid detta Hr Swartzes arbete, hålft

det gjordes i mitt Laboratorium och vid fam*

ma tid, fom jag var fyfleifatt med Sniåltnings-

forfok pä adla Stenar och andra Jordarter CO-
få har jag nu den äran at til Kgl. Academien
inlämna en kort beflmfning på de forfok, fom
jag fett honom göra.

Guldy 24 karatigt, fäldt med järn-vitriol ur
defs upiosning i kungsvatten, fmålter p5 kol,

kokar och anlägger gul hinna, fom år röd
utomkring.

Pä fkårfvel i ftarkafle hettan förflygtigas

guldet. Nårmaft kulan utbreder fig en hinna
af finafte Guldkorn, hvilken äfven utomkring
år röd eller näftan purpur- tårgad. Den röda
hinnan fynes guldfärgad i Microfcop och 16-

fes af Kungsvatten^ men ej af lalpeter-fyra, til

tecken, at hår icke föregått någon verkelig

guldets calcination.

Guld, fåldt med alkali minerale ur fin up-

iosning, reduceras flrax för blå^^röret och 6f-

vertäcker kolet med en röd hinna.

Platma. Fjällen gyttra tilfammans ocli fmål-

ta pä kol til mörk kula, fom år fpröd och
dragés af magneten. Genom continuerad eld

l^allar kulan fvets -gniflor, blir blank och låter

fedan fmida iig.

Dä en fädan fmidig Platina- Rcgulus fmäl-

tcs på flurfvel, f:m"ilar lig omkring honom en
fvart flagg af törbrändt jarn. Flyttas kulan pä

en

Vctenlkaps Acad, Hundl. 1784. -:dra Quartalet,
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en ny Mrfvel och päblåfes, upkommer ej na-

jgon flagg vidare och dragés Piatinan nu icke

mera af magneten.

Med tilfats af Borax gar järnets calcination

Snnu fortare.

Silfver^ i6-16digt fmålter, röker och för-

flygtigas pä kolet. Dä en blank kopparfkifva

hålles mot lågan, anlägger fig en tunn (iifver-

Iiinna på flera tums afftånd. Ingen forflagg-

ning kan märkas.

Silfver, fåldt med alkali ur falpeter-fyra, re-

duceras i ogneblicket.

Bly forhäller fig nåftan fom for vanligt

bläsrör.

Järn-j en jårntri, ungefär -^-^ dec. tum i di-

ameter, börjar fl:rax efter hvitglödgning med
häftighet kalta fvetsgniftror at alla fidor, hvar-

under den häftigt förvandlas til flagg.

Blåsrörs-lägan förtårer med fadan häftighet

jårnträden, at en trä om en fots längd kan in-

om några fä fecunder, under beftåndigt nedrin-

nande flagg, inforas i lågan.

En gång då denne jårnflaggen får lågan äter

nedfmältes, träffades däruti en rund kula af

fmidigt järn, fom efter upglödgning affläcktes

i vatten, utan at därigenom antaga ftörre härd-

het än förut.

Temi^ fmäiter med kokning och gifver ym-
nog hvit, lyfande, näitan antåndelig rök, fom
iatter flores pS koiet.

Tenn- kalk, hvit och väl dephlogifticerad

genom ftarkafle falpeter - fyra , reduceras med
lätthet pä kol. Pä fldrfvel tyckes Tenn -kal-

ken vara benägen at förflyga.

U 3 Herr
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Herr Swartz årnnade gora ånnu fiera for-

fok pa deffa metaller, och hade åtven i3örjat

at pä famma fått underioka Roppar och haib-

metallerna 5 men vi4 deffa fednare var jag icke

närvarande, och vet icke heller huru det af*

lupit

Anmårkningar om någre foglar af LOXlJE
Slågte på Goda Hopps udden ;

Af

CARL PETER THUNBERG.

T oxiae flägte, fom är mycket talrikt, finnes

i alla bekanta delar af verlden, lel ver i fyn^

nerhet af frön och frukter, och vifar (ig vara

mycket dumt famt mindre ilirämdt, ån andre

Sparfvar. En del af defs arter göra anfenlig

och olta otrolig fkada pa fådesäkrarne i anie-

ende til deras oftaft oräkneliga fkarar. De ibni

i detta hånfecnde fortjena målla upmårklamhet,
åro Loxia orix och oryzivora. D^ea fednare

härjar Chinefens, Japoncfens och Javanens Ris-

äkrar, at de nödgats iipiinna larilsildta verktyg,

för ac Hu-åma deras Hora mångd itran Risial-

ten, Den förra n^attar Africanil^a Colonilteu

mera, an nSgon annan af defs fiagtingar ocli

ofta mer, lin Struifen, den ilörita ibland fog-

larne, fom afbiter fjeliva f-ldesaxen och iåmnar

lialmen Händande qvar pii (ni rot.

Dc fortor af Loxio: lligte, fem finnas uti

HollandOui Colonien pä Goda Hopps udden,

äro märkvärdige, antin<7en for den <lAad3, de

göra Landtmannen, eller för deras fynnerliga

ilrudur.
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ftruélur, eller för deras ombyte af fårg fommar
och vinter hos olika fexus.

Den minfta af Loxierne, är L» Aftrild, fom
"fnart fagt, år den minfta ibland fogiarne i all«

månhet. Denna finnes pä flera ftållen uti Co-
lonien och häller fig i fynnerhet vid gärdarne

och aldramåft uti trågardarne, dar den äter fron

oeh gor fkada. Allmänt kallas den Roodbec-
kjes och håller fig altid i ftora troppar, lamt

döljer fig få nått under gräs och grönfaker,

at man ej Utteligen blir den varfe.

Loxia fulphurata, kallas af Colonifterne Gul-
fink (Geel vink). Häller fig gerna längre in

i Colonien ifrån Cap, vid byarne hälft vid vat-

ten-backar. Bygger fina bon i träd och bu-
fkar, håift i lundar vid gärdarne, och det fam-
ma hängande, med öpningen ned ät famt en
läng hals af hö ihopftätadt. Denna år gul och
faller på ryggen något i grönt, flor fom en
Domherre och ändrar föga eller intet färgen.

Den häller fig väl altid i myckenhet, men år

ej känd för, at göra fä ftor mada, fom L. orix.

Loxia capenfis kallas Svart Fink
,

(Svarte

Vink) för fina helt fvarta och fammetslika fjä>

drar, fom Hannarne iä emot parningstiden.

Häller fig mera pä fålt, ån vid gårdar, aldra-

måft i bufkar vid åar och bäckar, famt fl<ylles

ej på långt när för at göra få mycken ji^ada,

fom L. orix.

Loxia orix kallas Guld-fink eller Röd-fink
(Goud vink, Roode vink) öfver alt i Colo-
nien, där denna år almånnaft och (kadeligaft:.

Häller iig vid åar och backar, fom åro bevåxte
med högt grås eller vafs, hvari den bygger
»fina bon. Om- qvållarne, dä de frän äkeriäl-

U 4 ten
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ten hemkomma och famlas, får man fe mång
tufende af dem, alle qvittrande och fä Itoijan-

de, at det höres lång våg. Emot parningstU

den , ifrån Julio til Januarius toråndra Hanar-
Tit lin fårg ifrån brungrå til rod, få at i Janu»
jarius år hela foglen, utom vingar och itjert,

blodröd och få glånfande, fom voro det lam-

jmet. Honorna törbllfva grå hela året, och el-

ter Januarii månad förlora Hannarne hna röda
fjädrar, at de bhfva til flut Honorna lika. Guld-
finken år en ibland de vackraite foglar om fom-
maren , men tillika då det Itörfta fkadedjur pä
fåden, fom mot den tiden mognar. Den åter

antherj£ pähvetet,dädet blommar och fedan fjelu

va kornen, dä det mognar. Den infinner (ig

uti otroligen ftora troppar och gör fälcdes pl
8kren en anfenlig n:ada, at hela fiycken Itä

med toma ax, famt låter föga il^räma lig af

ikjutande. Denna år mindre, än L. capenfis,

har mindre och helt gröna ågg, dä L. capen-

fis har grä Sgg med fvarta flackar och r;Sgot

ftorre,

Loxia caffra är den fynnerligafte afalln, frr

fin länga Iljcrt. Kallas at Colonillerne Lång-
ftjert (Langftart vogel). Fnis långt irr3n Sta-

den Cap, hela tvä hundrade milen in 5t landet i

nordvelt, vid Zeeko-rivier och anda til Svart-

Kops rivier. Gör fina näften vid kärr, vid

hvilka man ock mårt finner honom. Vid No»
vem ber månads början ikläder han fig fin fvar-

ta drägt, fom Hknar fvart ftmmet och f3r fm
gräa klädning åter, fa fnart parningstiden år

tprbi. Honan finnes altid grå med litet rödt

pä humeri, Cauda år längre, än kroppen, helt

fvart> fubvertical ochftundom dubbelt fa läng,

fom
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fom hela foglen. Denna utgör vål foglens

prydnad, men är honom, för defs långd (iull,

under fiygten, tii inycket hinder. Foglen fly-

ger deriöre aldrig haltigt: när det bläfer, kan
han icke en gäng hålla fin kofa, utan dragés

på fned deraf och når det rägnar, kan man ta-

ga foglen ftundom med liänderna. Denna,
Tom tiiförene icke är beftrifven , kännes med
följande kånnetekn: L, caffra, atra remigibus
fufcis, humerls fangvineis. Roftrum år conico-

gibbum, cinereo-fiifcum, acutum. Remiges
cinereo-fufcce marginibus albis. Teftrices alb^.

Humeri fangvinei. Pedes grifei. Corpus to-

tum, exceptis remigibus, atrum, magnxtudine

L. pyrrluilie, fed paulo longius. Oagtadt defs

länga ftjert, fom gör den ovig i bur, liar den
dock med fkepp kunnat lefvande öfverföras til

Amlterdam.

Anmärkningar vid örtjlågtet Albuca, med
bejlmfningar på 7 re mja Jlag;

Af

JONAS DRYANDER.
Phil. Mag.

Tbland de Stfkilliga ört-flägten, fom naturen
tyckes hafva inftrånkt innom den fodra de-

len af Africa, är j^Ihca ett fom länge i våra

Botanifka verk varit ganlka fattigt pä flag.

Sedan Cornuti's Ornithogalon luteo-virens,
fom nu år bekant under namn af Albuca ma*
jor, blommade i Paris är 1633, ^^^^ under en

U 5 tid
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tid af 140 år endaft en ort (Albuca minor
Linnoei) blifvit uptåckt, fom i alla fruciifica-

tions delar kom öfverens med den forenåmn-

da. Men igenom min vårda väns Herr Pro-

feffor Thunbergs och Herr Francis iMas-

SONS refor i denna världsdelen, fom få an-

fenligen ökat bäde vår kunfl^ap om detta lan-

dets orter, och de Europeifka trädgårdarnes

förräd pä dem, har åfven detta ört-flågte blif-

vit fä utvidgadt, at, utom tvånne f!ag, fom
af framledne Herr Profeffor von Linnc blifvit

uptagne i defs Supplementum plantarum, jag

kan hafva den åran at framlägga for Kongl.

Academien trenne, fä vida mig vitterligt år,

hittils obefkrifne.

Under mitt viftande i Ångland hade jag

väl fedt fem Hag af Albuca lefvande, nien var

åndå ej i Itånd at fä nöjaktig reda pä detta

Genus, emedan jag ej fedt Albuca minor Lin-

nasij ty en ört, fom i Ängein^a tradgärdarne

har detta namn, var ögonn%enIigen ej en gäng
af detta flågte. Åndteligen hade jag den lyc-

kan i förleden Maji mäiiad at i Kongl. Bota-

nid^a trådgärden i Kev examinera och ben\rif-

va en ört, fom aldeles kom öfverens med
Herm ANN I figur och befkriining. Jag hop-
pas derföre at nu kunna upgitva tihåckeliga

kännemärken , fä väl at Ovilja alla mig bekan-

ta fiag af detta genus fritn andra närllågtade,

iom ock at atfldlja dem trän h varannan.

