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Hans MAjESTEf

KONUNGEN,
DE^S VÉTÉNSKAPS ACADEMIE^

PROTECTOR.
KOJSIQL 'ACJDÉMIMNS
LEDAMÖTER.

Héi'r Grefve Akders Joham voti ÖoPKE^f^ KöHgi
Majrts och Rikiens Råd, Ridd. oeli Commendé af

Koiigl. Maj:ts Örderij f. d. Prefident i KohgL CänMie-
Colleg. och Upiala Academies Caiizler^ Ledaöiot af

Kongi. Vitterhets och Mulkal. Acad. af KongJ* Ve-
teriik, ^ociet. i Upfala, Märfeille öch Bern^ famt af*

Hifton Inftitutum i Gétthigerii

Herr Gilbei^.^ SnELDONj öfvér- Skepps = Byggmållare
vid Koiigl, örlogs - Flottan.

Herr Jonas MELDEReREUTZ ^
Capitairij åi Mattieiii^

Profeitor i Upfaia,

Herr Cirefve Eric von Stockenstrom, Koiigl* Majrts

och Rikfens Råd, Ridd. och Commend. äf Maj:ts

Orden, f^ d. Prefident vid Lag-Comrniffiöliéri och
Åbo Acad. Canzler, Ledarn* af K. Patriot. Såilfliiipefci

Herr Pehr Adlerhetm, Bergs-Råd,
Herr Abraha?^ BåcK, M,- D. Archiater, Collegii Mediei

Pr^efes, Riddare af KoiigL Nofdft. Orden j Ledaki* af

Kejf. Acad. Nat,- Ciirlof, af K. Vet. Societ 1 tJpfalä

och Trondheim, famt af Soclété R^ de Medédrié 1 Päris.

Herr Baron Alexander Funck, Bergs -Räd^
Herr Carj. Fredr. Méxa änder , 'Theol; 'Do&i. Erke^

Bilköp och Upfiia Acad. Pro-Canzler, Ledamot af

"KongiNordrc. Örden^ K. Vetehfic; Soeiet iUpfda, mm.
Herr Johaiy Cj.ason , Grofshandlare i Stoeldiolm^
Herr CarlLeyelt., fergs-Rad.Ledain. af K.PatnSållf/:^
Herr Zacitar. Strandberg, D. d. Affeflof 1 K,

Colleg. Med. Ledarn, af K. Pair, M\?k,
Herr Olof af Acrel ^ IVL ]). Gcneral-Direéléuf ufvef

Lazarciterne i Riket, ProfelTor , Regements ^ Fältilcå

vid Adels-Fanan, Ridd. af K. AVafa-Orden, Led. af K.
Chirurg. Acad. i Paris och K, Vet. Societ. i Göttingen.^- ^l-

)( Metf



II ~ KongL Academicnr

Herr Olof Celstvs', Theol. Doft. Biilcop ocli Lunds
Acad. l-ro'-Cärjzler, Led. af K. Vet. Soc. i Uplala,

Trondheim och Lund, Tamt af Patr. Sälilliapet. T. i.

FruGrefvinnanEvA de laGardie, Riks-Rsd.EKEBLAD.
Herr Herman Schutzekcraxts , M. D. Archiater,

Led- af Kejf. iÄcad. Natur^e CurioforUm. * i.

Herr Johan Gottsch. Walt^erius, M. D. Ciicmise

ProfeiTor, Ridd. af Kongl. Wafa Orden, L-ed. af Kejf.

Vet. Acad. i Petersburg, Acad. Nat. Curiof. och K.

Vet. Societ. i Upfala och Lund. T. i.

Herr And. Hellant, Oeconomiae Directenr i Lappmar-
ken, Led. af K. Patr. Sålilk. och af LeMufee i Paris.

Herr Grefve Jokan G. von Seth, Cai-nmarhcrre, Ridd.

af Kongl. Nordil. Orden, Ledarn, af K. Patr. Saiiflv.

Herr Jacob Gadolin, Theol. Doft. och ProfeiTor

famt Dom-Probft i Åbo.
Herr Pehr LrnNBERG, ProfeiTor Ridd. af K. Svärds Ord.

Herr Nils Sch enmark, Mathem. Profeflor och Led.

af Phyfiogr. Sällflc. i Lund. * i.

Herr Grefve Carl Fred. Scheffer, Kcngl. Maj:ts

och RiHens Rad, Ridd. Commend. och Canzler af K.

]\laj;ts Orden, f. d. Hans Kongl. Majeftets och Deras

Kcngl. Högheters Arf-Prinfarnes Gouverneur, Ledarn.

af K. Vittcrliers Acad. af K. Patr. SSlUlv. och af K.

Vet. Samh. i Gctheborg.
Herr Sven Rjxman, Rerge-Räd, Direfteur ofver Jsrn-

f6r.idliniJ:en , Ridd. af K. V^a a Orden, Ledarn, af K.

Patr. Säillk. * 3.

Herr Carl Alb. KosENADLER.Prcildent. R. af K. N. O.

Herr Baron Carl Fred. Adelcrants, ofver-lnten-

dent, Commend. -J K. N«irdfr. Orden, K. Rlälare och

Bildhugg. Acadeniiens fiandige Praefes.

Herr Eric Gust. Lidrfck, Hiftor. Nat. Profeflor i

Lund, Ridd. af K. Wa.a Orden, Led. af Lundiflva och

Götheboriril^a K. SnlMl;.

Herr Castkn Rönnow, i\I. D. f. d. Stats-Räd och for-

fte Lif-IMedicus lios fram I ed ne Kon. Stanislax'S i

Polen, Ridd. af K. NordlL Orden, Ledarn, af Societé

R. de Mcdecine i Paris. * r.

Herr Bcnct Fkrrner. Canzlic-Rsd. Ridd. afK.Nordft.

Orden, Led. af K. Vet. Societ. i 1'pfala, London, och

IVIcMitnellier, lamt af K. Patr. Säliik. Correfp. af K.

\cx. Acad. i Paris. T. 1.

"

Herr Pehr Zetzell, lAI. D. AlTcfror, FMt-Medicus vid

K. Armcen/Led.af Chur-MayntzilkaVet. Acad. * i.

Herr



Ledamöter, III

Herr Tiburtz Tiburtius, Probft och K. i WretaKloller.

Herr Joh. G. Wahlbom, M. D. Affeffor, Provincial-

Medicus i Calmare Lån.

Herr Edward Fred. Runeberg, Secreterare hos
Borgerlkapet i Stockhoh-n, famt vid K. Commiffioiien

ofver Tabell-verket. T. i.

Herr Peter Jonas Bergius, M. D. Hift. Nat. Profes-

ibr, AKeKov i K. Colleg, Med. Ledarn, af Kejf. Acad.
Nat. Curiof. K. Vet. Acad. i Petersburg, K. Societ. i

J^oiidon, Upfala, Göttingen, Pliiladelphia, Haarlenij

Trondhietn, Bafel, Zelle, Vliffingen, Rotterdam, Lund,
Gotheborg, Berlinlka , Nat. Curiof. och Patr. Såilfk.

Correfp. af Vet. Acad. i Montpellier. * 2.

Herr Pehr Osbeck, Theol. Doft. Probft, Ledarn, af

K. Acad. Nat Curiof. famt af K. Vet. Societ. i Up-
fala och Lund.

Herr Fredric Mallet, Mathem. Profeffor i Upfakj
Led. af K. Vet. Societ. d-arftådes. * 2«

Herr Dan. af Thunberg ,
ofver^Direfteur, Ridd. af

Kongl. Wafa Orden. i.

Herr Roland Martin , M. D, Anat och Chirurg, Pro-

feffor i Stockholm.
Herr Pehr Adrian Gadd, Chemise Profeffor, Plantage

Direft. i Finland, Ridd. af K, Wafa Orden, Ledarn,

af Kejf. Oeconom. Societ. i Petersburg, Lärdoms Soc.

i Upfala, Lund och Gotheborc:, famt K» Svenfka och
Heffen-Homb. Patr. SållfK. 2,

Herr Johan Carl Wilcke, Tharoifk. Profeffor i Expe-
riment. Phyfiken, Kongl. Svenfiva Vetenlk. Acad. Se-

creterare, I^ed. af K. Vet. Soc. i Upfala, och Gottin«

gen, famt Phyiiogr. Sallik. i Lund. * 11.

Herr David vOn Sctiu ltzenheim, M. D. f. d. Artis Ob-
lletriciije Profeilbr i Stockliolm, Ridd. af Kongl. Wafa
Orden, Led. af K, Patr. Såillk.

Herr Daniel Melanderrjelm, Aftronomlse Profeff.

i Upfala, Ridd. af K. NordlL Orden , Ledarn, af K.
Vitterhets Academien, K. Vet. Acad. i Berlin, Peters-

burf^, Bologna, Upfala, Siena, Gottingen och af K. Patr.

SalifK. Correfp. af K. ParifiQva Vet. Acad. ^ 3. T. 2.

Herr Johan Kaartman, M. D. Medecinje Prof. i Åbo,
Ridd. afK. AV. Orden, Led. afK. Patr.Sallflv. * i.

Herr Alexander Mich. von STRUSSENFELT,Gen.Maj.
Commend. af K. Sv. Orden, Led. af K. Sållili. iLund.

HerrFREDRTC af Chapman, Värfs- och Contre-Amiral,
Ridd. af Kongl Svärds Orden, Ledam. af K. Målare
Acad. och Patr. Sållik. )( % Herr



ly Kongl Academiem

llexv Anders ScHoxfiERG, Canzlie-Råd, Riks-Heralds
cus, Fidd. af K, Nardft. Orden, Ledarn, af K. Virter-

hets Acad. och Patr. Sållllc. :

Herr Anders Pla?^ma>:, Phyficcs ProfeAbr i Abo,
Lpdatn. af K. Societ. i Upfala.

Herr Baron Johan Lij.jl:.\xr-\-\ts, Stats rSecreterare,

Conftituerad PrefidciiL uti Kougi. Stats -Contoiret,

Commeiideur af K. Kordft. Orden , Led. af K, Patr,

. pcli Götheborgika S^lJJk.

Herr Baron Clas AlstkÖoVier, Can2:lie-K?d, Comniend.
jif 1^. Walii Orden, Ledarn, af K. Societ. i GoctingeD,

Florence, Rotterduni, Lund, Godieborg, Uprf-iuitr.

^Sållik. i London, och Patr. Saihk. -

Kerr Grefve Joh. Geokg. Liljeaherg, f. d. PrefKient

i K. Majrts och Pikets liergs-CoUcR. Comiuend. af K,
Nordft. Orden, Ledarn, af K. Patr. 'S.illjlv.

^

Herr Bengt Qvjst A.xdersson, Affeffor i K. Bergsr
CojJeg. Direcceur vid de finare J?.rn-Fabrikerna, Led,
af K,"P?itr. ocli Lundika SalHk, T. i.

Herr Nils Marelius, Öfvcr-Direéc. vid KXandtm. "^'i.T.i.