Nur framledne Herr Archiater von Linnc
i Sjctte editionen af deis Genera plantarnm

lörft bell<ref Albuca fom et flägte i^tildldt trän

Ornithogalnm , \ ar denna beikrifning gjord

frän endaft tvä flag, eiler kan hända allcnnft
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fran det ftörre. Det är derföre ej ovåntadt,

at denna charader ej paffar til alla de fpecies

vi riu kåhne, hvarfore jag' anfedt det för nö-
digt at gifva en förändrad generifk befkrif-

ning? vid 11 vilken jag likväl får änmårka, at

fom jag ej fedt någon mogen frukt, har jag

utan ioråndring affkrifvit befkritningen af

frukten från Herr Archiaterns Genera planta-

rum. At undvika tröttfamt uprepande i be*

ikrifningarne pä de nya, flagen, har jag bito-

gat under namn af habitus generis en befkrif-

ning på hvad fom är gemenfamt i alla flagen

-af detta genus. Befkrifningen, fom jag gifvit,

pä Aibuca minor, lårer ej anfes för öfverfiö-

.dig, hälli Hermanni år ganfka otilråckelig,

och detta fpecies blifvit confunderadt ej alle-

naft i Ångland utan ock af Herr Profeffor

Gleditsch.

ALBUCA, Linn, gen, j)lant, cd. 6. ?/. 416,

Cal\ nullus.

CoR. Pjtäla Sex, oblonga, perfiftentia : tria

exteriora patula, tria interiora conniventia.

Stam. 1'iläm^ntd iQx^ corolh breviora: horumtria
petalis interioribus oppofita, lineari-fubulata,

. pauio fupra balin complicata, dein plana.

Anthcra oblong^e, apici filamenti inflexo in-

fra medium affixie , ereélge
,

fupra pollinife-

r^e. Jria petalis exterioribus oppofita, eras-

liora. Anther(z aliis (12.3.) nulloe,alixs (4.)
effcet^, aliis (5. 6.) poUiniferce.

Pist, Germen fuperum
,
oblongum, trigonum.

Styluf triqueter, terminatus Stigmate,

Per. Capflila ohlongdi^ obtufa, triangularis, tri-

• 'iocularis, trivalvis.

X-
, Sem,
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Sem. numerofa, plana, incumbentia, extrorfum
latiora.

Charaäer ej[mtialis\ Cor, infera, 6-petala: pe-

talis exterioribus patulis, interioribus con-
niventibus. Stj/lus triqueter.

Habituf generis.

Radix h\Aho{di, In omnibus fpeciebus, prae-

ter vifcofam^ tota planta glabra. foUa omnia
radicalia, viridia. Scapus e medio foliorum, te-

res, viridis. Racemur terminalis. Fioves fparli,

pedunculati. Pedunciili teretes, virides, uniflori.

Braäea ad bafin finguli pedunculi, ovata, acu-

minata, pedunculum amplexa. Petala aliis lu-

tea, aliis alba, omnibus vero externe carina

lata viridi diftinda. hilamenta alba. Pollen

luteum.

SPECIES.

* Staminibtif trihus fterilihur,

I, Albuca altijfima
^

petalis interioribus apice

glandulofis inflexis, foliis fubulatis canali-

culato- convolutis.

Descr. folia fubulata, profunde canaliculata,

ita ut in cylindrum fere convoluta, bipedalia,

bafi uncias fere tres lata. Scapus foliis paulo

brevior, crasiitie digiti. Racemus bipedalis et

ultra. Pedunculi fub anthefi deflexi , poll flores-

centiam patenti-ereåi, triunciales. (*) Bra^cx

virides, marginibus iiv-linis, unciales. Flores

albi.

Pctala

I\lcd liingdcn ut" pcduiicuius luenar jag a!dd, ladan

lom den fir vid de l.'igre blommorna under fjelfva

blomnings-tiden ; olr vAxer den fedan ut och blir

l.iigre. Stm
j
ig cj liartiifAllc uc di^eligen beföka
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Petala exteriöra acuta, apice incraffata; interiöra

obtLifa, apice auda glandula didyma (e glbbis

duobis compolita^ ., inflexa.

Filammta fsnilla rnargine undulata: anther^z fub

glan-dulis petalorum incurvatse; fterilia trian-

gularia, extus fulcata, reliquis paulo longiora:

anthera nu lite.

Cermen fubpedicellatum. Stylus obverfe pyrami*

dalis, longitudine germinis, tedus ramentis

glandulofis: anguli terminantur in cornua
liibulata, ramentis tefta; centrum eiongatur

in ftigma pyramidale.

Ob^s. Detta fpecies blommade forfta gän-

gen iÅngland, i November 17823 i Herr Lee's
trådgård , men lårer formodeligen hafva förr

blommat i Kejferliga trägården i Wien, emedan
et exem.plar deraf, efter alt utfeende frän en
trägårds-ört, år i Herr Bergsrådet von Jag-
<^in's örtfamling, fom nu äges af Sir Joseph
Banks.

2. ,Albuca major
^

petalis interioribus apice

glandulofis inflexis, foliis lineari - lanceolatis

planiusculis.

Albuca major Linn- fpec, plant, ed, 2. p. 4jS, Berg.

cap, 87. defcr.

Ornithogalum canadenfe Limt. fpec. plant ed,

7. p. 308. Linn. Syfl, nat, ed, w. p. p8h defcr.

Ornithogalum luteo -virens indicum. Cornut.
canad, 160, cim fig, in pag, 161,

Ornitho-

de Trägårdar, dår delia rara växter blomma, har
jag måft noju mig med at vålja en viis tid af blom-
mingen for befkrifning, fom merendels varit, når
ungefär den nedra hälften af blomklafen varit 6p^
pen, ^ at jag ej fedt den fullt utvuxen i något af
aeiTa flagen.
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Ornithagalum luteo-virens Jacob. Cornut. Mo-
ris, hift, 2.p. 42j,f. 4. t. 24./, 7. figura Cornuti."

Ornithogalum luteo-virens indicum Cornut.
RuDB. elj/s, 2, 140,/. 7, figura Cornuti.

Obs. Vid Herr Pro feffor Bergii befl^rif-

ning får jäg anmärka, at fårgen pä blomman
är befkrifven frän et torkadt exemplar, ty pä
lefvande växten är den gul, med en bredgron-

'

aktig rand mitt pä yttra lidan af hvart blom-
blad , och den inbogda glanduleufa fpitfen af

de inre blombladen är Iivit.

Framledne Herr Philip Miller i defs Gar-

(jener's diélionary gor Norra Am.erica til den-,

na växtens födelfeort, formodeligen mifsiedd

igenom Herr Archiater von Linncs trivial-

namn i förra editionen af Species plantarum,

men fom både Herr ProfelTor Thunberg och
Herr Masson funnit den i Södra Atrica, kan
dar ej vara något tvifvelsmäl med defs hår-,

komlf. CoRNUTis yttrande, at han fädt den'

ifrån Indierne, kan ock ganflQ väl förenas här-

med, når man belinnar i huru vidlfråckt be-

märkelfe detta namn i förra tider togs.

3,. Albuca minor ^ petalis interioribus apice

'••glandulofis inflexis , fohis lineari- fubuiatir

canaliculatis.

Albuca minor Linn. ^pec. plant. ed. 2. p. 4jS.

Ornithogalum canadenfe /3, Linn, ^j>cc, plant,

ed. i, p. JOS.,

Ornithoi:alum africanum flore viridi altero al-

tcri iniuto. Hejr.m. fårad. zop. a^m. fig.

'
- ' - Descr.
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Descr. Folia Jineari-fabulataj pedalia vel ul-

tra, bafi femunciam lata. .5*^^;?/^/ femipeda-

lis 5 diametro vix lineari. Racemus femipe-

daiis et ultra. Peduncull fesquiunsiales. BraMeiC

virides^ marginibus hyalinis, cito marcefcen-,

tes , femunciales. Fiores lutei.

Petala uncia breviora: exteriora apice incraffa-

. ta; interiöra apice auda- glandula reniformi

inflexa alba*

Filamcnta /^r///^ linearia, apice filiformi inflexo*

Amhera nullis.

Stjluf obverfe pyramidaiis, longitudine germi-

nis, tectus ramentis glanduloiis. Stigma py-
i^amidale, inter petala interiora conniventia

prominezis. •

Obs. Den ort, fom Herr Profeffor Gle-
DiTscH befKrifvit i Beriinfka Academiens Handr
lingar för är 1769 fid. ,61. följ. under namn af

Albuca minor, horer vifferligen ej til. dQt.ta.

flägte, ty den har i fruäifications delarne ej

den ringafte likhet med de fex llag af Albuca,
fom jfag fedt lefvande. Til hvad genus den.

bor föras, kah jag ej döniä med vifshet, Tom
jag ej känner någon ört från Södra Africa, pä
hvilken denna beflmfningen paflar. Som Her^i
GiEDiTSGÖ antagit en oriktig ört för Albuca
minor, förfalla ock hans anmärkningar : wd
charaéleren af detta genus. :

4. Albuca coarElata^ petalis interioribus apice

. fornicaris, foliis glabris, pedunculis longitu-

dine braélearum.

Descr. ^fW/^ hneari-fubulata , profunde cana-.

. Jicuiata
,

bipedalia et ultra , bafi femuncia
fere angulliora. ^r^^/i/ foliis paulo hrevioj:',

* penna
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penna anferina anguftior. Racemus coarclatus,

femipedalis. Pedimculi patentes , uncia paulo
longiores. BracisiC fere longitudine pedun-
culi. Höres lutei

Petala öxteriora oblonga, apice incraffata, uncia

longiora, ovalia , apice fornicata,

exterioribus paulo breviora.

Filamenta fterilia fertilibus paulo breviora, extus

convexa, intus canalicuiata: Anthera fagit-

tats, effcetse.

Styluf prismaticus, longitudine germinis , ter-

minatus ftigmate ex angulis ftyli apice ro-

tundatis.

Obs. Denna bedrnfning har jag nu dragit

up frän et exemplar förvaradt i Spiritu Vini,

emedan jag i år ej kunde få den i blomma,
och när jag förut fäg den Jefvande, endaft

hade fl^rifvit mig til minnes färgen af blom-

morna.

* Stajniyiibus om?itbur fertilibiiT,

5. Albuca f^iftigiata ^]^ttd\is interioribus apice

fornicatis , foliis glabris, peduncuiis longis-

fimis.

Descr. Folia linearia, prim.um canalicuiata, dein

planiufcula, fesquipedalia, unciam lata. ^capur

foliis dimidio brevior, cralTitie pennfe anleri-

nse. Racmim failigiatus, longitudine fcapi.

PeduTtciili fub antheli patentes, poft florclcen-

tiam eredi tri - vel quadriunciales. Evafte^

membranaccGe, hyalin;ie, dorfo rufefcentes,

femunciales. Florcs al bi.

Påtala exteriora lineari -oblonga, apice incraffata,

uncia breviora; ititericva ovali- blonga, apice

fornicata, exterioribus pauio b.cviora.



Fxkmema oninia fertilia: tria akerna paulobre*

viora, extus convexa, intus canaiiculata,

.S'/*^^/// prismaticus, fulcatus
,

germine paulo

longior, ftaminibus paulo altior, te&us ra-

mentis brevifiimis priecipue verfus apicem,

viriclis fiilcis luteis, terniinatus Siigmate ex

angulis ftyli apice rotundatis.

6. Albuca vifcofa^ petalis interioribus apice

fornicatis, foliis pilofo-glandulofis*

Albuca vifeofa LiNN. Suppkm. i^6.

Obs. Blombladen åro gula, utom den gro-»

m randen mitt på yttra iidan.

Utom deffa Sex flag har framledne Herr
Profeffor Lin Ne, i defs Supplement, pa an-

förda Itållet) under namn af Albuca Spiralis^ up-
tagit ännu et fpecies

j
uptäckt af Herr Pro-

feffor Tkunberg, hvilket jag ej känner nog
for at kunna behörigen införa i föregående
upftällning af detta flägte. I Sir Joseph
Banks's Ortiamling år väl et exemplar af en.

Albuca under detta namn^ men fom det är

utan blad) kan jag ej vara forfåkrad at det år

famma fom Herr Profeffor Thunbergs Albuca
Spiralis. Om det är riktigt, Jiorer Albuca
Spiralis til niin fenare afdelning, ty i detta

exemplar ärp fex fullkomliga antherse i hvar
blomma, London den 17 Julii 1784»

* ^ *

Tillåggriing vid föregående Rån.