Herr Nils Li^^D BLOM, f. d.Profeilcr vid K. Artilleriet.

Herr Anders afBoxrx, Cammar-Räd, Kiud. afKiNordft-

Orden, Ledarn, af K. Vitterhets Academi:?n,

Herr Gustaf von Engestrom, Ber!;s-Rs(j, cdi Mynt^
Gvardien, Ledarn, af Societ. Nat. Ciu iof. i Berlin och
af Sallllv. i Lund. - i. T. i.

Herr Baron Samuel Gust. HER:\rELJN, Bergs-Räd, Led,

M'Societ.Nar»Cnriof.i Berlin och af K. l^irr. Salhkaper,

Herr Erik Prospekin, Profcilbr, Afcron. Obfervator

Reg. och Ledarn, af K. A^et. Societ. i L'pfa!iu * •2-

Herr^AxEL Magnus ^•o^' Arhjn, Cieneral-Lieuieranr,

f« d. General-Q\-arrer-M Wtarc och I )irccr. ibr K. Fortificat,

Hidd.Jif lvSv.Vrds Orden, Ledam.af K, Parr. Salilk. T.i.

Herr Grefve Sven fk'NGE, Kongl, ]\laj:cs ocii RikftMif^Ryd,

Conimend. af K. NonilL Orden, Led, r.f K, Patr. S.illikap,

Herr Jonas Hollsten, Prnyit, Kyrkoherde i Luleå.

Horr Pkiir Wa.-iSTRo^r, Camererar'^.

Herr Jr^AN Aon. Grit. l. Aurahamsson. Bniks-Patron,

Herr Nii.s Dalheku, Bcrgs-Käd, Lcdam af K.Verenflc.

Societ. i Göthcborg, Kcjf Oeconeni. Soc. i Petersburg

orli Knngl. IMed. Soc. i l^iris. * i. T. i.

Herr Gi:st.\f Adolph Letjonimark ,
Bcrgs-Räd,

Led, af K. Patr. S.illik, T.' r.

fjerr Baron Caul Sparre. Kongl. i\Iaj:t.^ och Ri' fens

Rid, öfvcr-Stäthällare i Stoclihohn, Abo Acad. Canz-
'

ler,



ledamöter, V

ler, Ridd. och Commeiid. af K, Majrts Orden, Ledarn,

nf K. Målare Acad. och Patr. Sålilk»

Herr Grefve Melker Falkenberg, KongJ, Maj:ts

qch Rikleiis Råd, f, d. Prelldeut i KongL Lag-Coms
miiiionen, Lunds Acad, Cana^ler, Ridd, och Comm,
af K. Maj:ts Orden, I.edam. af K, Patr. Sållfiiapet.

Herr Joachim A/^/ilhelm LiEjESTxiåLE, £ d. Jiiftitise'.

,
Canzlcr, Ridd. af KongL Nordft, Orden, Ledam, jif

K. Vitterhets Acad. och Patr, Såilflv. T- 1.

Herr Grefve Nils Bjelke, Kqngl. Maj:ts och Riliféns

Rad 5 öfverite Marlchahc iios Hennes KongL JVlajtt

Drottriiiigen , rrefidcnt i Koiigi. B^rgs-Colleg. Ridd»

och Ccnimend. ?if Kongj. Majrts Orden, Ledam. af

K. Mäiare och Fluficai. Acad, Yamt Patr» SåJllk.

HerrB^:R]vii.BERNi3TSöN, Bergshauptniau vid Sala Silf''

. ver-verk,

Herr Baron Patrik Alstromer-, Commerce - Räd^
Dhccteur af Oftiiid. Compagniet, Rjdd. af K. Wafa
Orden, Ledam» af K, Mnficat Acad. Patr. J^und,. och

rdåtheb. SaUlk.' ;
Jterr ]oHA^i Lor. Opiielius, M, D* A^e^or i "K*

ColJeg. Med. Medicns vid Iv Seraph. Ord. Lazar. *4, T, 2o

Herr Carl WiT-.Hf<:LM Soheele, Apothekare i Kppiog,
Ledarn- af K, Vet» Acad, i Tarin, och Societ, Nat,
Curioi^ i Berlin. ii,

, ,

Herr Grefve Ulric Scheeeer, Kohgl. Maj:ts och Rik»

fens Rad, f, d, Prefident i KongL. Can^lie-CoUeg. Abq
Acadenn, Canzler, Ridd» och Comm,^ af K. Maj:ts Ordern»

Herr Carl Peter TnuAiEiiRG, M, D, Medicinse och
Bqtan, ProfejTor i .UpfaL% Ledam. at Kejf. Acad. Nat
Curiof K, Vet. Societ, i Upfala, Patr, Sållfkapet, Soc,

"Nat Scriit. i Berjin, Lund, Haarlem, AmUerdam och
Trondhiem, Correfp, af V^t. Acad, i Montpeilier och
Batavia* '-^

15. T, i.

Herr Hi^KRic Nicander, K. Svenfta Vetenlk. Acade»
iTiiens Secreterare cch Aftrononi, Ledam. af K,. Mu»
iicaUfiva Acad. och Patr, Såljft. * 6..

Herr Akper^ SPARRMAiv, M. J), ProfelTor, Intendent
vid K, Vet. Acad. >]atnral Cabiuet, Ledam. af K.
Såilfiv. i Lund, Gothebcrg, och Heffen-Homburg. * 5*

Herr Clas Bjerkander, Comminiller IGothene 1 Skara
Stift. --i^ia.

Herr Carl M. Blom, M. D. Affcffor, Provinc. Medlens
i Kopparb. L^n, Ledam. af Societ. i Bafel. * 3.

)( 3 Herr



vi KoH^L Academienf

Herr Baron Christoph. Falkengren, Kongl. Maj:ts
och Rikfens Råd, Prelident i fCongl. Arniralicets-Coll.

Ridd. och Comm. af K. Maj:ts Ord. Led» af K. Patr. Sålllk.

HerrJoHANKRAFTMAN,Profeffor,Ridd.af K. \Vafa Ord»
HerrJacob von Utfall, Direcc. af Oftind. Compagniet,
Com.afK.W»Ord. Led» af K. Patr. och Phyfiogr» Saillk,

Herr Johan Gustaf Acrel, I\I.D, och Profelf. iUpfala.
HerrpET. Joh.Bladh, Super-Cargo vid Oftind. Compagn,

Ledarn, af K. Phyfiogr. SälJfk. i Lund» * 2.

Herr Baron Fredric Sparre
,
Kongl. ]\Iaj:ts och Rik-

fens Råd, Gouverneur för Hans Kongl. Höghet Cron-
Prinfen, Ridd. och Commend. af Kongl. Ivlajrts Orden,
Ledam.af K, Målare Acad. och Patr. Salllk.

Herr Adolph Murray, M. D. Anat» och Chirurg.Pro-

feflbr i Upfala, Ledarn» af K. Vet Sociec. i Upfi^la

,

VlilTingen, Bafel, Florents, Siena, Berlinfka Nat. Curiof.

och Patr. Sållfk» * i.

Herr Anders M. WäHLiN, M. D» AlTeiTor och Prov.

Medicus i Jönköpings Lån, * i.

Herr And. Jah. Retzius, ProfelTor och Botan. Dct
monftrator i Lund, K. Phyfiogr» Sallik. Secreternre,

Led. af K. Patr. Sållfk. i Stockholm, Kejf. Oecon. i

Petersburg, K. Med. i Köpenhamn, Nat. Curiof i Berlin,

Vet. och Vitt. SAllfk. i Gotheborg, \leJfen-Homb, Patr.

. och Sv. Upfoftrings Sallfkapet, Correfp. af Oecon. Sociec»

i Leipzig.

Herr Grefve Guktaf Phtl, Creutz, Kongl, Majrts och
Ri!:fensRäd, Prelident i Kongl. Canzlie-Colleg. l^pfala

Acadcmie Canzler, Ridd. och Commend. af K. Majrts

Orden, Led. af K» Målare Acadeni. och Patr. S.ilii"ka|'rc.

Herr Johan Gottl Gahn, AlTelTur i K. Hergs-CoJiegium»
Herr Johan Alstromeh, Directeiir,

Herr Johan UlfsTrom , Diretleur vid Stromsholms
Sluis-byggnad.

Herr Samuel Odman, Comminiftcr, Led» af HclTen-

llomb. Patr. Sälllkapet. T. 1.

Herr Pet. Jacoh Hjelm, Proberare. * 2.

Herr Zactt. Z. Plantin, Infpcdor ulver jMätt Mål och
Vigt. * 2. T. T.

Herr Jon. Hinr. Lindquist, Mathem. Profcfibr i »Abo.

^r^rr^r^
UlLASD-



Ledamöter, vir

UTLÄNDSKE LEDAMÖTER,
Herr Sagramozo, Riddare af Malta.

KerrHEviK, Secreterare vid Kongl.Chirurg. Acad. iParis,

Kcrr Anton de Ujlloa, Spanlk Amiral och Aftronom,
herr Gleditsch, Botan. Proleffor i Berlin.

Herr A.G KiESTNER, Hof-Råd,Math.och Phyf.Prof.i Gottin,

tierr Charles Bonnet, Ledarn* af Stora Rådet i Geneve.
Herr GuETTARD, Botanicus, Led. af K. VetAcad^ i Paris,

Herr Fred. Chart.. de BåER, ProfelTor, K. Svenlk Hof>
Predikant, f. d. Legations-Predikant i Paris»

Herr G. F. Muller, Kejferl. Ryfk. tliftoriographus.

Herr Frans Ulr. Aepinus, Keiferl. Rylk Stats- Råd

^

Ledarn» af K. Vet, Acad. i Petersburg»

Herr De la Lande, Aflronora^ Led. af K.Vet Acad» i Paris.

Abbe ExpiLLY, Canonicus i Avignon»
Herr W.ChamberSjK. Archite61:iEngland,R.afK»N. Ord.
iierr i\.L. SciiLoTzER, Hof-Räd, Hilh Prof. iGöttingen.

'

HerrE. Sandifort, Anatom. Profeffor i Leyden.
Herr JoH. And.PvIurray, Hof-Råd, Med. och Botan. Prof.

famtPraef» Hort. Botan.i Gottingen, Ridd.afK.Wafa Ord.
Herr Messier, Aftronomus, Led. af K. Vet Acad, i Paris.

Herr Lamb. H.Rohl, Aftronomise ProfeiTor i Greifswald*

Herr E.Laxman KejCRyflc Bergs-Råd, Ledarn, af K. Vet.
Acad och Oeconom. Societ. i Petersburg»

Herr De la Rochefoucault, Duc et Pair de Francé.

Herr Alex. B. Kolpin, Medicinse ProfeiTor i Stettin.

Herr M. Hell, Kejf. Ailronomus i Wien.
Herr Monnet, Franfk Chemicus.

Herr Joh.A.Eulér, Secret. vid K. VetAcad. i Petersburg.

Herr von Born, Ridd. Kejf» Stats och Bergs-Råd i Wien.
Herr Perronet, Ledarn. aflC. Vet. Acad. i Paris.

Herr Joseph Banks, Bart. Préfident afK.V.Soc. iLondon.
Herr Rumo vski, Hof-Räd, Aftronomiae Prof. i Petersburg*

Herr Jean Bernoulli, KongL Aftronom i Berlin.

Herr Joseph Priestly, EngellkPhyf. L.af V.S.iLondon.
Herr a. G. Richter, K. Lif-Medicus, ProfeiTor i Gottingen.

HerrKERALio, Ridd. Aide-Major vidEcole MilitiParis.

Herr Jag. J. Ferber, Mineralogus, Prof» och Ledarn, af

Kejf Vet» Acad. i Petersburg.

Herr Spalan zani. Hift.Nat ProfeiTor i Pavia.

Herr SAGE, Mineralogus, Led. af K.Vet Acad. i Paris.

Herr RoMé de PIsle, Franfk Chennicus.

Herr P. S. Pallas, Hift. Nat Profeffor i Petersburg.

Herr Carsten NiebuhR;, Kongl. Danfk Juftitz-Råd.

i:crr



vin Kongl AcademienT Uthindfkc Leäavdoter.

HerrDu Sejour^ Aftronomus, Led.afK.Vet. Acad. i Paris,

Prins De KuRAkiN, Keif. Rylk Cammariierre.
Herr Domaschneff, Kejf. Kyfk CammarJierre och f, d. Direfteur

afKejr. Petersburgi/Iva Vet. Acadeniien, R. af K. Wafa Orden,
AbbeRoziER, Canonicus i Lyon, Utgifvare afjomn. de PhvTique»

Herr John R. Forster, Hift. Nat. Profefior i Haile.

Herr Bailly, Aflronome, Ledamot af K. Vet. Acad. i Paris.

Herr Pet. Fr, Suhm, Kongl. Danik Cammnrhc-rrei

Herr Joh. de Berger, Confcrente-Rnd och Furfce Lif-Mediciis

hos Hanj Maj:t Konungen i Danmark. * f.

tievr Esaias Fleischer, Etats-Rbd i Danjiii;rk

Herr Hans Ström, Kyrkoherde i Egeu i IVorige.

Herrjori. Adolph Schinmeyer, Theol. Docr. Siiperintendeut

i Liibeck»

Herr Fontanieu, Led. äf K. Vet. Acad. i Paris.

Hel^i* JdH. Q. P, Möller, Hiftor. Profeffor i Grcifswald.

Herr Phil, Picot ]5ar. de la Peirocse, Avoe. Gen. vid Paflam»

i Languedoc, Led, af Vet. Acad. i Touloufe,

Herr AcHARD, Direft. for Phyf. Claffcn af K. Vet. Acad. iBeriin*

Herr Dalrympel, Amir. Capitain i EngJand.

Herr Meyer, Apothekara i Stettin.

Herr Jaquin, K. Bergs-Rid, Chym.och Bot.Tn. Profeffor i Wien,
Herr Pennant, Efq. Natur-Hifturicus i Eng"aud.

Herr Morvsai;, Gen. Av^c. Hon. vid Pariam. i Bour^cgne,

Can.-^ler vid Academ. i Dijon * r.

Fnrftinnan Daschkcw, Direflor af Kcif. Vet. Acad. i Petersburg.

Herr Lokenz Crell, Bergs -R.id, ProfelVor i Hehr.fcadt.

Friherre Fred. Ant. von Heinitz, KongK Prcufiik verkl. Ge-

heime Etai.-?- och Krigs-RGd, Dirigerande 31inifter, ofver-

Bergshauptnian och Chef fur Beri;v. Depån, i Berlin.

Herr Barthes, Lif-Medicus hos Diic d'Orleans, Can.-!:cr vid

Med. Univ. i iMontpcllier, Led. af K. Vet. Acad. i Paris.

Herr Richard Kirwan, Elq. Lod. af K. Societ. i London.

Herr Horat, B, De Sau.ssure, Plul. Nat. Profeffor i Geneve.

Herr JosKPH C. x\Il'Tis, Kongl. Spati/k Botanicus, Aftrouom

och Pr.-efc^t. af Botan. l-^.vped. i Södra America.

Msrr Jonas J^KV.iNDER, HUt. X.U. i London. * i.

Stjei >:nn * fne.i bifogndt' z'fi or t tif XiWittcf:, utmärker, J,:!t u

mtiiign RoK elhr .Ifhaudliugar hv^ir cch eu Leaamot ingift ii
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lor, h varefter man utan omfvep och ovifsnet

iTiä kunna döma, huru många antingen verke-

hga eller orimeliga rötter, och ibland de förra,

huru miånga jakade eiler nekade rötter en Bi-

quadratifk Äquation linnes ega.

Af fadan anledning hoppas jag det ej torde

anfes öfverfiödigr, at nu upgitva et firfkildt

fått, hvareiter aiia fidana frågor kunna ome-
ceibart uplofas och befvaras för de Biquadrati-

fta .^quationer, hvaruH den andra termeö-faHa?, -

At defto båttre uplyfa fielfva Methcden
hårvid, börjar jag m.ed defs tlliåmpning tii Cu-
bifka /iquationer, hålft famma Method tii en
hufvudfakelig del beror af en til detta ånda-

mll låmpeligare Geometrifk conftrucUon ^f fjelf-

v?i ^quationerne, än de eljeft vanlige, och
hvarigenom lättare tilfälle gifves at af blotta

Figuren determinera de omftåndigheter , foni

verka til den i fråga varande ohka befkafien-

het af /Equationernas Rötter, hvilken af i:ägra

Autorer beteknas med namn af Rötternas af-

fedioner.

Således år det fjelfva .iquationernas con-

flnicliön, fom fl^al vågleda mig i åmi:et. Men
både för korthet och tydlighets (kul uti ut-

förande- häraf, m.åfte föregå nplösningar af

nås^ra Problem.er, iafom hurtU tjenliga Lemma-

ta, hviika blifva följande:

Froblcm /. CMÖ (Tab. I. Fig. i.) ar en

Parabel, hvars Parameter, Ibm må kallas P,

defs vertex C, och på defs axel abfcilTan aC,
Sro alla gifnc: Om nu APO år en emot axe-

len vinkelråt Hnie begåres at imellan

Afymptoterne AC,AO befl%ritva en likfidig Hy-

l)erbc!, fom må tangera den gifna PaiuHciT CMO.
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Uplofning, Lät MB vara den fokta Hyper-
blen, och M fjelfva tangentpunften. Om räta

iinien AB dragés få, at den delar räta vinke-

len CAO mitt i tu, famt rakar Hyperblen i

B, fä föreftäller denne pund Hyperblens ver-

tex: Drag BD, RM lodrätt emot AC, famt
den til Parablen och Hyperblen gemenfama
Tangenten MT, fom räkar Parablens axel för-

längd pä andra fidan om C uti punéten T.

Dä år, i förmåga af Parablens egenfkap,

CR = ~ TRj och åter i förmåga af Hyperb-
lens egénO^ap TR = AR^ fdledes CR = | AR;
följakteligen CR =: f AC. Härigenom år altfä

* fjelfva Tangent-punften M redan determinerad.

Vidare år, i kraft af Hyperblens egenfkap,

AD^ AR X RM AC . RM; och uti Para-

blen är RM ^ =i CR x P - 1AC . P, eller RM
AC.P: fSledes år AD^ zzfAC yJACTp.
Når altfä Potentia Hyperbote nu blifvit fun-

nen, fä kan den famma imelian de gifne Afymp-
toterne pä vanligt fått conftrueras. H. S. F.

Corollarium i. Em.edan AD^n fAC VfACP;
fä mäfte 27 AD^ == 4 AC^P; hvaraf tydligen

följer, at om 27 AD^ <J 4 AC^P, eller ^£ <
AC^ .P

^
" '

; fä fkola Parablen och Hyperblen
AD^

icke tangera, utan nödvändigt fkära hvaran-
nan. Däremot

Corollar, 2. Om 27 AD^ > 4 AC^P, eller

AC^ .P
^£ > 5 få kunna deffe bägge kroklinier

aldrig råkas.

A 2 Orok
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CoroIIar j. Men då deras tangerande cger

AC^ , P
rum, eller då ^ = —— få år, Mam vi

redan funnit, altid CR = f AC, och altfåCR.P
eller AP^mf AC.R

Pr6l?km IL AMN rPig. 2.) år en Parabel,

hvars vertex A, Parameter P och axel AS äro

gifne, och emot AS är rata linien AP vinkel-

rått dragen, hvarpä är gifven en puncT: B. Det
begåres, at genom denna puncften B, fäfom ver-

tex, befkrifva en annan Parabel BML, få at bäg-

ge Parablerne mäge tangera h varannan utantill

Uplofning. Ponera M vara Tangent-punclen,
och MT Parablernes gemenfame Tangent, fom
Mr AB uti G, och råkar axeln AS förlängd

Uti famt drag perpendiklarne MP och MR.

Parablens AMN ecenflNap gifver AT ~vTR,
och faledes PG AG = ^ AP. Åtven är, en-

ligt Parablens BML egenfl<ap, BP =r | PG;
at BP måfte vara z: ^ AP; hvaraf följer, at

BP zz } AB, och AP 3: f AB.

Härigenom ar altfå Tangent- punften M rie^

terminerad.

Vidare til at finna den fökte Parablens

BML parameter, fom mS kallas p\ få märkes,
at i Parablen AMN ar RM^ =: AR . P; eller

AP^ - P.NL Pi fåledes PM zz'^ - ^^-Jfl. .

P 9 P

och i följe häraf PM-' zz • Men uti
Si P-

Parablen BML är ock PM^ zzB? .t; det är

?M'zz
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256 AB* ,
PM^ =1 AB./>: derföre blir _i—- - fAB.;^.

Hvadan altia p
- 27 ?^

Säledes kan Parablen BML nu låtteligen

conrtrueras. H. S. F.

Corollar, i. Håraf år klart, at om i Parab-

, r.wr 256 AB^ „ p.?^ 256.
len BML vore —-^^^3 eller —- > — y^ 27 P' AB" 27
fä fkulle Parablerne ej tangera, utan flvära

hvarannan.

Corollar, z. Däremot trm — > -
- ^ - > la

27 AB^
kunde de aldrig råkas.

Corollar. j. Men dä Parablerne tangera hvar-

annan, fä måfte, enligt detta Problems Splu*
tion, nödvändigt vara AP — f AB.

Probkin III, BMD (Fig. 3») år en gifven

Half-Cirkei, pa hvars Diameter AB förlängd

år en gifven pu rid: A, hyanfran emot AB är

lodrätt upreft räta linien' AL. Det begåres at

befkrifva en Parabel AM med Axlen AL oeh
vertex A, fä at den utvändigt mä tangera den
gifne Half-Cirklen BME>?

Uplofning, Ponera alt. vara draget^ fom Fi?;

guren utvifar; fä måfte, efter TM år en tan-

gent til Parablen, AL z: 4 LTj och i följe

deraf GP z: | AP. Men GM är oek en taii.»

gent til Half^^Cirklen^ derföre år CP : FM : :

PM : GP; hvadan PM^ - CP . GP = CP . | AP
i- CP. (AC — CP).