Skedan jag hade den äran forliden fommar ag

til Kongl. Academien infända mina an-
niårkningar vid Örtflågtet Albuca, har j^^ i

Herr Bergs-Rådet von Jaquins nyligen iitgifne

X Icones



Icones plantarum rariorum funnit en figiir af

en ört at detta Slågte, fom vid torita iitfeen-

tlet, genom lina langa braéle^^, il:iijes ifrän alla

de Qag jag (edt. Refkrimingen af denna Ort hai-

ve vi at lorvänta i sidje bandet af Herr Bergs-

Rådets Mifcellanea Auilriaca, fom mig vitter-

ligt ånnu ej utkommit. Fällan jag ej har annan
kunfl^ap om detta flag, ån från den numnda ii-

gn.ren och den korta Differentia Specilica., fom
Herr Hof-Rädet oeh Riddaren Morsa y gih. it i

.lin n^/a upbga a[ Syilema Vegetabilium, är dock

fi:>urenfa god, at jag från denfamma ej aUenait

årdtvertygad at det verkeligen hörer til Albucie

fiågte, utan ock vågar iipFora det i fenare avdel-

ningen af min upftållning af detta fiågte, pä föl-

jande fatt:

Aibuca ahyjfinica. petalis interioribus apice forni-

catis, foliis glabris, bradeis fiore longioribus.

Aibuca abyllinica. jacquin Icon. rar. Murray
Syft. vegetab. ed. 14* p. 3^6.

Obf. For at ej göra oreda genom ombyte af

namn har jag bibehållit trivial n.amnet ahyjjlnica.^

ehuru jag iä mycket mera tvifiar at denna örten

år af abyirinii"k harkomll, fom j^g afifer det for

ganf):a ofaKert, öm i viira trågäidar tinnes någoa
ort, fom vc/rkeiigen konim.it trån Habbefch. Jag

hf\r igenom, fiera prof blifvit qfveitygad at Tri-

vial Namn frSn Linder, icke aro ibland de bålla,

hvarpå jag end:;:'. får anföra ett bevis: Jag har

lanc^e forgiltVes fokt Swenkia Amcric;^ua ibb-nd

nii^ingfäldiga Ortfahilingar från få^fliilde orter i

\Vélhndir;:\, mén i;-.g har funnit den fiere gånger

ibland orver famlade pa kuftcn at Guinea, hvar-

ifråfi ock tron blifx it tragte for Engellla trägår-

darnc. London d. Svlai:.[784. Jo-n.\s Dryandkr.

~ ^ Pera



Perä arbofea^ et nytt örte-Jlågte

ifrån AmericWi

Béfkrifvet

jÖSEPH CELfiSTINO MUTIS.
Bötanicus cch Aftronomus Regins, Expeditionis Bota*

T Mariqiiita^ pS 5 graders och 20 min. Nordlig
^ Latitiicle, våxer detta vackra tråd^ hvärs Gha*
rafter genericus jag hår nedanfore får den ärail

tipglfva, jämte en noggran ritning, fom jag lätif

Updraga efter fjelfva växten^ i naturlig ftörlek*

(Tab. Vill.) Jag tvekai: ingalunda vid denna up*

pift^ dä jag utgjfver denna växt for et nytt

Genus, når jag anmärker, at detCa träd beåån-^

iiigt finnes vara en verkelig Dioecift, riied

tiiänga ftamina, 4 diiiinftä Plftirter^ ailenafl: med
ett enda bukir^t blomblad, fom är nedhängande^
öch at fruckten år en Capfula^

Characlsr QemricuSi

Mas,

CaI. Pcridnthi diphyllutn, minirnum: fo^

liolis oppoiitiSj oblongis^ cöncavitifculis
,
pa-

tentibus^ quorum fuperius duplo maju^i CoH^
Feralum unlcuiii, femjgiobofo » concävum ^ de*

pendens, iatere fuperiore profwnde emargina-

tum, ibidem receptaculo affixum, oppofito vi"^

en^arginatam. Ncdiafium ex membranuiis tntil^

tifidis, fubpHcntis, erefcis, difco receptaculi in^

lertis inter filamentorum feries. Stam, Filami

piura (124-30) ferie duplci tranfverfim digefta^

crafliuicula, ereéla, ältitudine neélarii. Anthcrié.

crafFiUfGulc^a tetragoncc, obiongce^ obtuf^e^ ereft'^5

X 2 fupra
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fupra neflarium. Pist. Germina quatuor fieri-

lia, breviffime pedicellata, ad angulos recepta-

CLili extra neclarium podtas minima, fubglo-

bofa. Stylus breviffimus, ereclus. Stigmata

'fingulis tria, lacinulis peltads, apicibus ex-

ftantibus,

Flos omnino decidit absque fruélu.

Femina in diftinfta planta.

Cal. Perianth, ut in mare, deciduum. Cg?..

fimillima maris. ^^(T/?r/7^;7z ut in maribus m.em-

branulis approximatis
,
fubinflatis, difcum Re-

ceptaculi replentibus pro Piftiilorum fuftenta-

tione. Pist. Germina quatuor fertilia receptaculo

inferta, ut in maribus, paulo majora, breviter

pedicellata. Stylus Imgulis ereclus, brevis, fub-

trigonus. Stigmata ut in mare. Pericarp-
Capfiila pedicello elongato denendens, obovata,

fubtrigona, trilocularis, trivaivis: valvulis lin-

gulis bifidis, tandem bipartitis. Sem. folitaria,

obovato-truncata, levia, parva.

Obf. Vercor calycem a me drilum alils fore

bradeola; nunquam enim vcl in fiore incipiente

corollamtegunt. Florisliujus lingularis llrudura

elt: ante explicationem globulus minimus ejusd.

fere ubique diametri, luperius tamen confpici-

tur futura a bal i ad apicem o ris futuri; hinc
globulo intlato, luturaque aperta os petali trans-

verfe conlpicitur flore dependcnte ex liibnu-

tante apice pcdunculi fubincurvato , recepta-

culo fere extra corollam luperius pofito.

Icouum cxplicatio.

F:g. r. a Ranuilus floriferus abfcifius ex arbore

malculina.

/; Flores aperti ex dorfo confpefti.

c Flores
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c Flores inexplicati.

d Flos antice vifus.

e CoroUa ftudio bipartita ut melius fta-

mina fitii naturali videantur.

/ Lamella fingula neftarii ex pluribus

interpofitis, et filamenta per feries di-

liingventibus.

Fig. 2. A. Ramulus fruciiferus abfciflus ex ar-

bore feminea.

B. Flos apertus antice vifus.

C. Flores inexplicati.

D. E. Flores e iatere confpiciendi.

F. Flos abfciffas optimo profpeäu.

G. Petali vera figura et magnitudo.

H. Petalo feparato (G) ex calyce in ico-

ne perfiftente piftiila confpiciuntur*

Y. Pars dimidiata neélarii expanfi^

J. Cap lilla aperta.

K. Valvula dorfo vifa tandem bipartibilis.

L. Diffepimentuni.

M. N. Semina duplici confpectlu.

Fifkljitfens (Falconis Haliseti) Hushåll--

ning och Hiftoria^

Af

SAMUEL ÖDMAN.

A/f angfaldlga omfiäadigheter bidraga at gora
Falkfuigtets kännedom fvår och oredig.

En talrik mängd af hithörande arter, fom llun-

dom oilridigt blifvit förokade emot Naturen;
et ovanligt fått at, för olika ålder, ömfa färg;

obeftåndiga kännemärken af Näfhinnans och
X 3 fötter-
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fötternas föränderliga fårg, fom ofta göra rle

Linnean[l<a underdeiningar vacklande^ nied fle-

ra, for en togelkånnare
,
brydfam-e uHaiiighe-

ter, vittna at detta flåg-te änfiu behitver kon-»

ftens, pä erfarenhet, grundade bitrnde, ]>eii

bekante och til jagt aiiir.annafl inÖJvac^e

islandf Faikan^ i :i v ilken, under fa nvånga ior*

dublade namn, forekorTimer hos Aucftorerna,

kan aldrabäft låra en Ornivholog ot med var-

famhet rikta detta (lägte med. nya Arter,

En hjelpreda, den man med trygghet hTir

kan vidtaga, år at, enligt Hr. Erissons i:t-

flakning, lldlja ör/;-fiägtet från Falkin-na. Men
Vmner dervid fiera fördelar. pt lädant Aeg
gillas af Naturen f:elf, fom imellan deffa tvä

fldgtcr uprättat en miårkelig fl\il;egrfu)s. Man
bUr ciä i iland rt gifva var H.i/f-Öyj;, (Vultur

A^bicilla) defs råtta plats, da han likväl nu,

Uti JLinneanfka upixåliningen , blirvit otjenligc

nad til Garmirna^ af oriak , at han, for lit

näi, icke knnnat Hållas under famma-fiågte med
falkarna, örnarnas vid nåfroten raka och foril

§t fpetfen krOrvte näbbar utg-jra en fä beAän-
dig fom vafenteHg Caraicer, tUräckelig at

d'-in frän Falkarna, hviikas näf, tart in til nlf-.

hinnan, undfå iin krokning. Herr Archirrer

LfiNNC har väl icke behagat gilla denna niion^

di'ing; men Htllullige nya anlcdnir.gnr gora den

ej ajlcnait gagnclig, utan ock oumbärlig, h\ li-

ket jag trodt kunna bevilhs at vår hijVJnfc^

en f6r ofrigt fii allman fogel, at jag icke bordt

fiamltuUa den lör Kongl. Acadeinicii, om icke

pä denna grund.

Vi hatve ofs tvennc Rot-foglar bekanta,

hvilke til alla delar med hvaranira fii noga ofr

verens-!
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verenskomma til fårg och ilorlek, at, dercft

man icke gor Ikilnad. på Öm- och /'^/Ä-nåf,

foga några ifäkra kånnenyårk.en -kunna upgifvas

dem imellan. Den ene år /iqnila Lmcorypha^

bedaifven af Hr, Prof, Pallas uti defs Kyfka
Refa, Tom. I. anhang. N:o 5, famt af Hr. Prof.

G m ELI N den yngre uti defs Ryfka Refa, Tom. 2.

pag. 163. uti Aftracan. Den andre år vir F//;-

Ijufc^ (^Falco HalicUus LiNNy^Ei). Utan denna
upmårkfamhet, bUfva fäledes defle helt åtilqkle

arter ganfi^a lått förblandade. SjeUrva vår odo-
dehge Läromåilare, har icke undgådt detta mifs-

tag, dä han anfer Brissons Aquila Ualimtr^

fom år en Örn-art, för vär Fiikljufe^ fom lik-

väl år en Falkart. Jag år deriore beiiågnäre

at antada Brissons Halicuus for den ärvan-

n^xnmX^ Lmcoryj)ha ^ emedan vär Fi^^ljuies jiäf

icke tillåter honom, oaktade alt annat inftåni-

jner, vara ilåld bland Hr. Erissons örnar.

Oredighet uti methoden, iDalle nödvändigt
foda oriktiga utllag vid Fogkirnas Hiuoria. Sa
har ej heller nägon Fogelart bliivit mera för-

kiådd i denna del, än var FKkljuie.

Det torde vill fallit någon ovåntndt, at åf-

ven uti nyalle uplagan af Syiiema Natai"a: fin-

na en tilläggning oni denne fogel^ af h vilken
man kunde fluta, det hans ena fot vore hah-
lyckt. Herr Grefve Buffon ,har ftarkt ifrat

emot denna upgift, uti de förra upUigor, Fj

heller kunde det möjeligen vara Fierr Arch.
LiNNe obekant, at icke Naturen, utan blott

de gamle Auttorer gifvit foglen denna diktade

lotlkapnad. Långt ifrån at med lit anfeende
ftyrka en få ogrundad upgift, har Fian, fåledes

endaft, med denna tilläggning, velat anmärka,
at denne fogel vore den art. h^iiken de gamle

X 4 ' tillagt
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tillagt denna egenO^ap, utan at erkänna denna
iipgift för fin. Ja, man kan hos Gesner fin-

na flera än 8 fogelarter, om hvilka famm.a dikt,

hos de forntida Ornithologer, förekommer.

Jag åberopar fåledes ej detta fafcm. en
oriktighet vid den af Hr. Arch. LiKNe gifna

Fifkljufens Hiftoria ; men det ofriga, fom pä
famma flälle, famt hos flera Auélorer, läies om
denna fogel, år af den art, a t det icke bekräf-

tas af erfarenheten.

Herr Linne iLirifver: Hali^tns habitat himn\

inter arundines. S. N. p. I20. Hah'hat hiimi juxt:i

aquas, Ova quatuor albciy clliptica. magjia. Faun.

Sv. n. 63.

Herr Pennant. Br. Z. I, p. 174. n. 46.
It bidld its nefl on the gromid ^ ammg reeds. and

lays tbree or foiir White eggs of an dlipical form^

rather lefs than thofe of a hen.

Herr Salerne, Ornith. p. 5. (cit. Bltf.)
il habit e "pavmi ks rofeanx Ic

,
hng des eaux il

fond a chaque fois qiiatre oev.fs blajjcha^ eUiptiques,

Herr Halle. Nat. Gefch. d. Thierc. Tom. 2.

n. 143. har aldeles det fammn.
Alla delia vitnesbörn inlfrimma noga, at

de lynbart förekomma fåfom hämtade iitr.r en
genienfam kålLa (^). Men dc anga akleles icke

den rogel, på hvilken de bhivit iåmpade. jng

ville dock finna iannohkt, at de böra förl-as

om Leucorypha^ emedan Hr. Gmelin om denna

fogel, och fåfom det fynes, af egen erfarenhet,

intygar, det han I[}gg^" bL:nd ror, Icfver af Jijk^

jn. m. Om man underlåtit at föra Örnar och

Falkar til ett flägte, la hade et fSdant mifsrag

varit ogörlii^t.

I fiäN

(*) rérniodcli^cj hes Willugdv.
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I flållet för denna 'målning af Fifkljufens..

hushåilningo har jag haft tilfåile at, niedelft fle-

ra förnyade rön 5 forfäkra mig om följande

iipgifter, fom kunna tjena til uplysning om
denna mifskånde fogel.

Synonyma tiitror jag mig ickeiitftaka, eme-
dan Aiiétorerne ej fåft lig vid näbbens ikap-

nadj men flera hitforde tekningar, fom gifva

foglen et Orn-näf vägar jag lirax afräkna.

Vid beflirirningen är ej mera at tillägga, ån
blotta nåivets Falkartade il<apnad5 famt at fog-

len mycket olika förekommer til des florlek.

Fifkljufen viftas icke endaft vid hafvet.

Man iinner denne fogel arven vid infjöar och
fmä tråik, och uti landsorterna, där han träffar

filkdammar, anfer han fädant för en god kund.
Uti Wermdö Skärgård har jag oftare träffat hans
bo vid trafKcn ån vid falta vatnet; dock fiH^ar

han i hafvet och infjöarna gemenfamt.
Fifkljufen märte flytta undan ifen, fåfom

andre fifkätande foglar. Men han gör icke

lång vinterrefa, ty innan hafs-ifarne fmält, in-

finner han lig å nyo och förförjer fig i de

förila öpningarna. Hans rätta återkomit år

fednare än Gladans, men tidigare än Mäfens.

Han bygger vifferligen icke ibland rören*

Tvärt om, han väljer dertil de hogfta träd^

eller 3tminftone de fom flå pä höga bergskul-

lar, med fri uthgt ät alla iidor, pä det han ej

må öfverrafkas af förfät. Granfkap med något
träik år den andra egenfkapen vid hans val. De
flåfta tråd, uti hvilka han bor, åro förtorkade;

men detta är, efter min tanke, en verkan a£

fjeifva b (et. Jag har fedt bon uti grönfkande
tallar imåningom fråta omkring fig och träden

X 5 upifrän
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upifran förviftna, incm fa år. A'bn kan icke

utan nöje och fårundran afliäcla hans byggnings-

arbete. Jag har fjeif den 12 Maji varit äfyna

vittne til denna flit och, om jag få niä kalla

det, eftertänka. Både Han och Hon, til iårgen

aldeles like, deltogo uti denna mödan. Bygg-
nings -åmnet belfod af torkade gran q viftar, til

en äel af 5 quarters l^mgd, dem dc förde med
foten, och hvilket utgjorde et bef/nnerli2>t ikå-

defpel. Med mångfaldiga jåmnkningar pallades

qvillarne emot hvarandra, fä at de kunde med-
dela h varandra ftyrka, dä en och ,famma gren,

mera än tio gångor, vändes, til defs den båifa

jtållningen träffades, Näbben nyttjades ock
då til biträde, och tycktes de med en tyft för-

nöj famhet fägna fig öiver fit arbete, jag iick

dock endaft ie grundläggningen. Boet af 3

fots diameter, jämte ftoppning af Rödm.olTa

och Bjornmoffa, fom gör det aldeles dragfritt

å fidorna, famt meddelar bädd at äggen, for-

drar flera dagars möda. Men det är åiven få

ftarkt fammanfatt, at de ftarkafte väderilar icke

kunna, ehuru på fMan högd, hota det med
rninfta fara, och vid närmare päfeende mallc

man vidgå, det fammanflätningen icke kunnnt
fl<e mera öfverlagd , än den verkeligen är.

Sjelfva grenarne lönderbrifta förr än qvillarne

fkuUe ätlkiljas. Ockfä tjenar det för liera är$

klackning, blott med någon obetydelig årlig

uplagning mv"d ny n^offa och ifoppning,

1 defTa bo har jag aldrig fuiniit flera än

3 åggj och jag tror icke, at Filkljufcn hos ofs

lägger llorre antal. De inftämma hvarken til

färg eller flNapnad med de förr anförde Audo-
tcrs iipgiiter. De äro nägot florrc an Höns-
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agg, och i fä måtto nog fmä i män af foglens

itorlek. De äro åfven nf fanima fkapnaci, gan-

fka litet fi^itfade åt mindre polen, öiverait fär^

gade med en brun roiifärg, eller fnarare mar-^

-morerta. Ibland de många jag fedt, har blott

ett enda varit, at mindre åndan, til en tredje-

del, Jiviit eller pårlefärgadt, och p§ detta var

den liörre polen helt brunivart, fä at den lår-

gen, fom tycktes vara ämnad at marm.orera

hela agget, Jikfom blifvit concentrerad pä en
del deraf. Angående kläclcningstiden kan dö*

?Tias deraf, at jag den 18 Jnnii iunnit ågg half»

legade. Bagge könen dela med hvarandra den*

na m.oda, men fållan fer man dem bagge pä
en gång uti boet, utan deii ena fitter merän-»

dels på qvilien eller fjelfva kanten.

Ungarne forhäiia lig laibm vanlige Falk«

ungar 5 men äro ganfi^a oljyggeliga til utieen-

det. Defsutom är boet, under deras upväxt^

i anfeende til den mån^d fiOuir föråldrarna dit-

föra, hogft odrägeligt for nåfan uti fommar-
varmiCn, Vjd fådana befök mafte man icke

mindre våpna iig m.ed contenance pä iinnenas

vagnar, an yarfamhet for husågarne, de dar,

pro aris et focis, med en ofverdädig tiltagfen"

het, foka göra iit ytterita. jag har ock funnit

dem föra ormar och fnokar til lina ungar un-
der denna ålder.

Foglens egenteliga föda är fifl^^ men hans
fått at bemågriga fig rofvet, är lärfkildt. Man
fer honom uti klara dagar, pä minlt 100 alnars

högd, hela 20 a 30 minuter med vingarnas

vibration, hälla (ig på ett llålle uti luften. Uti
denna ftåihung genomföker han våra vikar,

och fS fnart han blir någon Gadda varfe, ned-
fkjuter
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fkjuter han fig fäfom en ften på henne, går

under vatnet, och upkommer fällan tomhånd.
Detta har ofta fynts mig fvärt at förklara. Ty
hvar och en vet, med hvilken vighet de fiåfte

finkar, fåfom en blixt, undfätta fig, fä at en
gadda vifferligen kunde åga råderum at undfly

denna fiende. Det torde faledes Tkc, at gäd-

dan, medelft den fl^ugge denne fogel åftad-

kommer genom vingarnas vibration, hvilken

den altid jftålier mitt ofver rofvet, förfåttes uti

et flags rådlöshet, fom gör henne oförmögen
at fly. Ockfå fiO^ar foglen endaft mitt pä da-

gen, åtminftone med fådan framgång.

FifKljufens ftyrka förtjenar ock upmårkfam-
het. Jag har vål icke fedt någon fårfkild klor-

nas byggnad dertii bidraga, fåfom nägre Au-
élorer upgifva j deremot år det vifl, at han ta-

ger gäddor om 8 a lo marker. Lindaren, en
efter fin ftorlek ganlka ftark fifk uti vatten,

förmår dock icke berga fig för denne fiende,

hvilket jag förviffo vet af en trovärdig Gran-
lie, hvilken nyligen fä nåra undergådt famma
öde, fom Plinius ftrifver om ^^schyles, i det

en (kråmd Filldjufe oförmodeligen, frän en an-

fenlig högd, öfver honom nedtålde en Lindare

om Ar markers vigt. Han griper åfven de itör-

fta Alar, hvilka uti v3ra trafik icke fällan lUga

til 7 a 8 marker, och med lin långd, fä vål

fom en flipprig hud, fordrar en häl Ifall fot

och anfenlig llyrka. Dä foglen fångar tit rof,

och har ungar, begifver han fig i rått flrek til

fit bo. Annars fpifar han i nårmafle träd,

hållt tall, men aldrig har jag fcdt honom luta

pä jorden, eller flenar, dock nägon gäng pä is-

kanten.

« Jag
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Jag har aldrig fedt honom angripa Sjö- el-

ler Landtfoglar, utan tror fädant angå Leiico-

rypha, fom hörer til örnflågtet.

Foglen år annars mager, få at fkinnet med
möda aff]ås5 kottet flinkande och endaft fjå-

dren gagnelig, Deremot år han en forhatad

granne och verkelig forödare, få at han bor
räknas biand Svenfka Skadedjur.

ConftruSiion och Uträkning af en Kol-Ryfs
eller Kol-ftig ofver en gifven Botten,

(Kongl. Vetenfli. Acad. Handl. är 1778.

Qvart. 4. pag. 298. ^J);

Af

ZACHARIAS Z. PLANTIN.

Problem. Lat Cuben (Tab. VIL Fig. i.) a/3—7?7^,
tillika med Kilformiga Figurens ah lodratta hogd

np, Linierna ^b^gh^ famt yieabn/l fba vara

gifne ; Sa begäres 'at finna Bottnens eb lodrätta

hogd am, (när ef fkall blifva -paraUel med ab
och ghj) famt at en ofver botten eb, m,ed Lod^

rätta hogden np ,
fullkomnad Kil ah zz Cuben

/^onftruction, GorTY n 3/3=y ; fkår afTY^ et ftycke TXzzjab+ ^gh^ drag ifrån pun-
élen T en odeterminerad Linea TU, Jodrätt

til TY, famt ifrän punderne a, b (uti Kilens

Botten-plan eb) odeterminerade Linierna am^bs,

vinkel-råtte emot ab. Gör /tUTV -/l^^wi
— /i//^/, och VY,ZX parallele med TU, famt

full-

Q') Så ofta pagina hår åberopas, förltäs altid Kongl,
Sv. Vetenik. Acad, Handl, år 1778? qvart. 4.
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fullkomna reclanglarne \VX, YU. Drag ut

TU, få at np:pjy::rö-/:T{ (EugL VLB. o.>rO.
Antag lU for diameter och uprita en halt-

Cirkel 5 förlång TY til Cirkei-periphericn uti

L, fammanbind puncierne \V, L, ccli fkår af

WL et RyckeWO ~ TW. Gör amz:Q.\j zzj /'/,

famt drag ^/ genom punéferne (hvadan

ef år parallel med al') och fammanbind punden
e med ^, famt /med / ,* fä fkail bevifas at den
af denna conflruction upkomna Kilen ä/y zz

Cuben o:fozz[iy\

(J) B e v i Emedan WL^ z= TW- + TL- ;

måile, om \\'0^ zz:T\V^ tagas bort på bå-

da flallen

(e) (EucK IL B. 4. pr.) LO x (LO-h2\VO)^LT%
det år: (efter amzzLO per Conllr. , at <

(//;?z-^2TW)=: (LT^ p) TU x TI (EucL VL-

B» 8. 17 p.p.) fämt foljakteligen

(c) (E. VE" 14.) am :Tl : : TU :äm-^aT\y^ men
(Eo VL 4. och enligt Conftrucfion.)