A 5 I föl-
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I följe af Cirkiens nntur, år åfven PM- z:

BC^ - CP-; faledes måfte BC'^CP^ = iCP.
CAC - CP); det år CP^ =z f BC^ ^ AC' CP.

Igenom denna .'tquarion £nner man CP
— I AC j: v i AC^ -r- 2 BC^; och filedes

AP = AC - CP = i AC T V I AC^ - 2 BC^
Utaf de bagge teknen "^T, gåller här endaft

det ofra eiler — ; ty om det nedra elier +
ftiulle antagas, få blef AP ftorre än 2 AC

;

hvilket detta Problems natur icke tiiläter; hvar-

före värdet på AP hår rätteligen år AP = fAC-

V I AC" -^TÉC'. Och faledes CP = —
f AC + V i AC" - 2 BC^

Härigenom år nu Tangent-punden M de-

terminerad.

Om Parablens Parameter kallas />i år

AL./> ML"^ det år PM.p = AP"; tcljak-

AP-*
teligen PM" zz —7-: och emedan vi förut fun-

AP^
nit, at ock PM- = CP . | AP ; fS mäfte —

= CP . i AP; hvaraf vidare följer at r-^zz
2 AP^

; eller dä man hår infatter de ofvanföre

utrönte vården pä AP och CP, (1 blir zz

(3 AC - v ~^L" + 8BC\)^

-2AC + 2y AC" i-8BC"

Således kan nu den aftundade Parablen

AM conilrueras. H. S. F.
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Covollar, i. Håraf år en klar fölgd, at om i Para-

dä måfie Parablen och Cirkien icke tangera

utan nödvändigt fkära hvarannan. HvaremoC

CorolL2, Om~^—^ ^<:i;
(3AC-1/AC^-H8BC^)^

fä kunna de aldrig räkas.

Corollar. 3. Men i den händelfen de tangera

hvarannan , blifver , fåfom vi redan funnit^

AP = I AC - I y AC^^T8^BC\

Prohkm IF. BMV (Fig. 4) år en Parabel»

hvars Parameter, fom må kallas P, år gifven;

defs vertex B år ock gifven, och pä defs axel,

emot hvilken Parablen år concav, en gifven
abfciffa AB, hvaremot uti A är lodrätt dragen
räta linien AQ. Det begares, at utur den gif-

ne punkten C, fäfom vertex, och med AC, IS-

fom axel, befikrifva en annan, emot AC con-
cav. Parabel CMO, fom tangerar Parablen

BMV?
Uplofning. Lät M vara den punéien, där

Parablerne tangera hvarannan, och drag per-

jpendiklarne MP, MR , famt Tangenten TMQ^
I formäga af Parablens egend^ap, mäfte

BT =z BP, och CQ^= CR; hvadan AQ^ =
sCR + AR; AT =: AB -H BPj famt QR =
ö CR. Åfven är MR =: AP = AB — BP.

blen AM vore >

det ar om
2 C-AC 4- yACM-8BC^

Men
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Men efter Trianglarne QAT, QAIR äro lik-

vinkUge, fä år AQ_: AT : : QR : xMR, elier

ö CR 4- AR : AB + BP : : 2 CR : AB -BP5
AB AR

och håraf ioljer at BP 1= —

—

'——-3 eller
AR-+-4CR

AB 'AF
BP =: ' / -? fäledes äfven at P.BP =

AC -H 3 CR
P : AB AR
ACh-3Cr'

•Nu år ock, enligt Parabiens natur P.BP
P *\B AR- PM- iz ARS derföre mäae —7
AC ~ 3LK

P AB
=: ARS fåledes —— z= AR; eller efter

AO H~ 3 CR

AR = AC — CR, fä blifver
, ^ ' ^AC 3 CR

rz AC — CR. Härigenom iipkommer Qua-
dratidia iTquationen: 3 CR^ — 2AC . CR —
AC--+-P.AB=:ö; och förmedelR defs uplöfan:

de befinnes, at CR = |AC :f }y"4ÄC^3 PTAB;
Således har man härigenom determinerad

Tangent-puncften M.
Detta dubbla varde p3 CR, fom beror af

teknct fvarar mot en dubbel håndelfe i

fjelfva Problemet, nemligen: om den foktc Pa-

rablen CMO flul tangera den gifne BMV,
antingen utantil, fafom i Fig. 4. och Pig. 7, då

det Itorre värdet at CR paiTar, nemligen CR
= f AC f y4AC^ — 3P. AB; eller ock
om CMO fl\al tangera BMV innantil, lafom i

Fig. 5, dä det mindre värdet för CR eger rum,

nemligw GR =: \ AC - j V4AG^ -^ ^ PTAa
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Vidare at determinera parametern til den
fokte Parabeln CMO, hvilken parameter må
kallas py fä emedan^ fåfom förut år funnet,

AB. AR „ AB.(AC-CR)
- AcT^K^ ^''^^ = ~Ac:^p~>

famt enligt hvad Figuren utvifar, MR zz AP

= AB -BP =AB -^^^^ =
öch, i följe af Parablens CMO egenflcap, man

MR^
har MR^ -p.CK', fä befinnes u p :rz

CR
16 AB^CR^ i6.AB^.CR

CR . (AC 3 CR)^ (AC + 3 CR)^

Uti Fig, 4 . och Fig. 7, hvaråft är CR :s

I AC -f- I y4AC^>3P.AB blifvef altla p tz

16 AB^ (AC + 1/4 AC^ - 3 P ' AB)

3. (2AC + y4AC^~3-l'-APO^*

Men i Fig. 5, hvarafi är CR =: | AC - f

y4AC^— 3P.AB, befinnes , at t=

16 AB^ (AC - v'4ÄC^--3P*A^)

3 (2AC - AC^ - 3 P . AB)^

Når fälunda parametern /> år determinerad,

kan man iåtteligen conftruera defs Parabel CMO
med gifven vertex i pund:en C. H. S* F*

Corollar. z. Om 3P. AB > 4 AC% det är:

om 3 AV- > 4 AC- ; fä blir Parametern p
orimlig; och fåledes kunnst dä Parablerna in-

galunda tangera hyarannan-

B Corol"
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Corollar. 2, I Fig. 4, hvaräfl: är AC- > AV%
eller AC- > P.AB, och tiliika AO > AR,
ellerp.AC> AB-, är af foregående folu tion klart,

at ojn /? < Y AB\ — ^ —^ ^

(2AC -4- v^4AC— 3? . AB)^

, ^ 1 6ABVAC -4- T/4Ä'C— ^P.A'B)
det ar om — > i,

3 . (2 AC AC— q? . AB
få måfle Parablen CMO fhåra Parablen-j BMV,
och det pä 2:ne Aällen til vånjier om CA.

Coroll, 3. Äfvenfå tydhgt år ock, at om Fig. A.

(2AC-4-V/4AC— 3P»AB)^

16 AB^ (AC v-ÄAC— 3P.AB)
om <; fa

3/7. (2AC + VI ACr-'~~ 3 P . AB)^
kan CMO aldrig råka \\N!B:', ucan gär henne
förbi.

Coroll. 4, Deremot i Fig. 5. [hvaraft n-an

har AC < AV, det år AC^ < P.AB, och til-

lika AO^ < AW' ; det år p. AC_< AB^], om

T. ^^ CAC-~i^:i:AC^~3P-AB) ^ ,

p <^^AB^ ^ ^ — det ar:

(cAC - ;/4AC"~3P-AB)"

16 AB^ (AC- ; 4AC'~3.P.AB3
om > iMa

3/'(2AC- \ 4AC— 3P.ÄB =

kunna icke Parablerne nägonfm råkas nedan-

för AB, utan där gä de hvarannan turbi.

Corollar. Men om i Fig. 5, p > ^ AB'.

(AC - V^ÄC: - qP.AB) ^

^ ,~— '

; det år : om
(:AC — I 4AC^ — 3P . AB)*

16 AB^
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i6 AR^ (AC- - V^AC^- 3? . AB)
~~-zz:-=~i_.. ^ •< 15 dä

3 ;;(2AC-~ |/4AC^ - 3 P ^ AB)^
n^r Parablen CMO Parablen BMV nödvän-
digt uti 2*ne puoéter nedantor AB, til vånfter

m CA.
Coroilar, 6. Skulle åter det inträffa, at bå-

de AO^ > AB% det år at . AC > AB^ och
tillika at AV' > AC-, det år; at P. AB > AC^ y

hvilken händeife Fig. 7. foreflåller, hvaräft

CxMO förft fidr^ och fedan tangerar Parablen

BMV utantiU alt pä väafler om axeln CA;

r- .r n k at.. (AC -f- V'4AC^ - 3?7AE)
fa^fall däp <\ Y AB^ .

— —Z—.
<

^ — •

(2AC-H>/4/iC-3P.AB)^

, , • 16 AB^CAC-4-v ÄAC^-sP • ÄS)
det år: om ^ g i j.

3 p (2AC i/4AC^ - 3P . AB)^
få fliår nödvändigt CMO Parablen BMV titi

3 fårfkildte punCler nedanför B til vänfter om
axelen CA*

CorniLtriimi 7. År äter uti enahanda om-
flåndigheter värdet ai" p (lörre^ det är: om
16 AB- i AC |/4ÄC^:1pTAB) ^ ,

3 (2AC 1/ 4AC ^ ^ 3P . AB)^
CMO. Parablen BMV allenalt -i en pund til

vänfter om CA.
Coroilar, 8.. I alla de fall Fig. 4. Fig. 7. dä

16 AB^(AG4- vIaT>"-^TTab) ,
'

'

'

—~ :::: la ma*
3(2AC 4" i/4AC^-3P. AB)

fte, enligt hvad genom Problemets iiplofning

år funnet, Parablerne- tangera hvarannan, och
B 2 it
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, 4AB.CR „
ar da Ar n -— — eller, om i denna ex~

AC + CR
preffionen införes värdet pä CR , AP zz

f AB(AC-f-|/4AC^ - 3P . AB)

2AC + V4AC^-3l'. AB
Äfvenfä illiola Parablerne Fig. 5. tangera hvar-

, I6AB^(AC-^/4AC^'^P.ÄB)
annan, nar- m-izzz=i=z:

—

3 (2AC - y4AC^ ~ 3P.AB) ^

och är dä AP = fAB(AC-^jAC^p-ÄB)^
2AC~ '/4AC^~3P. AB

Anmärkning. Om i detta Problem man
poneradc Parablen CM O vara gifven, och
Parablen BMV fkulle fokas ; få beiinnes,

efter famma Uplöfningsfått , fom hår ofvan-

före år nyttjadt : at i Fig. 4. och Fig. 7. är P =;

16 AC^ (AB - y4AB^-3/^.AL)
rr h men uti Fig. q,

3. (2AB - y4AB^ - 3^'. AC)^

p - AC" (AB 4- V 4AB^ -
> p. AC)

3(2ABh- V4ÄB^-"37."A'C>

Håraf fes åfvcn at om AC > 4AB';
fä kunna Parablerne ej tangera hvarannan.