Cr,) em : am : fc L' V -TY ^)3;3y : TU^
hvadnn af likhet

(J) (E, V : 20) ^-^^i : TI : : 3,.3y : am ^TW j

(Se^ och '^)famt

(O (p.^Conftr.) TI : /3y : : /3y: «/> j hvarföre ge-

nom Proportionernas fammanfiirtning

(k) (E. VL 23.) f/?:
: /Sy: : 3 5y ^ : x (ä^/j -h 2T\V)

5

Til lolie hvarat

(A) (E.XI : 34.) X ?ip X (,?;;; -h 2T\V) ~ 3^3y % eller

/3y ^ ^ (
5- ^ G^''^

^ + 2T Vv^ X fw) —
) I x

(2r;;; x j;/; -i- 4TW x t'm> ^ men
(fx) (p. Conrtr.) : : :TW : (WZ ^ TX =:)

-Hj^/» eller am:cm: : 4TW: 2^/^-+- r/j; Hvadan
(\) [E, \l: 16.) 2^/' X am gh x> am r4T\Vx em'^

och, om i lUllet fur Recbnglen 4TWxi'w-,
in i ut-
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fnfåttes Recrangeien o^ab x am -\- Rectang.

^ji^ X am^ (ie A) Sä blir

.*^db X -(-'^^'V^ x a'/;i ) -^np x am x (é^^ -^-j»^ 4- ^/;) zr)

: conftrucrade Kilen ah (pag. 296. Cor, 5.).

Hv. Sk. Göras.

Ti lldmp n ing.

Lat Redlanglen DB beteckna Botten hvår-

rifver KolAigen TKall byggas, af 12 iaila Tun-
nors rymd 6^300 Cub. fot x 12 r^. 75,600
Cubifl^a fot C''*). Och låt ^^DA??^ vara Stigens

Profil 3 GDCH dels fram-Balk, med iio gra-

ders lutning ( r- /i NDA rr: Profilens /iHDA)
orver Botten. DB, famt GH ~ 3,3364 , och
AD r:, 8589723 parallele med hvarandra^ Låt
ock AB - CD DN — D?^— 2,2243; hvilka di-

menlioner åro alla antagne efter behag; Men
AQ Trl2;onoirieirice funnen r: 853611 (pacr. 2990

300O; Ta år Kilens GDCHAB rymd ^
(GH -4- CD H- AB) X DN x l AQ^

8^3611
^ (3.33^4 2,2243 -4- 2,2243) X 2,2243 X

^ 24,130379162175 Cub. (pag* 30c.) Och
om fäledes iirän Kol - Srij^ens Cub. inne-

hall 72!^ 12 T:r 1-:
) 75^600000000000

afdrages Kilens GDCHAB.
innehåll — 24, 130379 i 62175

Sä m.äfte Stigens andra del

eller Kil EABFGH 51,4696208^7825
Cubi-

Q"^^ Uti alla hår forekommnnde Tal^ betyda dé Zif-

fror, foni (la til vånfter cm comma Fot; och de til

hogcr om Himma comma, Tjucimakr rf Fot, antiiigeti

i Liing-dc- q-. :idrat- eller Cub -mått.
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Cubin<e; hvaraf festat Kilens GDCHAB di-

meafioner, när de förft antagas, bora fä pro-

portioneras, at famraa Kils Cub. innehall blir,

nåra, iika med f af hela Stigen, för at kunna
gifva honom fin råtta form.

Om nu Bak-Baikens KABF lutning emot
botten DB blifver antagen til nSgon vifs vin-

kel, eller låt vara lika med frambalkens redan

anförde lutning zi(/iis^DA =/! ^^DA -) no
grader rr: Profilens /I MADj Och
åfven, efter behag, / EAB r:FBA =104 gra-

der, 2 minuter, dä efter A MAB är en råt a)
yi.MAE =r {A ^i^e =: UTV =) 14 grad. 2

minut; Så kunna Hörn-fLOiparne AE,BF, utan

at til längden ånnu vara uträknade, fä upre-

fas, famc Kilens KABFGH lodrätta högd
n? (np zz) 9,7914 jåmvål Trigonometrice

finnas (p. 299. 300 ; til folie hvaraf man altia,

uti Kilen EABFGM har alla nödiga dimeniio-

r.er bekanta, enligt föregående Geometr. Con-
ftruäion och Bevis, nämhgen

i:mo Kilens EABFGH (
— Kilens eabfgh'^

Cubifiva innehåll — 51,46961:0837825.

ö:do /i EAM —(/t eam yiUTV =) 14 grad.

2 minuter (Se Geom. Conllr.).

3:tio Kilens EABFGH - (Kilens cahfgh) lod-

rätta högd 71? zi (fip -
) 9,7914 (pag.3CO.)

4:to Bakbalkens EARFnedra bredd(v id Botten)

AB {ab ) 2,2243 (d:o pag.) Och
5:to Kilens ågg GM (^/'r::) 3,3364 (d'opag.)

Hvarigenom man år i Ihuid at kunna uträkna

Bak-balkeus lodrätta högd AM{-=i am) famt

defs öira bredd EF(— f/ och andteligen Ki-

len EABFGH (.: Kilen eabfgh)\h:\M i anledning

deraf, at fullkomna Kol -Stigen EABFGDCH,
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enligt förut anförda Geometrilfea Conftrudion
och Bevis, nämligen:

O) (Geom. ConftrO år /Syr: (V 'a/3 n K ^ (^^1^^^

£ABFGH)= 1^^51,469620837825) := 3,7198,
nårmait

,

(o,) (d:o Conftr) TY =: (a/^v = 3,7198 ^ 3 =)
11,1594 j /iTYV- en råt /I , famt/i YTV ~
(/iYTU - /iUTV - 90. gr. - 14 gr.+a min.ir)

75 gr. +58 mino hvadan

0 (uti råtvinkl. AYTV) förhäller fig Radi
Tang, (/t YTV :rr)75 gr. 58 min : : ( FY^-)
11,1594 (-=3/37) (TU=: VY -j 4^,64^2

(0 (E. VL 4.) är (TY=) 11,1594: (VYzr)
44,6472 : : (TX .. #AB+ ^GH ^i^^-f

1,94625 : (WT-) 7.78667 (Geom. Conftr.)

(t) rGeom.Conftr.)Lodr. hogd («P=: np iz)9^79r4:

(/2>- -O 3.7198: :C/3y-)3,7i98 : (TI;r 1,41317,

lamt (mom. O LT^ -(TU x TI 44,6472 >i

I 4r3i7 n) 63,0940836240 qvadr.mätt,
och (mom. när dårtil adderas TW^ =

(7^7Ö^^^7)' — .
60,6322296889 d:o mSttj

3ä blir LW = Y (123,7263133129; 11,12323

;

(9) vidare år(Geom.Conftr.)AM=:ÄwzzLO::r:
(LW-TW T 1142323 -7,78667 =1)3,33656:=:
Bakbalkens EABF, iodråtta högd.

Qi) (mom.^) AM :=:am-z 3533656; /i AME
ame zz en Rät, enligt conftr. famt (mom. 2:d)

/i EAM zz /i eam:i:i4, gr.+ 2minut; hvarfö-

re Rad : Tang. A EAM cam - 14. gr. 2 min) :

:

IAM zzam±) 3,33656 :(EM n^w) - o,83395>

bvadan (efter EM z: em :z.ifzi SF, och
AB - MS - ms z: ah)

(>j>)EF = (^/:i 9m +m/+ //=:EM+ MS4-
Y SF=:
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SF z 2EM + AB ZL 2em + — 2 x C, 83395

+ 2,2243 ~
) 3,8922. (mcm.

Och altfä år en efter denna uträkning bygd
Kol-Stig EFABGHDC = (Kilen GDCHAb
Kil.EABFGH = (GH -f CD+ AB) x DN x JAQ_
-f-(EF-f-AB GxH) X AMx J/^P n (3,3364

4- 2,2243 + 2^2243) X 2^2243 x — —
o

+ (3,89-2 + 2,2243+ 35 3^^^4) ^ 35 33^5^ >^

^-^ =124,130379102175 Cub.+ 5i,47C40oi9S3^>
o

Cub. n) 755^0077936054. CubiPna fot; hvil-

ket fundna Kol - Stigens Cubik - innehåll

( n 75, 60077936054) allenafl: öfverflsjuter 12

Fafta Tunnors rymd ( zr 75,600 Cub.) med
0,00077936054 eller nårniait ^ ort, Ibm år

obetydligt, i anfeende til en 13 ftor kropp'.

Hl'. SA. göras.

Antnärkning (a) Emedan ?;D(~ND) och

DA, famt A «DA (— /i NDA) åro gifne 'uti

ADA?/, få kan A 71AD och lidan ;/A trigono-

metrice fokas; Och eiter ;;iA (r=:MA) lamt fi-

dan wA åro fundne, och /i;/A'^i DAw —
/I?/ AD uti AA?/77:, fä kan lidan åfvcn

Trigonometrice finnas j men /^^F är parallel

med H;/, hvarfore (om en Linea GK dragés

ifrån G vinkel-rät emot MF uti planet GHFE)
GK:=r;/^7. Och efter /i GDC ( A DCH)
öch /i EAB z= /i FBA, famt GH paraJiel

med DC, och EF parallel med AB; få år

GH^CD , , EF — AB
GN=: famt EM = .

2 2 j

Och efter GH, CD, EF,.A^B redan åro bekanta,

fä



få kuiina ock^ på forenåmtide fått^ GN EM
finnas, famt EK (=2 EM— GN) blifva bekant.

Saiedes åro uti AUEK, råta /t GKE, famt fi-

dorna GK^EK fundnej hvadarl GE = HF
kaa finnas,

Amndrhiing (b). Om Kol-^Stigeil^ böttetl

är af olika bredd, bak- och framtii, famt

bak- och frambälkarne icke göra lika ftora

vinklar emot botten j fä föroriakas dock däri-

genom ingen ändring i fjeifva Uträktiings^

fåttet (anmårkn. p. 301).

Beråttelfe om en Bonde hvilken fMofat äUå

in- och litvårtes finnen^ rnen eftet J2 års

tid dera hafiigt återfått

J

Af . ...

ARVID FAXE

Ije oräkneliga fjiikdomar hvafaf mäniiift^ö*^ kroppens konftiga byggnad öfta anfa!k§

och de utvägar naturen våijer til lit åtérfåéildö^

åro itundorn il ovanlige, fä befynnerlig^j at

man har fvårt fädant kunna utreda. , FöTjäfute

cafus bevittnar ofelbart denna fanning. Bonden
OiuF Olufsson i Skarups By, Ronneby Soko
och Blekinge Lån, nu for tiden pä 41 ål?et^ af

{tark kropps fl;åUning,hariyngre aren farittil fjös

och efter Skeppets forolyckande varit i tara at

omkomma: några år deretter, eller i Jtmii manad
1771 fjuknade han af någon feber, hvilRen yttra-

de fig med värk i kroppen, mycket flark hetU
Y 2 och
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och ganfka fvSr hufvudvärk, hvarunder han i

början genaft förlorade målet, famt ftrax dårpå

iika få häftigt, alla in- och utvårtes finnen.

Vid pafs en mSnad härefter, tycktes hettan

och febren vara öfvergängne^ men kroppen
hade under fjukdomen aldeles aftynat, lå at

knappaft liknelfe var til kött-mufklar, utan fåg

ut fom et med hud öfverdraget benragel.

Han läg beftåndigt ororhg pä ryggen, med
händerna öfver bröftet och utftråckta ben, måft

med tilflutna ögon.

På fädant fått var i 11 årstid, eller til fom-

maren 1782, hans beftändiga läge, och utom li-

tet mjölk, fom håldes uti honom, ftundom et

fkedblad vin eller godt brånvin, famt ibland en
bufs tobak, ätnjöt han ingen den minfta föda.