Jämväl hurer Iiit alt hvad i de öfrige fö-

regående Corollarier af detta Problem lui-

nes anfördtj dock likval i omvänd ordning;

f3 at om i Fig. 4. och Fig. 7. n\ulle vara

16 AC^ (AB — y:rAB"^~^3 > "AC)

3 P (2AB v'4AB* — 3/ • AC)*
bör
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bör man döma det famma, fom blifvit uti

berörde Coroilarier utredt för håndelfen

i6AB^(AC4-i/4AC^~3P.AB)
< I \ men om ater

3p (2AC H- /4AC^ - 3P . AB)^

16 AC^ (AB ~ |/4AB^ - 3? . AC)
det vore, at —— < 15

3 P (2AB 1/4AB^ - 3 ? • ACr
fa galler det fom blifvit fagt, angående håndelfen

16 AB^ (AC -f y4AC^-3PTÄB) ^—— > I*

3 (2AC + y4AC^ — 3 P • AB)^

Likafä, om i Fig. 5. vore

16 AC^ (AB + i/4AB^-.3/?.AC) >< 15 fä eger

3 P. C2AB + '/4Ab^ -3^AC);^

det rum, fom blifvit anfördt för de händelfer at

16 AB^ (AC — y4AC^ — 3P. A¥)
II ,

— -- ^ I.

3 f (2AC— yf4AC^— sP.AB)*

Ånteligen finner man ock fa, Fig, 4. 7, at

_ 16 AC^ (AB — l/^ÄP"— 3/7.AC)
när Jl nu — —

3 (2AB — v'4AB^ ~ AC)
5

2

dä är AP = I AB -h f |/4AB^ — 3/;.AC).

1-^ t, e /: X.
i6AC^(ABH-i/4AB^-3/^.AC)

Och när fig.5,Piz
^
;

3 (2AB •+ i/4AB ^-^ 3?» AC)^
fä blifver värdet afAP nf AB- 1- 1/4AB ^-3;;.AQ

Hvad i denna anmärkning fälunda blifvit

utfördt, kunde tyckas vara öfverflödigt, men
kommer framdeles til mätta uti de händelfer,

dår 4AC^ kunde vara mindre än 3P.AB, dä
B 3 altfä
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altfä formlen for p icke tjenar; hvaremot forrpi-

len för P ej kan nyttjas vid cle tiiifiii^n, då

4 AB' kunde vara n"iiiidre 3 p. AC
Corollar. 9. Imed lertid är det uti Fig. 7.

gandsa tydligt, i anled-rUng -ä-f det 1i:i-r''fundr*e

vårdet på P, eller parrrmetern for ^^^»rabien RMV,
at om 3 ;? . AC eller 3'7^0 '. > 4 x^B^', det §r,

at om AO är far fior, kjfh t^srablen CMO
ingalunda tangera Parafblén BMV,- ej 'eller ihSra

denfamma nedan om AB, mera ån uti eij en-

da punA N, il vilken fkärnin^ aitid år néti-

våndig, dä, fåfom iVår fnpr-oiieras, 'AV'> AC,
och tillika AO > AB. ^

.
.

Uti detta Problem iV. Jr altfä utredt^ buiu
det förhåller lig, da den .ena. Jrarabkns' "fida

tangerar den andras convexa.
'U'^' ^ ^

Nu äterllår at underföka • l^e/kanenhe^^j,

närde bägges convexa fidor il-oia t^jnc^era h var-

annan, och icke, falbm i Problem. II. den ena Pa-

yablens vertex tiiines belägen pn den andras axel.

Således förelläiles här följande:

Prohlem V. BM (Fig, 6.) ar en Parabel med
gifven Parameter P, och gif\ en" vertex B, f^tnt

pä defs axel förlängd iir diAancen BA gifven,

äfven på den deremot lodrätt dragn^ räta lim-

en AT år difhncen AC git\ en: det 'bcg^lirs

at genom C, fåfom vertex, n-cd axeln AC be-

(l^rifva en Parabel CM, få, ar bäcrge Parhblerne

måg^ tangera hviiraiiDsn iJtar-':-

Uplofuin^. Pnnera :it .M v v -re 1 nii: cnt-

punden, och låi cdtfaniman'^ vara rira^ct, fom
Figura 6 utvifar. •

I förmåga af Farablens euenlliap, n alfe

CR zz C i / och BP -iz: B.CLi hvrudan TR =
cCR,
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2CR, och PQ_= 2 BP; åfven år RM = AP
= AB -H BP.

.

De likvinklige Trianglarnc TRM, PMQ
gifva TR : RM : : PM : PQj fäledes år 2 CR : AB
+ BP : : PM : 2 BP; hvaraf följer at BP =
AB PM-———-; eller, emedan CR = AC + PM
4CR — PM
oeh altfä 4CR — TM = 4AC h- 3PM, blir

. AB . PM ,
,

""4.-AC-f-3PM
Men enligt Parablens natur mafte F . BP =

P. AB . PM
PM^^ derfore blir —~ —- = PM^^ fäledes

4AC-i-3PM

r: PM, Hanc^enom upkommer
4AC -s- 3PM ^

.

följande QiindratiO^a .'^iquation, nemligen 3PM^
4- 4AC . PM P . AB; ibm gifver PM =
— f AC ± I 1/4AC^ 3P . AB.

''''

Af de 2:ne olilia tekn i., hörer det öfr^,

elter til den ordinatan PM, fom år ofvan

om AB, meii det undre, eller til' den or-

dinatan pm^ fom år nedan om AB, hvaråft

punélen ^^"^utmårker det ftålie, dar Parablen

BM, i fall .den , continueras nedanför AB, flaille

tangeras af en annan Parabel C??/, fom 'åfven

hade C til vertex-, men lin ftråckning nedan-
för punflen C. Och emedan frågan här en-

'daft blifver om punfteri M, hvilken är belägen

pä Parablens gren BM, fom fträcker fig ofvan-

B 4 om
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om AB; ty blir, i detta hanfeende, \-ård et på

PM = - f AC T f T/4AC^ -f AB.

I följe håraf finner man pa MR, eller

AP, det år AB + BP, eller dä man nyt-

tjar pä BP defs hår ofvanfore utrönta vårde

AB. PM ^,
~AC -+-—PM^ ladan exprellion, nemligen

MR = f AB (AC + V4AC^ + 3? • ÄB)
.^

2 AC + v'4ÄC^ + 3 P . AB

Nu emedan Parametern til den fökte Parnb-

ien CM , fom mä kallas p, år , i följe af Pa-

rablens natur, = = ÄcTpxi' '^^'^

i6 AB» (AC 4- v'4AC^ + i? . AB)
f = —— — •

3 (2AC* + v'4AC= + 3P • AB)*

Således kan nu den Sfkindade Parablen CM
conftrueras. H. S F.

CoroUar. I. Dct Sr af fjelfva Fig. 6. tydligt,

at om Farametern til Parablen CM år Aorre
ån det nu determinerade värdet, det är om

i6 AB- (AC + v'4AC»-5P.AB) „
f> _______ i eller om

?(2AC+ V :,.\C' ^ . AV,v-

i6 AB- (AC + V4AC" 4- ^P. AB) ^ ^ ^
3 ; (:AC + V'4AC^ +7P . AB>

'

'

*

mälte Parablerne BM och CM fkåra hvaran-

nan i :.ne punäcrtil höger om punden B.

Corol'
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Corollariim 2. Men om
15 AB^ (AC + v^hC^- + 3P.AB)— " > I5 fä

3P (2AC + V'4AC + bP.AB)^
kunna deffe Parabler aldrig räkas.

Corollarium 3. Dä äter de tangera hvar'an-

nan, hvilket nödvändigt fkai Ike, når

16 AB^ (AC 4- y4AC^"4^3P » AB) _
3 (2AC + YaÄC^ + sP .AB)^

fä år for den händeifen

AP =_ f AB (AC + i/4AC^ + 3P . AB)

2 AC + V4AC^ + 3P . AB

GUST. ADOLPH LEIJONMARK.
(Fortfattning härnäfi.)

Om Frukt- och Bår-ftjran;

Af

CARL WILHELM SCHEELE.

I. T Tti «ndra Quartalet af Kongl. Vetenflc.^ Acadeniiens Handlingar for forlidet

är, har jag beflcrifvit några ron om rena Citron-
lyrans natur och egenikaper: fedan den tiden

har jag underfokt flera och i fynnerhet våra
inhemflu frukt- och bår-fafter, för at utforfka

om och huru vida deras fyror med Citron-
fyrans natur flamma öfverens. Til deffa för-

fök nyttjade jag merendels fafter af omogna
B 5 bår.
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bär, for at fä fyran i ftorre mångd , krofTade

jag dem uti en trå- mortel och fedan faften

var utpråffad , filtrerade jag den genom grått

papper.

§. 2. Saften af Krusbår {Ribes groffularia)

ofch alla andra bår- och frukt -fafter dem jag

underfökt, innehålla ingen Acetofell-fyra, fom
dåraf kan flutas, at de ej fälla Kalk-vatten C).-

a) Jag faturerade Krusbårs -faft med krita och
filtrerade uplöfningen uti en kolf, famt fatt den

på eld: efter en minuts kokning hade fallit

en anfenlig mängd hvitt fediment. b) Det
4clara fom ftod ofver detta fedim^ent filtrerade

jag uti en annan kolf och kokade det några mi-

nuter til, men det fatte fig ej nägot mera 5 fä-

iedes kom denne faft i denna omftåndighet

aldeles öfverens med Citron-faft. c) for at

nu likaledes lä fyran uti cryftalUnifk form, flog

jag pä detta utlutade. fediment eller calx citrata

diluerad vitriol-fyra och procederade efter fam-

ma method, fom uti ofvanberörde Kgl. \'ctcri-

fl^aps Academiens Handlingar år åntord \ jag

bekom då denna Krusbårs -fyran crylLalliferad

fom uti alla egenfkaper öfverenskom med cry-

llalliferad Citron-faft.

.r. 3- ^) I^^t klara,, men nu^eftcr dcnn^
operation brunt iärgadc liquidum 2. lit. b.)

fom genom kokiiinc; hade flåpt calx^ citrata^

gaf med läcinus - pa^ p.cr tcck^ni til ofi crllodig

fyra, fom jag nicd méra' krita cj \ ar i ilSnd at

nort-

(*) Ehuru runi1iL::ci lura farter tViia Kalk -,vatrcn , fom
cj härröror al' Citron- iitan Aple lyraii 5.")-

' Kan tlH:u>t fe^^im^Mit nf mera fyra ellor'ock ;)tcika

. . åter uplOla<, ibm ej, Ikci" med AeetolcU - fyran.
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^borttaga, men innehöll dårjåmte en märklig

mångd krita upiöft, fom ej kunde härröra af

Citron -fyran, emedan calx citrata uti kokande
vatten nåilan år aldeles olöflig; fåiedes måfle
utoni Citron-fyran uti Krusbärs-faften vara en
ätinan fyra, hvarfore jag var män om at fä

denna förborgade fyran frånOäld i fin renhet,

for at utröna huru vida den kom ofverens med
andra redan bekanta fyror. Jag fann efter nå-
gra férfok, at då jprims vint réäificatiJf. hXz.xx-^

dädes uti detta liquidum, en yftning upkom
Töm innehöll lierina med kalk förenade fyran,

iiién fom uti detta eoagulum något gummofum
var inblandad t, emedan detta uti fpiritus vini

ej heller ^år löfligt, fSg jag nödigt vara, at forft

Teparera pår^^gnnmwja från iaften, innan den fa-

tu reras 'med kritan, b) Jag lät derföre afdun-

"fta Krushårs-faften til honungs tjocklek och'

fedan iup1'öfte jag denfaifimä ät^r uti ftark fpi-

ritus vini och flog altfammans pa et filtrum j

»fpiritus forn h6'li fyran uplöft, rann genom
papperet bcll gummofum quarblef uti filtrume

Denna fj^iritus vini låt jag åter bortdunfta.ocii

til fyran fon^ n-u.relierade blandade jäg 2 gän-

gor fä mycket vatten, c) Nu mattade jag den-

fam.ma med krit^ och kokade uplöfningen.ét par

niinuter, pf-dét calx citrata kunde frånfldljas

och fedan -iiitrerade jag vatnet. ' Mär hade j^g
ITU lamma. Kalk-folution' (IRi ä-) men- fom nu
var^ renad Ifrån' muctfagiiiöllmi^ Til dénna up-
lösning hlandade jag tiirfciveligt ftark ipiritu^

vini, da altiåmmans tjockhj^de^ hvarpå jag^^jåir-

:de det pii -fiitmm. neqn;é; fpiritus fom^nu ge-

-nomdröp : innehöll ej anna,;! -upiöft än någ.Qj:

fapnaceitm och focker-äipne, €)ch pä yilningea
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fom qvarblef uti filtrum
,
flog jag litet fpiritus

vini, för at utluta denfamma. Detta år nu
den materien fom jag kommer at underföka.

§. 4. a) Om litet dåraf medan den ånnu
år fucktig ftrykes pä nageln, liquefcerar den
fnart, men urax därpå torkar igen m.ed en
glans fom liknar båfta ferniffan. b) Ar uti

vatn ganfka lått at 16 fa och färgar Lacmus-
papper rodt (§. 3» a). Kommer denna uplos-

ning at ftä några dagar i fria luften, fläpper

den en mängd fmä cryftalier fom fordra ko-

kande vatn til uplosning, denne uplösning
befinnes vara fullkomligen neutralijcrad och
Ilåpper fin kalk med alcali. c) Uti digeln i

elden deftrueras detta medelfalt fnart och qvar-

iåmnar Ccilx aérata. d) For at nu fä fyran från*

ftild ifrån kalken, flögs til uplosningen, lit. b.

fä länge diluerad vitriol-fyra tils ingen gips me-
ra ville falla , dä fyran filtrerades, e) Men
fom jag fann denna method vara nog kinkug,

emedan fyran ej ville flåppa kalken aideles

och jag defsutom obferverade at den egde en

ftorre affinitet til bly-jorden ån til kalk, be-

tjente jag mig hår af famma handgrep, fom jag

nyttjade at feparera fyran ifrån acetofel I fältet,

och fom år befkrifvet uti forlidet ärs 3:dje

qvartal af KongL Vetenfl^. Acad. Handl. P3

detta fått åriioU jag denna art af fyra ganfl^a

ren. Men innan jag befkritver denna fyrans

natur, vil jag anföra de iorfok jag aiiUålt med
flera frukt-fatter och deras fyror.

5. Safter af alla (lags fura Aplen få vål

mogna fom omogna innehålla ej någon Ci-

tron-fyra, ty de gitva ej något fedimcnt når

de



1785- Mart, 21

de kokas fedan de förut med krita äro fature-

rade, men om deffe med krita fatureradc och
fedan filtrerade fafter blandas med fpiritus vi-

ni, upkomma ftarka Coagulationer. Som Åple-

fait ej med fig forer något mårkeligt gummöft,
få kan den blandas med fpiritus vini utan för-

ändring, och fäledes år detta Qoagulum med
kalk förenad Åple-fyra, detta medel-falt för-

håller fig ock uti alla omftändigheter aldeles

]ii\t med faltet §. 4. a - c. Som jag nu af

Åple-faften kunde fä denna Krusbårs- fyra i

liörre ymnighet, brukade jag en ginare väg at

komma därtil. Jag mättade nämligen faften

med Vinftens alkali, fbg härtil få mycket
bly-ättika tils intet mera ville falla och pä
edulcorerade pr^ecipitatet flog jag fä mycken
diluerad Vitriol-fyra fom behötdes at bland-

ningen bekom en ren fur fmak utan fötma
(ty fä länge ej tilräckeligt vitriol-fyra tiikom-

mit, håller den til en del nu frän bly-kalken

feparerade Äple-fyran något bly- kalk med öf-

verflödig fyra uplöll, hvaraf den fota fmaken
härrörer; och därpä ikilde jag fyran frän biy-

vitriolen genom et filtrum. Ehuru denna ly-

ra är närvarande mäft uti alla våra fura frukt*

fafter, men blandad med Citron-fyra, hvilken
fenare fyra ej finnes uti Åple-faften, vil jag

hädanefter kalla den Åple-fyra,

6. Följande bär -fafter har jag funnit
innehålla ftörre mängd Citron -fyra och litet

eller intet Åple-fyra : Tranbår (VaccMum oxy-
coccos). Lingon {Vacciniwn vitis id^a), Hägg-
bär (Prumr padus), Bår af Solanum dulcamara
och Nypon (Cynosbatos). Följande åter gif-

va
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va litet^elkr intet fpar på Citron-fyra utan be-

ftå af Åple-fyra. Berberisbår (Berberis vulga-

ris), Flederbär {Sambuctis nigra) , Slänbär (Pr/t-

fpinofa). Rönn (Sorbuf aucuparia) , Plom-
mon (Primus dorneflica). Däremot innehälia

följande Bär vid pafs hälften af bagge iyrorna.

Krusbår (Ribes groffulariaj. Vinbår hvita, röda

och fvarta QRibcs rubrum), Biabär QVacciuium

myrtillus), Oxel (Crategus aria), Kcrsbår (Pr«-

7tuf cerafus) Smultron (hragaria vefca). Hjor-

tron {Rnbiis chamsemorus), Hallon (Rubus idce-

us): Men fyran uti omogna Vindrufvor (/'/V//

vinifera), och Tamarinder år hel och hallen

Vindens-fyra. Citron-falt vifar ock fpar pä
Åple-fyra.

§. 7. Äp.le-fyrans forhällande emot andra
kroppar år fom toljer: a) Den låter ej bringa

fig i cryftaller och är altid deiiqvefcent. b)

Med alla tre Alkalier utgör den dehquefcente

neutral-falter. c) Med kalk fullkomligen mat-
tad, upkomma fmå oformlige crylkller, fom
fordra mycket kokande vatten til uplösningj

men om fyran är något nVlande, lolas de lätt

uti kalkvatn. d) Tungfpats-jord torhäller lig

fom kalk. e) Alun-jord utgör därmed et me*
del-falt fom i vatten är ganil:a fvärloit. f)

Magnelia, et liquefcent medel-falt. g) Järn

gör en brun folution fom ej crydallifcras. h)
Znick formerar med var iVra vackra cryihl-

ler^ men pii de öfriga Metaller har fyran in-

gen märkelig verkan.

Ehuru nu^ Citron-fyran uti mänga egen-

fl^aper med Aple-fyran öfverenskommer , fä

finner man likväl uti följande omifändi^hcter

en
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en markelig fldlnad. 1) Anftjuter ren Gitron-

fyra uti vackra cryftalier> fom ej fker med
Äple-fyra, 2) Åple-fyran kan med falpeter- fy-

rans tillijelp ganO^a iätt förvandlas uti fockcr-

eller acetofell-fyra^ fom oaktadt all min mö-
da, ej har velat lyckas med Citron-fyra, ehu-

ru väl jag til denna fyrans dephlogiftication

nyttjat rökande falpeter- fyra. 3) Calx dtrata

uti kokande vatten nällan olöflig, men den
med Åple-fyran förenade kalken år längt löfli-

gare. 4) Fåiler vår-fyra Merc. calcin. nitrat. Plumb,

nitrat. Argent. nitr. och med deftill. vatten. di-

luerad guld-folution fom håraf reduceras, där-

emot ändrar Citron-fyran deifa metalliflca up-

lösningar ej på något fatt.
. 5) Aple-fyjan har

mindre frändftap til kalk än Citron-fyran
,
ty

om kalk uploil: uti Åple-fyra kokas en minut
med alkali voiat. citrat. faller Xalx- citrata,

-*

§. 8. Huru ofta hafva icke Chemiilerne tilredt

focker-fyra och ej gifvit akt pä den fyran,

fom förll upkommer innan focker-fyran vifar

lig. Abftraherar man en del diluerad falpeter-

fyra frän lika fa mycket iocker tils blandnin-

gen kommer at ftöta litet ;pä brunt, fom är et

tecken at all falpeter-fyra lx)rtdunftat, få be-

iinner man denne fyrup vara af en nog fur

fmak, och om man med kalk-vatten Ikiijer

all focker-fyra därifrån , få refterar ändå en an-

nan fyra, fom hvarken vifar fpår på falpeter-

fyra eller prcecipiterar kalk-vatten. Saturerar

man denna fyra, med krita, filtrerar uplös-

ningen och blandar deruti Itark fpiritus Vini,

.coaguleras altfammans; flkiljer man åter den-

na fpiritus ifrån detta ofiliknande åmne genom
filtrum.
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filtrum, och fedan man eduicorerat detta coa-

gulum med fpiritus vini, äter uplofer detfam-

ma uti delUll. vatten , och flår dertil bly-åtti-

ka, få faller bly-kalken; utdrifver man dä fy-

ran utur denna bly-kalken med diluerad vitriol-

fyra (§. 5.), fä får man en fyra fom ej i det

minfta fkiljer hg från Aple- lyrans ege^^l^ape^

och år fäledes denfamma. Vi tilverke altlä

när vi arbete på fo eker-fyrans tilredning, 2:ne

iiti Växt-riket redan framalitrade fyror, näml.

Äple- fyran och Acetofell- fyran. Spiritus fom
genom filtrum runnit från det förr omnämnde
coaguium, lät jag afdunlla; det qvarblef dä
et båfkt ämne fom hade miftat fotman och
var mycket deliquefcent, det liknade aldeles

faponaceum uti Citron-faften; då jag ån en
gång abflraherade litet falpeter-fyra därifrån,

århöll jag åter Åple-fyra och Socker-fyra.