Man vet aldrig at han någonfm påfordrade mat,

ej heller tog han mjölken ftådfc emot, och
det hände icke fällan, at 4 til och med 8 dygn
gingo förbi, fom han ej emottog minfta mjölk-

droppa.

Et fä långvarigt ftillaliggande pä et ftälle,

flvulle man förmodat, hafva gjordt honom fär

()å
kroppen: men han egde hvarken kött eller

ett, derföre hände icke detta.

Brödren Hemmans-Aboen Axdei^s Olufs*
SON, hade om denne lin broder, under hela

fjukdomen, en outtröttelig forgtållighet, och
hans dageliga omvårdnad, gifver det vackralle

vedermSle af en rättfkaffens broderlig kärlek.

Denne fökte alla medel til brödrens refti-

tution, hvarvid kloka Gubbar och Käringar

ej blefvo glömde. PS nå^ions inrådande be-

gynte han dock om fommaren liftnåmnde år

1782 at plocka ätflulllga örter, dem han kokade
med
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med vatten och låt den fjuka deruti nyttja

karbad. Sedan detta ofta blifvit repeteradt,

fyntes han fä kånfel, begynte fä mera ftyrka

i kroppen, famt långfamt komma fig före.

Han vifade likväl icke minfta tecken til

förftänd, fåg mycket förjande ut och hade en
befynnerlig rådfla för alla månnifkor.

Det varade långe innan han ville läta nå-

gon fe fig kunna ftiga af fången, hvarfore han
antingen om nätterna eller då husfolket var

ute pä äckren, fmög fig af fången och fökte

efter mjölk: men hånde ofta at han af fkråm-

fel, öfver någons ankomft, föll omkull och
var dä ej förmögen at Ijelf upftå. Efter hand
förmådde dock brödren honom, at ftundtals

lämna fin långvariga hviloftad, tog honom med
fig ut i marken, gaf honom litet annan föda,

ehuru mjölk altid var kåraft, famt pä nägons
tilftyrkande begynte bada han3 hufvud med
kalt vatten, fom hämtades i en kalla, et ftycke

ifrån gärden.

Ehuru den fjuke efter hand återfick fyn,
hörfel och kånfel, var han dock ännu ganfka

matt och utmärglad, kunde icke tala eller ha-
de något fårdeles förftänd, men vanan uträtta-

de, at han fjelf begynte gä til källan, at hämta
vatten och dermed bada fit hufvud.

Tolf är voro redan förhdne ifrån början
af fjukdomen, och det bör ofelbart anfes för
ganika befynnerligt, dä man nu fåg honom i ett

ögneblick äterfå alla fina kropps-förmögenheter.
Sådant tildrog fig en Söndags morgon den

8 Aug. 1783^ när han utur källan hämtat vat-
ten och inne uti vanliga flugan, i närvaro af

Brödren, tvånne Syftrar och Husfolket, hvilka

Y 3 klädde
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klädde fig at gä til Kyrkan, hoil pä at tvåtta

hucvudet, hvarunder honom påkom et ilai^t

(kåiiVande i hela kroppen famt darrande i ar-

mar och ben, hvarvid han tillika med fpådt måi
ropade; HEvre G '.d^ det är ct un.derli^t ting. hvar

h^r jag varit fa Imge?
I famma ftund cpnar fig en äder pa hjeffen,

hvarutur flyter vid pafs 6 droppar blod, en

mn^n vid högra nåsborens yttra kant, lamt

en mitt pä hakan, hvarutur, få val fom ifrån

båda öronen, utrinner pä hvart ftålle lika myc-
ken blod:, lom nyfs nämndes.

Det hände åfven i fan.ma ftund, at han
gterfiek fit mål, talade hvad han ville, hade lit

fulla iörftänd, nämnde alla hade inom och utom
hufet vid namn, fom han känt innan han fjuk-

jiade, undrade mall öfver at de fägo fa g^imie

Ut, men kände ingen fom ej tilforene varit lio-

nom, bekant, ånfl\önt han under fjukdomen
dag^ljgen haft dem för ögonen, .

Han anfag fm öfverliåndna fiukdom, fom
en verkelig lömn: men \ iile icke om den va-

rit läng eller koit, och mi:ri<eligalt af alt, at

han uppå 12 ars tid icke färdeles af lit ndnne
förlorat, men kände ej det minima a t hvad fom
hiindt under fjukdonien. Dä han om attoii,

med det öfriga husfolket, (kulle gå til bords,

begiirte han ta låia de \ anliga multids-böncrr.::.

h vilket han ock forrättarie utan färdeles lla-

plandc.

Några dagar härefter, ållundade han få nyt-

tja fina Salio hets- medel , och efter Kyrkoher-

dens i Föriamlingen, Hårads-Probiten Hr. Doct
Hl:nschens intygande, har han bade i minne
och förftänd, jned c^anfl^a liten repetition af

defs
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defs Chriftendoms-ftycken, vifat fig hafva god
kunfkap.

Efter den nämnde utådring ofver hjeffen,

fes et litet årr, lika fä vid nåfan, och pä
hakan en rod flåck: men det medlerfta fåret

har gått långft öppet, famt vid läkningen dra-

git nåsboren något pä fned.

Vid början af det återvundna mälföret, har

han talat nog fpådt: men talar nu aldeies man-
ligt. Ögonen fe något förftälde ut, fom dock
torde hårröra deraf at han (l^efvar med dem, i

fynnerhet det högra, för öfrigt är han nu för

tiden frift och mycket frodig famt förrattar

vanliga arbets -fyflor.

Redan ftrax efter detta Oluf Olufssons
hälfas återfående, blef jag underrättad om defs

fjukdom: men fann den af få fällfarii befkalfen-

het, at jag derom ej ville afgifva någon berät-

telfe til Kong]. Academien, förr än fådant af

mig tilråckeligen kunde blifva underfökt.

Sådant har derföre nu nyligen fkedt, och
fiere trovärdige Perfoner hafva alla inftåmt

uti anförde, lika fä fanfårdiga fom märkeliga

omfländigheter.

Infedl-Calender^ för år 1284*
Af

CLAS BJERKANDER.

Forvandl til Puppor,

PAprtllis, den i8. 1783- 1784-
halaena triplafia. - 13 Sept.

19-

2. PhaliTsna Parthenias. g Sept»

Y 4 3. Pha.
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3. Phalaena flavicornis.

28.

4. Phalaena hirtaria.

1783- 1784-

24 Sep t.

26 Jul.

Maji den 5.

5. PhaliEna gothica.

19.

6. Papilio Rubi.

7. Phalsena bidentata. • 27 Sept.

8. Phalaena rajella.

30-

9. Phalaena Piniaria. - 21 Sept.

31-

10. Phalaena pendularia. - 27 Sept,

12. - argentella.

13. - palpina.

14. Anobium atrum.

3-

15. Phalaena atomaria.

16. - atra.

17. • fuliginofa. • 16 Maji.

18. - Rumicis. • 12 Aug.
xg. - lacertinaria.

9
20. Phalasna fluåuata.

10.

21. Phalaena Betularia. - 21 Sept.

u*
22. Phalaena undulata.

23. - oleracea. - 30. Sept

94. • lubricipeda.

25, - Ihcifolia. • 23 Aug.
56. Spl-inx

JuNius den i.

II. Phalaena pavonia. 5 Jul.
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12. 1783- J784«

26. Sphinx Tiliae. • 21 Aug.
:^7. Phalaena RubL - söMajL

28. Phalaena miniftrana. - ssMajL
16

sg. Phalaena fuliginella. - 18 Sept

30. Phalaena occulta.

19.

31. Phalaena Pili. - 5 Sept.

32. - Turionella. • 4Maji.

33. - fociella. - 3iMajL
ao.

34. Phalaena Atriplicis.

21.

35. Phalaena Coryli. - 20 Sept.

36. Phalaena confpicillaris. - 17 MajL
37. - Schreberiarw. • 3 Jun.

38. Phalaena curtula. - 19 Aug.
24.

39. Phalaena camelina. - 30 Sept
40. - clorana. - 15 Jul.

41. - Brasficae. - 8 Oä.
.

^7-

42. Phalaena dromedarius. 20 Sept.

43. - Pomonella. - 5 Jun;

44. • pellionella.

45. • Pruniella. - «8 Maji
28.

46. Phalaena Fraxinella. - II Jun,
30-

47. Phalaena Bjerkandrella. - i8 Jun.

Julius den i.

48' Sphinx Pinaftri. - i Sept.

¥ 5 49- Pha*
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T^t t TT ^"33- 1784-

49. Phalaena Urticata. - 29 Maji.

50. • perfpicillaris.

51. Phalaena Cryfitis. - j Jun,

52. Phalaena Moderiana,
4-

53. Phalaena Rofana.

54. - Lecheana.
5-

55. Phalaena Löflingiana.

56. Phalaena Granella.

57» Papilio Machaon. . 17 Ju!.

58. Phalaena Bergmanniana.
II.

59. Phalcena Crataegella. - 27 Jun.
60. - atrata,

61. Phal^sna umbratica,

62. - fufcana.

63. - Vahlbomiana,

64. Sphinx fuciformis. - 18 Jul.

65. Phalaena Qv^erciis.

66. Phalcena Salicelh.

67. rhalriia Oo. - - ii Jun.

68- - Holmiana.

60. CurcuLo Lapaihi.

70. Pnalxna tremula.

71. Sphinx tipuliforiiiis.

72. Papilio
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72. Papilio Papbia. - - 26 Jun,
2 c.

73. Phaieena Graminis. .« 4 Jul.

74. - papilionaria, « 27 Jun<f

75. - Flantaginis. - - 7 Jueit

76. Fopuiella,

77. Papilio Atalanta, * 13 Jul,

78. Oellrus Bovis, ^

'

AUGXJSTUS,

%
79. Phalaena cbi. » 11 Jyl„

3*

80. Phalnma trapetfina. « 9 Jul.

gr. Phatena Pini. - « 5 Jul
82 - Xyloftella.

'

83. Phalaena retufa. * 15 Jul„

i7v
. ,

"

84. Phalasna virefcens. •
15 JuE

19, ^
:

85. Phatena teftata.

86. Phatena FraxinL • JI JuL

87. Papilio Antiopa. • 24 Jul.

88. Phalaena plefta, . j Jul.

89. Phatena Forikäleana^

90. Phalena elongella, « 28 Jul
91. - uilella,

92. Phalaena nigricans,

Sept.
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September den i.

93» Phalaena LibatriÄ.

94. • lota.

95. Phalaena Litura.

96. • Ocellata.

97. Phalaena Juniperata.
ar.

98. Phalaena nebulata.

99. Phalasna fatellitia-

25 Aug.

30 Jul.

OcTOBER den 8«

100* Phaleena gelatella. I Aug.

Anmärkningar.

2. Phalaena Parthenia s. Är t^Qo den 31

Mars fägs Natt-fjärilen i ångar faftån Jorden

var betäkt med fnö.

3. Phalsena flavicornis. Man<en år hvitgul.

ligger imellan 2 Afplöf , fom han med trådar

fåfter tilfamman.

14. Anobium atrum; befl^rifven i Kongl.

Vet. Acad. Handl. är 1783 fidan 246.

37. Phalaena Schreberiana. Mafken åter lof-

ven pä Hägg.

43. Phaliena pomonella. Larven ligger öf-

vcr vintren imellan gammal bark pä Apel, för-

vandias om v:' ren til Puppa. Man ier häraf

orfaken, hvarfore Åplen på gammal Apel, mäft

alla hatva ma(l\ar i fig.

46. PhaliTOa fraxinella. Ny. Man<cn ISng

3 linier. Hufvudet fvart. Förfta leden vid huf-

vudet och den fifta vid Ajerten fvarta och
ftinande. Pä ryggen brun och likfom mar-

morerad.
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mbrerad, under grönaktig. Spinner fig ned
frän träden med träd. Bor i fjeifva Aft-knop-
parna pä KinnekuUe, gör där fmä gångar, ur
hvilka framkommer en våtfka fom blir härd
och liknar et brunaktigt focker, eller et flags

Manna. Nattfjärilen är lång 3 linier. Ögonea
fvarta. Antennae längre än broltet och fvarta

med fmä hvita ringar omkring. I pannan be-

gynner en hvit rand fom går långs efter ryg-

gen, blir alt bredare och bredare, och görimå
vikar nedåt fidorna pä öfvervingarne, hvilka i

ändan äro bredare något uphogde och härkan-

tade, nedra lidan af öfvervingarne är grönak-
tig, kroppen hvit.