§. 9. Som jag nu var fyflefatt med deffa

forfok, företog jag mig at utröna flera äm-
nens förhällande fä väl utur Djur- fom Växt-

riket, när de tracleras med falpeter-fyra.

i) Gummi arab. gaf få väl Åple-fyra fom Soc-

ker-fyra. 2) Manna förhöll lig lika få. 3) Mjölk-

focker ger 3 flags fyror uti en och famma
operation: näml. Aple- Socker- och Mjålkioc-
ker-fyra. 4) Gummi tragacantha lät, medan
det digererades med falpetcr-fyran, falla et hvitt

pultver, fom var Mjölk-fockerfyra det gaf

för öfrigt Aple- och Socker- fyra famt htet

Calx faccharata. 5) Stärkelfe lemnar uti falpe-

ter-fyra något ouplöil, fom fedan det är fepa-

reradt

Kongl. Vetenik. AcaU. Handl. 17^0, Cfta QvartAl.
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reradt dårifrSn genom filtrum och med vatten

val edulcoreradt, befinnes vara en tjock talg

liknande olja, men fom folveras ganfta lått i

fpiritus vini. Deffilleras denna oljan perfe^

ger den en fyra i recipienten fom liknar ätti-

ka och en olja fom kiktar talg och tjocknar

i kölden. Men för ofrigt fås af ftärkelfe få

val Socker- fom Åple-fyra. 6) Mjöl af Potatoes

förhåller fig fom Socker, med litet Calxfacchu'

Täta, 7) Salep-roten gaf mera calx facch. famt

Åple- och Socker-fyra. g) E^tra5i. alocs aquos-,

ger likaledes Socker- och Åple-fyra, den mifter

ock llörfla delen af fm bäfta fmak : en ftor

del rehnofum af högröd fårg, feparerar fig

och ger under kokning med falpeter-fyra en
angenäm luckt näftan fom flor, benzoe, hvar-

före jag genom deftillation tänkte af denna
refina erhålla något dylikt fublimat: men knapt
hade retorten blifvit het

5
tog denna refina

eld och retorten blef upfyld af en kolaktig

materia. 9) ExtracT:. colocynth. förvandlades

med falpeter-fyra til refina och gaf ganfka litet

tecken til Socker-fyra. 10) Chinä Extraft med
flere extrader gifva alla Åple- och Socker-fyra,

man fär ock litet fal acetofellae af dem, fom
härrörer af neutral-falter fom deffe extraéler

altid med fig föra. 11) Infufion af bränd Caf-

fé til fyrups confiftence evaporerad, ger ock
bagge fyrorna. 12) Rhabarb. Infufion pä
famma fått tracT:erad, ger mycket refinöft med
en behagelig luckt nåflan fom gummi Itorax,

famt Socker- och Åple-fyra. 13) Ifrän Extr.

Opii (kiljer fig likaledes mycket refina och
ger fammaledes bägge fyror. 14) Galläple In-

fufion ger ockfi bagge fyror, 15) Af alla de-

G ftilie*
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Allierade oljor jag traclerar med falpeter- A ra

har jag bekonmiit litet eller intet Sccker-lyra

ej heller Åple-lyra, inen oljan af Periiije-fro

förvandlas hel och hallen i bägge .fyror.

§. lo. At med animalipKa ämnen tilreda

deffa bagge växt-fyror, ville i början ej lyckas

fä långe jag nyttjade dartil dilusrad . falpeter-

fyra, men dä jag dårtil använde concnitrxroA

falpeter-fyra, var jag likaledes i ftånd at de-

componera deffa åmnen. Pä en del lim llogsv

2 delar rökande faipcter-fvra och fattes uti

het länd; limmet nploites llrax med iiäkig-^

het och mörkröda riuiiftcr; dagen darpa oä-

uplösningen var fvalnad , hade däruti anll^ntit

en mängd cryftaller fom befunnes vara Sock er-

fyra j den öfriga fyran fom ej viHe cryliailifera

mättade jag med krita, hvaraf jag fedan ^eftér

förut befkrifne methoden 5.) bekom Apie-
fyra. Pä famma fatt förhåller lig Husbiås, Åg-
ijehvita, Åggcgula ocli Elod. ifrän alla des-

la ämnen leparersde lig något tjockt iett och
måit ifrån iiggegulan, harwti år och märkvär^-

digt, at om i ut ten fom under operation gene-

reras, apart lamlas, beli/ines den bcftä af li-

tet luft-fyra, mypkeii ll.ämd luft, och ganil^a

litet f^lpcter-kjlt. Sådan llNåmd luft har jag ej.

funnit upkoiiiiiui \ id Socker- fyrors lörlårdigan-.

de af Vaxt-rikct. Likaledes vet jag ej af nägon
förut vara anir^rukf, at vid delfa fyrors tilred-

ning uti recipienteu
,
jämte phlogilt. falpeter-^

l^ran, a^itl en litc/i portion ättika erhälles.

Jai' törioKte ock oui cxtraHufn Japonac. urinic(^}

ville

("»^ Om Vfiii c\ aporcras til Hoi.uiigs conlJllence ocli
ledan digorcras m^d Tpiritus vinf, fa Icp.Trerar fig

iKn-iiA ddcn af ile laltcr iom Urineu håller uploit;
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ville gifva någon Socker-fyra; men jag fick ej

tecken däraf, utan i dels nalle et falt, fom uti

alla omlländigheter, fedan det var deputeradt

öfverens kom med fal bmzoesi, men ät detta

falt ej under operation eller kokning med fal-

peter-fyra var produceradt^ flöt jag dåraf, at dä

jag blandade til detta uti litet vatten uplofte

extrad, få val af vitriol- fom falt-fyra^ det

genaft tjocknade af famma falt Detta falt el-

ler fyra år uti urin-extraétet uplofl: med alkali

volatile och fåledes under form af en falmiak,

fom uti fpiritus vini år loflig. Jag har tilfö-

rene anmärkt, at Mjölk- focker-fyran uti

delniiation ger et dylikt fal benzöes; fåledes

tycks denna vegetabilifta fyran under blodets

kringlopp ej undergå någon förändring.

A7im: Ingen fyra tycks komma Åple-fyrans

natur närmare än Mjolk-fyra (KongL Vetend^*

Acad. HandL 1780 andra Qy årtal)) fkrlnaden

tycks allenaft vara den, at kalk med Mjölk*
fyra förenad år uri fpiritus vini foiubel, hvil-^

ket ej händer med Äple-fyran fom med kalk"

år faturerad. Det år troligt, at denna förän-

dring uti Mjölk-fyran har im grund uti Mjöik^»

vafslans fernientation.

Denna ipirituoia foiution afdunrtas då til tjocklek

af et excnt6t Som detta extraft få val i vatten

Ibrn ipiritus vini ar lolligtj kan det kallas iiied

Herr Rgmjelle (Extrait du Journal de ivledecine &C5
Novemh. 3773.) Extract. Sapon. Urinse. Han fa-

gcr^at det irinéJi.Tller mycket alkali volatilé, meii ger
ej tlikanna med liviiken" fyra detta alkali år fbxemåt.

Kongl Vetenlk. Acad. Handl. 1780 fiilii Qvaital;

*

C z Be-
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Befkrifning pa niojlagsNåjslor{URTlCA)
iivilka mjligen på Jamaica blijmt nptakte

och bejkrifne af Med, Candidaten

Herr Ol. Svartz;

Meddek af

Baron CLAS ALSTRO.MER,
Canzlie-Råd och Comm. af K. W. Orden.

I
jet kan icke vara obekant , hurii Herr

SvARTZ, värdig Lärjunge af våra Lin-
NeER, efter flutade Äcademifka öfningar, icke

allenaft med upmärkfamhet befokt hela (it Fä-

dernesland, utan äfven fortfatt fin berömliga
granfkning af Naturens ännu okände produéter

uti America, alt på egen bekoftnad. (^')

Uti defs bref til mig, dateradt Savanna le

Mar d. lo Junii 1784, hvilket ankom d. 15

Odob. derpä följande; var denna befkrifning

innefluten, jämte förfäkran om. efterlängtad

del af alla de nyheter i Naturen, fom Herr
SvARTZ under fuia refor förmår uptäcka.

Denna Befkrifning har jag trodt mig bö-

ra til Kongl. Acad. ofvcrläinna , l^i mycket
håldre, fom hon fyncs mig fcrrjena lit rum
uti Defs Handlingar.

Herr Svartz har fökt fägna mig med
fma bei^krifningars författande pa Latin, hvar-

igenom all Tvetydighet undvikes. Han har

ock vunnit lit åndamäl. Ty i famma drägt

kunna de uti Svenfl.a Handlingar införas, och
ville

(*) Sc Upfoilriiigs S.illikapets Tidwxigar fgr J784. 1785.
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ville jag önfl^a , det aldrig andra Xaturens

Produder måtte pä lefvande fpråk befkrifvas

ån de, fom i anfeende til nytta eller fkada^

böra kännas af oftuderadt folk!

Nyttan af deffa Nåfslor är ännu okänd;
iT^en nian vet, at Gud ingen ting förgäfves

frambrakt i naturen, utan ju bättre vi den kan-
ne, defs mera kunne vi ofs dåraf betjena.

URTICA (radicans)foUis ^ppojttif ovato-cunca-

tis crenatis^ floribus dijiinElis^ caulc ramis-

que radica7itibus.

rLANTA herbacea.. tenera, fragilis, fcandens.

CAULIS teres, laevis, erectiufculus, fubfuccu-

Jentus, radicans. Ran:i cppofiti, diffuii,

radicantes.

FOLIA oppoiita, petiolaca, horizontalia, ovata,

obtufa, baii attenuata, crenata, 3-lineata,

Isevimma, nitentia, inermia. StipnU nuli-^,

fed radiculs ad infertionem foliorum.

FLORES axillares, breviiTime pediceliati, mi-
nimi, virides. Mdfculi & feminci mixti.

MASCUL. Cal 4-partitus3 fucculentus: la-

ciniis ovatis acutis. Stam, 4. a calycis

foiiciis recondita. Anrbgra magn^, albte.

FEM. mafc. adfidens, minimus 5 Cal. 2-val-

vis. Ger f11 671 ODlongum, compreffum, Sty
lus o. Stigma villofum. Scm. ovatum, mi-
nutum, ni tidum.

Huhitat in umbrofiffimis Sylvis Jamaics^
in arboribus fcandens, f:epe ad cacumen,
fub umbra aliorum fcandentium , heic

vulgatiflimorum; nec non fuper truncos

C 3 dejeclos
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dejedos & femiputrirlos. Vulgatlllm^a

in Sylvis, fed rarjflime florem emictit.

Affigitur proeter radiciilos ad infcrtiones
folioruni, toto caule iongitudinaiiter adlr^-

rente,

URTICA (difFufa) foliu

acute ferratis hifpidu^ StipiiUs revolutis z-ji'

dis^ cauk procufiibcjite Aijfufo,

. CAULIS inferne plane frutefcens, procumben;^,

diffufiflimus 5 dicliotouius
,

teres, r'aber.

Rami herbacei, diiluli, radicantes, erecti-

ufculi, glabri.