51. Phal^ena Chryfitis. Mafken, naken grön,
fmalare åt hufvudet, förtärde denne fommar
bladen af Symphytum officinale.

59. Phalena Cratasgella, Larven brun, och
(kädad genom Microfcop likfom marmorerad,
fvart hufvud, läng 5 linier, alla löf upätas och
bufken öfverklädes med våf, uti hvilken Lar-

ven förvandlas til Puppa. Natt - fjärilen blef

förft funnen pä Kinnekuile 1763 den 3 Jul. a£

ProfelTor von LiNNé»

69. Curculio Lapathi. Malken förftorde

detta år Salix viminalis.

71. Sphinx tipuliformis. Larven uppehåller

fig midt uti trädet på Salix cinerea gör rund
gång upät och lefver fom malk öfver vintren^

72. Papilio Paphia, Mafken förtärde Afplöf.

74.Phalsena papiUonaria. Larven ät björklöf.

gr. Phalaena Pini. Lefver mafk öfver vintren.

90. Phalsena elongella, Mafken lägger lig

innom en gul hinna på AhUöf och dar för-

vandlas.

Man
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Man har genom flera års anmärkningar
fedt huru Infecler, ibm bhfvit i Glasburkar ut-

klåkte och uti dem ej bekommit någon iöda,
ändock lefvat en lång tid förrån de ciödt, iäfom

Phaltena Heracleana 267 dagar.

Roelella 253
- gelatella 46

brumata 43
- - • Juniperata 13

. Är 1783 den i Novemb. intogos några Pup-
por i varmt rum, at förfoka om de vinter-

tiden kunde utkläckas , fom fkedde och irami-

kommo omkring den 20 Jan.

Papilio BrasfiCc-^.

Phalisna curtuia.

" oleracea.

- pavonia. m. fl.

Ammrkningar ofver VaderLkeJi for detta ar.

Januar.

Den 30 var Thermometern 30 grader under
O, och den ir om middagen 3 grader ofver o.

klart den i, 2, 4, 5, 8, 27,"28, 29 och 31. Ragna-
de den 14 ocli 15. Snögade den 3, 16, 17, 18-, 20,

22, 123, 24, 25, 26 och 30. Den 23 blef forit fä'

niycken fno , at man kunde åka med flåde.

All fnon for denne mänad fammanråknad var

18 tum djup.

Februar.
• Thermom. var den 16, 17 grader under o,

och den 26, 4 grader ofver om middagen^ Klart

den 2 och 28-: -Snogade den i, 5, 6, 7, 8, 9, 12,

13, 14,15. 17, 19, 20, 2I5 24, 27 och 29. Rågnade
den 25 Qch 26. AU fnon i denne månad var 23

tum djup. Den 22 til 7 om atton^n f3gs en
mycket
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iTiycket fmal norrfkens-båge, uti hviken fladdrin-

garne gingo fnåckvis öfver himmelen ifrån Ö.tilV.

Martius.

Störfta kölden den 21. Thermometern var

om morgonen 28 grader under o, och den 6) 2

grader oiver. Klart den 17, 20,21,22,233 24,29,30
och 31. Rägnade den 6 och 7. Snogade den I34,

5^8,95 10) 11,12,14, 15, 16, 18,26,27 och 28. Kom
i denna månad 33 tum djup fno.

Aprilis*

Thermonietern var den 4, 16 gr. under o,

och den 30, 15 grader ofver. Klart den 4, 5, 7,95
14 och 26. Rågnade den 13,20,21,22,23,270^1

30. Snogade den r, 2, 3, 11, 12 och 21, foil 6 tum
djup fnö. All fnön fom kommit deffe 4 månader
var fäledes 80 tum djup, genom mätning efter

hvar gång det fnogade. Gamle män kunde knapt
påminna fig få mycken och djup fno, omkring
den 18 gick fnon bort på flätten och vattnet be-

ynte flöda, men i fi^ogarna åkte man än med
äde. Lärkan framkom den 8- Starar den 12.

Bofinkar den 15. Sadesärlan och Papilio Urtlcae

den 17. Dufvor den 18- Galanthus nivalis blom-
made den 17. Tusfilago farfara den 22. Corylus
avellana den 29. Betula alnus den 30.

Majus.
Den 10 var Thermom. om morgonen 3 gra-

der under o, och den 27 om middagen 23 öfver.

Klart den 10, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30 och 31.

Snogade den 9 och 11. Snö låg fiäcktals i bergen
til denna månadens flut. Rägnade den i, 7, 8» 12,

14, 16, 18 och 24. Sädesvipan framkom dem.
Svalor den 4. Göken den 13. Anemone hepatica

öch Tusfilago petafites blommade den 3. Salix

caprsea den 10. Caltha paluftris den 15, Fragaria

vefca
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vefca den 19, Prunus padus den 27. NareifTus

poéticus den 29. Den 3 fyntes Torndyflar.

Den 5 begyntes vär-utfådet.

Junius.

Den 4 ftod Thermom. 27 gr. ofver O. Klart

den I, 3 och 15» Rågnade den 2, 5, 7, 8» 9, 10, ir, 1 2,

13, 14, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 27, 28 och 30. Om ej

få mycket rågn kommit i denne månaden, hade

åter blifvit mifsväxtÅd^an hördes förita gången
den II och fedan 23 och 25. Tulipa gesneriana

blommade den i. Juniperus communis den 7.

Aqvilegia vulgaris den 12. Secale cereale den

24. Philadelphus coron. den 28.

Julius.

Thermomet. var den 9, 30 grader ofver O.
Således den varmalte dag pä hela fommaren. Klart

den 4, 5, 6, 7, 9 och 27. Rågnade den 8,10,12,13,

14,17,20,21,22, 23,24,28,30 och 31. Dem gick

kornet i ax. Den 9 begyntes hobergningen.

AflvCdunder den 85iO,ochi5. ParnafTia paluUris

blommade den 5. Kofa eglanteria den 11. Sambu-
cus ebulus den 30.

Auguftus.

Den 5 var Thermom- 22 grader öfver O. Klart

den 3,
4,5,io,ir,i9,20och2i. Rågnade den7,85 9?

14, 16, 17,23,24, 25, 26 och 27. Äniedunder den Q

och 25. Den 21 Rågen mogen. Den 12 vid fölens

nedgäng, fyntes en hår på orten ovanlig Ragnbå-

ge, hvilken hade 4ll6rre och mindre bågar. Nå-

got up ifrån Horizontcn gingo glcla mulnor får-

bi Ragnbägen fom några minuter fördolgde fär-

gerna, men när de torfvunnit, fyntes han i tia

förra fågrmg. Litet öfvcr denna, (ags en annan

röd bäge i fullkomlig half-cirKel. BeTynnerligall

h:ir vid var, at det intet rågnade, utan tor mid-

dagen var hela hioimelen klar, ocli den ftundea



1784- Nov. Du. 329

dä Rägnbågeii fägs, var åt fölens aedgäng på half-

va himmeleii klart. Den 10 och n var klart, och

intet rägn kom forr ån deni4.Den 19 varTherni»

vid Iblens upgångsgr. öfver o. Mycken din-ima

ilod hela natten vid jorden, hvilken kl. 8 iör-

vandiades til få tjock fol-rök, at man ej kunde

fe en haif mil bort, men kl. 2 efter middagen var

den aldeles förfvunnen.
September*

Therm. fteg den 16, igrad under om mor-

gonen, hvarigenorn (lcadadesTurkifl<aBönor,To.

baksblader5indianik Kraffe och Äkerärten Klart d.

t, 5, 6, 8, 12, 15, 195 20, 24,25, 26, 29 och 30. Rågnade

den i6, 17, \% 2r, 22, 23 och 28. Den 3 begyntes

forllHolt-fådet. Vinter-Hvetet moget den 4. Om-
kring den 10 fkördades Kornet och Hafran.

Oéloben
Kölden fom begyntes de fifle dagarne i Sept*

continuerade i denne mänad, och tog dageligea

til, at Therm. den 13 om morgonen var 7 grader

under o. Genom kölden dogo Larver til

Phalcena Pifi. Papilio Rapse.

- Brallic<3J. Sphinx ocellata»

- - Leporina. - - Pinaftri.

- - lubricipeda. - - Liguftri,

Uti denne manad blef jag varfe at, Blad-lolTen

fom fororfaka Socker pä Gran, om hvilken fak

beråttelfe år iniord utiKongl. Vet. Acad* Hand-
lingar detta är iidan 2385 framlämna faften få flor

fom en p.ijnä(,) ifrån fjelfva ftjerten, hvilken
vid denna tid var blifven hvit.

Föregående anmärkningar utvifa, at vtren va-

rit fen, fommaren kulen, och höften fnart infun*
jiit fig med ftarka froftnätter. I anledning håraf
hafva Infeäerne i hela lin hushållning måft
ftälfa fig därefter.

Z Utdrag
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~ Utdrag af Koitgh Veténjkap Acadc7iiicns Dagbok.

i) P^raml.edne JHof-Quartermafl-aren Eric Su^-DBEI^«
liar, "genom teitarnéritäripÄ férfattiiiiig, til Kong].

Acadcmien cfverlcinnat ch Summa af itiemdr Ättu-huii-

drade Riksdaler Specie: TiViiken Summa M-äfom' -et Pre-

mimn forblifvér uti Academiens hand, at tiidelas den
af Herrar Medici eller andra, fem upter de läkra och
tilforJiteh^ga KoJi hvarigenom >3jiir- elier BUfe-iten, och
den fednare utan Operation, radicalement kan botas.

2) Genom Fru Profefforfkan Ak na IMaria Stjro-

MEKS fodd ElVIA dodeliga lränf:il]e har tilfallit Acade-
micn rättighet, at ärligen . r/V Pre?/ner för Mathej/iat!fl:ei

Frågor använda Tntercfie- medlen af det, redan år 17"T,
dartil af bemälte Fru donerade Capitalet; fe"BEiiG>iA-NS
Ta/ 0/7/ Chmiiens Jiyajle frni-^jRtg, pag. ^j.

3) Fortekning pa iiya Bccker, fom i detta år blifvit

fkånkte til Academiens Bibliodiek.

Hans Ex-c. Herv R. R, ?H. ifi, Grefve GusT. Pii. Crf.utz,
har förårnti Noiivemix Ekineuts dc la Science *ile

f//e. Far Mr. Bartpiez. Mojitp. ijyS- é:o.

Hans Rvc. Nerv R. R ra. m. Grcfve Carl Fr. Schetfei?.
Mc}}2oire fur let pefte, qui^^ en 1774., rnvugea PEmpire de

Rnffie^ par AU D. Samoilowitz. Faris ijé^. m. m.
KONGL. DaA^SKA VeTSJC skåps ScCIiiTETEN 1 Ku-

PE>:iiA'?.rx. Nye Sandin^ af det Koj.geli^e iDatJ/ke K/V
denfkahers SeJfiahs Shr'ftcr. II. Dcl. 17S3. fito.

Kr. P. F. SuHM / Kdpetihafmi. Savilinger tif den Dan/ke

tJ/florie. II. B. 3. h. i-jfA. ^:to. A/fJoI, En.Foira//i-/Tg»i-;f:>,

Hr. (.'att EAU / Stockhuhfi.. Bibliothcqae Sfcdoifc.i.^.ptr.-r.

Hr, DefAY / Oyléaiii; La uatrr/e cofifidsvée , dans j ln-

fkurs dc fes Operations. Paris rysj. S':vo.

Hr, A. G. KäSTXER/ Gonf::gc?i. ÅbhandliTgCii der Koniiyh

ScbrVcdifcheH Acadeinie äcr (^'iffenfchäften , unf dns y:*hr

^779'

'

— Zrricfiiches Univsrfalre^ijlcr. Leipzig, nSji S:vo,

Hr. Edw. SaiXDifort, / Lcydcn. Exercitatioues Åcadc-
.7?iicct. Lugd' Dat. i';SS- Ar,cnoiiie infijiitjs cticbio

defiituti. Ib. ijS^* 4:to.

Hr. A^ n. BoNiV, / Amjlerdaw, Defcriptio Thefauri ojjium

n:o7lvfom}7t Hovicuii, Ajnjlcrd, t-jSs- -f-^"-

Hr. IVloNGEZ, le jeunc, / Parjs. Mamiel du Mineralogiflcj

011 Sciagretphic du rJgne r/iinefa/. Par 1\ Bcvgvian • Tra-

dnire et augnientie de Notes. Paris, lyf^f* S''i'0.

Hr.
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Hr. William Coxe. Traveh inio Poland, Rjijfla, Swe-

den and Deimmrk. In Tivo
.
Vohinics. London ijå4.

KONGL. VeTENSKPS SOCIETETEN I GÖTTINGEN. Cofit-

77ienta-tioms Societéttis Regice Scientiarim Göttingenfis.

Per An. Vol. V, Gotting. 'ly^j. 4:^0.

Hr. J. Å. iviuKRAY, / Göttingen. CavoU a Linné S}fle~

ma Vegetabilium. Edit. XIV. Qirmite I. A. Miirrny. sivo»—Appavatus Mcdicajninnm. AuB. I. A.Murray. IL lyé^. S':vo.

Hr. A* L. ScHLÖTZER / Gottingen. Stats Amzeigen. ij.- 20

Heft. — Briefwechfel hiftorifchen und politifchen Inbalts,

i.n Heft. IV. Edit.

Tke RoYAL. SociETY OF LoNDON. PhHofophicaJ Tvans-

aBions for the Year ij^]. ^' Eondon, A.:to.

Hr. Jon. IJryander. London. The Hijlory of the ahfov-

hent SvfteTti P. i. containing ChylogYaphy or defcriptiou

of the hinnan lafieal vejjeh by JoiiN Scpieldon. Lond,

1JS4. 4-to. — A Treatife on the pw/ifoons in Enjl In-

dia by Capt^Tn. Förrest, Calcutta ij$2, 4 to*

Hr. C. Bo>:net, / Geneve. ColkSHon compfete des Oeuvres

d'Hijioire natiirclk et de VJnlosophie de Charles Bon-
NET. 'Tom. VI. VII: VIII a Neuchatel. lyS^' 1783. 4'-to.

KoNGL. Svenska Bibel - Commission. Pvoföfver-

fattning af then heliga Skrift. Propheten 'Jeremia. 4:to^

Hr. Angelo g val ANDRIS. Lcttere Odeporiche.Vencz.iySo,

Hr. L. H. RöHL i Gre[fhvald. Vita Andrece Mayeri. 4:to,

Hr. Olav Ola vsen, Kongshcrg i Norri^-e. Rit the/s Is~

lanzka Lcerdoms - Lifta Fclags, eller Islånäjka Litteratur

Sålfiapets Handlingarfår åren. ijSo til iy84>4 Voluvi. S^vo.

4) Herr PrefMcnten och Riddaren Rosen adler,
fom är 1780 til KoDgl. A^cteDik. Academien i gäiVa éf-

verlcmnade en betydeJig Sain!i:;g af tryckte Svenflva

Böcker, har • 3^Li:erligare i är iorniorat denuimma med
24 Vokimer, af olika förmäler,

5) Framledne Herr Banco-Commiilarien Bengt Ber-
Gius har til Koiigi. Yeteuikaps Academieii tefcanieii-

terat defs egciiliitndigt Ik.rifiie Sandmg af otryckta Brej

och Handlingar i Svcnfka Hiftoritn rn. liigorande 20
Volinncr in 4:to: Dock med den forSattniiig, at denna
Breffamiing är, ntl en ft^-regiad KKla, deponerad nti

Rikfens St.uiders Banques förvar, ccli ej far 6pnas förr

ån Femtio År förflutit, .

'
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Pä de Ron, fom åro införde i detca Qi.r.rrrJs Handlingar.

1. nrhttnin om Spiral-Ftnupen, ^ide Fortfåttrén^en; nj Kekric
NiCANDER. _ _ - - _ _ -^^

2. Förfok, at utndr. fvaor.n om Oyr.rtfi-ns ncitUTliga nplofiiivtg;-

medd af Guytok l-e TiloKVEAU. - - i-^

5. 0??i Metallers fori:aIlcnide i fr,i'iitnivg vni tuh]i!f af Elds-

/?iff, flf Bengt Reinh. Geijer.
^

. _ ^55
4. y47!mrt}'/tnr7io^flr oin vagre fcglar af Loxza Slf:gte pli Goda Htfpps

ndidin af C. P. Tkuxberg. - ' - - 2S6
5. Atmcirkningar lid brtfulout ALBUCA, med h^fkrifnirgar po

Tr: nya Sbg , af 5oi<AS^DKYASTtER. - " _

é. Per A. arborea, et Örte -fegte ifrån Americ.z^ btjkrifvet af
JOSEPH CeLESTINO MUTIS. - - ^ - 1',^

7. FifhUiifi^is HushhUmrg och Hijforia ,
f/SAMUtL GDM A.v. ^of

Confirviction och iitYakiiing af en Kel ~ R-.fs öf-^cr cn gif-.-.n

Botten, af Zachakias Z. Plantin. - . ^-^

^. Berattelfe om en Bovde hvilken förlorat n!lc in- ech Ktv.lrtcs

Sinnen, men efter 12 ars tid dem ha/ligt oterfatt; afAK'^'ll>
FaxE. - - - - ?!f

JO. Ivfecf' Calevder, for hr i-jS^. af Clas Bjer »:a?:der. - 5:?
Ji» Utdrag af Korg!. Vetmfk. Acjdert-.::ns D:ig!^ck. - -

S'^'

REGISTER
pä de fcrnåmfca Ämnen, foin fcrckcmn:a uti dctci

Ärer? Hand)inu;:ir.

/jcctofell-lyrn : defs tilredning, 180. Ar detfamma fom
./* Socker-fyra, i^o.

Alhuca; Tre *nya flag uf detta Orcflngre,

Afv ''pin;^-, imcllan Scor-Sjon i Jemtland och 6fLcr-Sjor.9c,

Huru "den bäft kan fortfittas til Fjällen, 104.
Baroinctev, Om orfakerna til dcfs andrirgar, ic. Srigcr

efter Ikttalier, 11.

BeyJcrka-p\:no\ bclkrifvcs, 241. dfirtil brukade de gamle
Kampar Kiiigfvampcn. 245.

BhMöfs; förorlaka focicer Gran, 23^-
ÄAijrcry.förfok med Kldsinft, 122. 193. 2S3.
BottcH-profvart

i
nyttiad i Boiiu^IärJkc SK..rgärdcn, 155.

Botauik :
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Botanik; Om Crtflågtet Albuca, med dera nya flag der-
• af, i89- P^y^ nrborea, et nytt Trådilag fräxi Ame-

rica, 299.
Ceilon \ Om denna 6ns Mineralier och adla Stenar, 70,
Cheniie-, Forfok med Zeolith, 52. Sått at cryitaliilera

Citron-Hdt, 105. Smiiltnings férfoi med Eldsluft, I22,

193. 283. Om Rhabarber-jordens bellandsdelar, och
Acecoieil-iyran, 180. Om Kroppars abfoluta värme,
218. Om Qvartfens uplösnings- medel, 272»

Citron-faft; Sått at cryftalUfera denfamma, 105.

Cvyfialkv; artificiella, 273. 282» Deras generation, 276.
Djw"-> Mv.s fjvjuilio , en ny Råtta frän fodra Africa, 236-
tids-luft^ Smältnings forfok diirmed, 122. 283. Inrätt-

ning dcrtil, i(;3.

Falkarter llviljas ilrän Crnar på nåfvet, 302. Falco HaJice^

tni, Se Filk]juie.

Fifiljtifens hushållning och Hiftori^, 301. År en Falk-

art, 305.
Fjållem hogd ofver hafvet, 103. Sten och Bergarter

hvaraf de beftå, 95.
FIugfva7izp, fororfakar raferi, 246. Brukades til Berferka^

gang, 247.
Foglar; af Loxra flågtet pä goda Hopps Udden, 285.

Ny art deraf, 288-
GliiHjf-ia-, en märkvärdig forändring deraf, 113.

Hafs- botten; Inltrament at underfoka defs belkaffen-

het,^i55.^

Hafs 'Om; Se Fiik-juie.

Igfar; föråkas genom ägg, dem honan ligger pä, 8i*

infcBa", Åihidkomma Socker på Gran, 23g. Infeft-

Cnlender, 319.
Jcrdbåfnin^', i Calabrien var orfak til 1783 års varma
och torra fommar, 8» verkar på Barometern, 10.

Kol-Ryfs, eller Kol-Jlig-, Conflruftion och uträkning der-

af, 309.
^'oppor; Om 1783 ^^'s Epidemie, 134. Nödig varfamhet

för at ej fprida'fmittaD,i43. Fiiiru Metalknfka bulningar

forekommas och botas, 14Ö. Ympningens n^^tta, 154.

Krok-Liuier; Satt at Unna Indices för Bögningens
förändring, 158.

Ao/V; fammandrager Is och gör Vakar, 25» Abfolut

köld inträfi^ir vid 800 grader under Frj-spunkten, 223*

Lampe-vekar
; bandformige fom ej rykä, 187. med luft-

rör igenom, 192. Lomn;
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Loam; En jordart fom ar nyttig uti Oranf^erier, 117.

Loxia-, nya fogiar af detta Slagte, 236. gcra ikada på
äkrar/288-

- Lunddoren-, Et fkal pä granfen imeilan Jemtlai^d cch
H.irjedalen, 100. Se fKal,

Luft-fyra-, nplofer jordarter, 277. tjenar vid artificiell-

cryltali görcing, 273.
Mathematik; Method at finna Indices Variationis Cun-s-

tura?. 28. 158- Om Diuerentio Differential /Equationen

dd:- -^"^'xdz-^Vdxdz+ Wdz-zno, 172. Inte^

pration ar Differential Formlen—— «

197. Theorin om Spiral-Pnmpen, 4:de Fortiattn. 249,
Conftruction ocli uträkning af en Kol-Ryfs, 309.

Medicine; OmOpii bruk i Vcncrifka Ijukdomar, 34. Upkaft-

ning af fvart låpnad materia och blod, med fvart ftoigång,

40. Om 1783 års koppe-epidemie, 134. VenerifK Starr

cch defs operation, 204. Om verkan af Haggbarks De-
coft i venerilk fjuka, 209. Om en Bonde fem häftigt

mifte och efter 12 Hrsteriick alla lina finnen, 315.
Metallers fcrhällande i Elds-lufts-lägau, 2S3-
Miueralogie ; En ny art af Zeolitii, 54. Cciions Mineralier

och ädla Stenar, 70. I\lincrographiike Obforvationcr. 89-
Mineralogifive Anmärkniugar öfvcr itflcilliga okända
jord och Ilen arter, 109.

Morunge; Se Skal.

Natwnl-Hifiorie; Ron med enicfvande Sköldpadda, 47. Om
Jgiars förökande, 81. Om S^-alflägtet ioJrcr-Sjon, 8^
Tva nyaodJor ifrän America, 164. P.lns pumiiio. 236.

Nya Eoglar afLoxia? ll.^gtcr.z^ö. Filkijiifens Hiftoria.^oi.

Opiitn/; dofs bruk i vencriika Sjukdomar, 34. ar ej n^göt

Spcciiicum, 40.
Peru Arhorca; et nytt Grtc-fiägte frän A!niTica. 299.
Fhfinu; im.iJtcr för bissrör med Eldsluft, 284»

^iwip\ Tlieorin om Spiral-pumpen, 249. Tii hvad Högd
vatten därmed kan aipUM-dras, 270.

Ozur.rs; Om i\c[s iiaturi rplosiiings mc- 'i. ,72. Ar::-

^liriella Qvarts-Cryllallcr . 282.

Jiludjnrhrjon/ens befmnds dciar. iS^-

R:jtux nytt flag dor.if,

fiidcii(Ui) nytta i
' .190.

Skalj clL"r iodrätta : ^enom bergen, bcfkrifvas, I cc.
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