FOUA petiolata, ovata, acuminata, argute

lerrata, oppofua, 3-nervia, ilipra nitida,

Lispida pilis raris, inermia. ^tipuU fupra-

axillares, infra pedunculos, caulem dimid,

amplexantes, margine revoluto, hifido.

Racemi laterales & terminales, axillarcs,

oppofiti, foliis duplo longiorcs, paniculati.

FLORES Mafculi & Fcminei fpadi, minutis-

fimi, pediccllati, 4-6 aggregati. Cai/ccs

Flor. maic. rubicundi.

fJah'tat in Saxofis Montiuni Jamaicie.

Rami procunibentes fcpe bipedaies & ultra.

Obs. Non varietas V. grandifolix, a qva
diftingvitiir: Omiibus procuinbentibus, Pu^

uiculif toliis longioril)iis, liilpidis, pi'

lolisj Stipulis non cordatis integris.

UllTJCyl (rctiCLllata) foliis oppcjltis chlonjris'

acHtif Jcrratis crajlis iufcmc rcticulatis^ ^ti^

Viifis oi\itis intc^rif, ruwuiis paniiulatis,

PLANTA
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PLANTA 2"pedalis.

RADICES fibroli, filiformes , longi, tenaces.

CAULIS fuffrutefcens, ereftus, fimplex, ex
infertione folioruin qvali nociofus., glaber,

ilriatus:

FOiJA petiolata, deculTata, oblcnga, acunii-

nata, ierrata, (a niedio acl apicem) craffa,

glabra, 3-iiervia, fubtus reticuJata. Peti-

oli compreiTi, iiriati, glabri. StipuU fupra-

axiliares, oblong?.:, Integra:, niembranaceie.

FLORES raceinoli. Racemi comprejTi, pani-

culatiy oppoiiti, axillares. Mares & Feminei

mixti L diliin(^li in eadem planta. MASC.
Cal. 4-phylIus : foliolis bre\ ibus , eredis.

Stam. 4. Antherx didyma:, albcT. FEMIN. CaL

2-valvis, albus, niargine riibicundo, mi-
nutiffirriiis. Gcrmen conipreilum. Stigma

villoium.

Hähitat ill petrofis montiuiii Jamaicae in-

teriör is.

UR Ti C/} (I U cid a) foliis oppo/itif f^inipinnatis

ohtiifii\ floribus feduncidatis congejlis ^ caiile

fujfriitefcentc,

FRUTICULUS.

CAULIS fuffruticofus, ramofifFimus,, ereftus,

leviter angulatus, glaber, pedalis. Kami
divaricati, divili, obtufe 4-goiii, fragiles,

glabri.

FOLIA oppofita, femipinnata, obtufa, feffilia,

glabra, nitida, Ramuli ex axillis foliorum,

alterni, fdiis alternis, incifis, obtufis, fo-

liolo obovato oppofitis, StiiiiU niiU^e.

C 4 FLORES
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FLORES pedunculati, congefli. PeduiKnU axil-

lares, foliis longiores, filiformes penduii,

Flores mafcuU &fem. rnixti. MASC. Cj/.4-fidus

coloratus: laciniis craffis, fucculentis,

conniventibus 5 acutis , viridibus. Stam.

Filamcnta, longa 4, juxta florefcentiam ela-

ftice erumpentes, calycem in 4 partes

expandentes, ad latera ipfius defiexie. AnThe-

VA didym^e, albae. FEM. Mafc. adlidens, par-

vus. Cal, 4-fidus, minimus coloratus, Germen

oblongum. Stylus, o. Stigma villofum.

Hahitat in rupeftribus montium Jamaica

ejusqve ruderatis.

Tota planta lucida.

Farietariif affinis ob abfentinn Kcctarii cyathi-

/orwr floris maris, & Calyc. 4-fid. thvii

fem.; fed Flores hermaplirod. & Stylus flo-

ris fem. abfunt.

URTICA (ciliata.) foUis oppefitis o-jatis cilia-.

tis^ floribus tcrminalihiif aggregatis fiibpe-

dunculatis.

PLANTA herbacea, femipedalis.

RADIX filiformis.

CAULTS divaricatus, ramofu5;, nffurgcns, gla-

ber. Ravudi oppoiiti, fubdivifi, folioli,

giabri.

FOUA petiolnta, oppoflta, ovata, ferrata, lu-

cidn, g-nervin,. venofa, ciliata. StipuU mi-

iuitir,connatcc, amplexaute'^, fupra axillares.

Pili numcroli ad iniertionem foliorum

ramulorumqve.

FLCRES
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FLORES terminales, aggregati, breviter pe-

dunculati. Mafcul. femineiqve mixti. MASC.
CaL 4-phyilus: foliolis longioribus, ciliatis»

coloratis. Stam. Fil. 4 longa. Anther^ magnoe,

diclymse, albae. Pift. rudimentum germinis

iriinimum. FEM. CaL 4-partitus, viridis. Pift.

Germen obiongum, compreffum, pelluci-

dum, minutum. Stj/l. o. Stigma obliqvum
viilofum.

Häbitat in Sylvis Jamaica rariuSj inter la-

pides-

Obs. Urtica ciliaris L. non eftj cui racemi

divaricati.

JJR TICA (feffiliflora) foliis alterms lanceohte*

ovatis crmcttis^ racemis hrevijjimis aggrega-^

tis axillarihus\

RADIX ramofa, fibrofa, ftriéla*

CAULIS pedalis, bafi frutefcens, fubdivifus,

ereftus, ftrictus, fcabriufculus. Rami erefti,

alterni , foliofi.

FOLIA petiolata, inferne alternantia, fuperne

ramulis, 1. rarius aliis foliis oppofita, lance-

olato-ovata, acuminata, crenata, 3-nervia,

fcabriufcula^ craffa, fubnitida. StipnU nullce.

Petioli longiores , alterni , ftriati
,

glabri.

Racemi minuti, breviffimi, feffiles, axillares,

cauli inglomerati. Pedimctdi breviffimi.

FLORES Mafc. & Fem. in eadem planta,

MASC. plerumqve in axillis ramorum in-

feriorum, vei in ipfo caule , FEMIN. in ra-

mis fuperioribus. CaL 4-partitus: Laci-

iniis patentibus. Neäarium cyatiforme in me-
C 5 dio
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dio. Cor, o. .9if^;7/. 4. longiora calyce;
Anthera magnoe, didymge, cAhx. FEM. Gz/,

cfidus. Gerrden ohlongum. Srj/liis o. Stigyna

villofum.

Habitat in montofis lapidofis Jamaiciz in-

terioris.

TJRTICA (humilis) foHir altcmis yninorihus

ovatif^ hafi latioribus , caule divaricato-rcpcnte,

SeminibuT triangularibur,

RADIX fibrofa.

CAUUS repens, divaricatus, ramofifiimus,

teres, glaber. Rami raynuliqvc alterni, dif-

fufi, repentes, pubefcentes.

FOLIA minora, ovata, bafi latiora, ceqvaliter

lata ac longa, parum acuminata, alterna,

petiolata, integerrima
,

ciliata, inprimis

margine, fuperne Icabriuscula, inennia.

Petioli & Foliola minima incana, viiiofa.

FLORES terminales, miniiti, inter folia lu-

prema 4 communitcr connexa. Mafculi &
Feminci mixti , bracteis minim.is membra-
naccis interjedis. MASC. 2-3 bievifiime

pedunculati. Cal, 4-fidiis coloratus. hiL

longa. Antherx \iÅX\'Ji , didymx. FEM. fes-

lilcs
,

paiiciores. Cal. 2-valvis , valvulis

fiipinis convcxis. Braclcx diix minimic
niembranacex fiibjeclx. Cor. o. Germina

duo, iinum ad utrumqve latus valvulx ca-

lycis, 3-angularia. Stigniata villola. Scra. r.

3-angiiIare in Dtroqvel gcrmine
,

qva:

ambo matiira difccdunt cohxrcniia.

Habitat in Jamaica petrofis vulgatiinina.

Obs.
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Obs, Non eft U. parietaria, qvae oppofitifo-

lia, fol. lanceolatis & fioribus racemofis.

(creniilata) folHf alternis cuneifor-

mibuf ohlonpi' crenatis ^ floribuf pedunculatis

con^eftis, peäimculis axillarihus terminalis

FRUTICULUS fepe i^edalis.

RADIX iiliformis, repens.

CAUUS fuffrutefcens, ramofus, ereélus, te«

res, glafaer. Rami foliofi, fubdivifi, tere-

tes, glabri.

FOLIA alterna, foliolis oppolita, fere feffilia^

cuneiiormia, oblonga, ad medium crenata^

peliucidaj leviter nervofa, glaberrimaj ni«

tentiaj FoUola feffilia, obovata.

FLORES pedunculati, congefti. ^edunculiio^

liis longiores, pendulx , ut in U, lucida

axiilares & terminales, rubicundi. Mafculi

& Feminei mixti, perumqve pedieeilis fm-
gularibus infidentes. MASC. G^/. 4 fidus,,

laciniis eredis rubrls craffis, apicibus vi«

ridibus* Fil. 4 ionga, fiorentes calycem
in 4 partes findentes. Anthcva didymse alb^.

FEM. 3-plo minores, fere feffiles, nec nifi

oculo armato bene confpicui. Qal, 2fidus»

Germen. oblongum. ^tjlus o. Stigma vil*

lofum*

Hahitat in petrofis mufcofis calcareisqve

montium janiaicenfium.

Varietas pufiila, polUcaris, perfeåe fimilis

fepe obfervatur in rupis minoribus. FoUa^

obovata.
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obovata. CauUs herbaceus , Florihus minu-
tiflimis.

URTICA (nudicaulis) foUit terminalibiis oh^

longif integerriniis j - nerviis , caule angulofo

articulato nudo racemifcro,

RADIX fibrofa.

CAULIS 1-2 pedalis
,
erecliufculus, angulofo-

ftriatus , articulatus, ad articulos qvafi

contradlus.

FOLIA plerumqve terminalia
5
petiolata, alter-

natim oppolita, ovata, oblonga, acumina-

ta, 3-nervia, venofa, integerrima, glabra,

nitida, minutiflime punétata.

FLGRES racemofi. Racemi fiiperiores axilla-

res, ceteri ad unumqvemqve articulura

parvi. Mafc. majores, breves, patentes.

FLORES MASC. miiuiti, numcrofi, aibi, ag-

gregatim pedicellis breviffimis. C\//. 4-phyi-

ius. NeSIarium cyathiforme, miminiim.
Stam. Fil. 4 longitudine fol. calycis.

them cordatic, didymse. FLORES FEM.
plerumqve in diftinda planta, rarillime in

uno caule cum niafculis
, minores, divifi,

aggregati. CaJ. 4 fidus. Cor. o. Germen ova-
tum, parvum, compreffum. Stjlus- o. Sti^^

ma villofum.

Habitat in caicareis rupibus JamaiCcC in-

terioris.

Fyra-
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Fyratio, til ftbrre delen obekante Cur-
CULIONER, från Goda Hopps -Uddefi^

beikrifne, jämte nägra anmärkningar vid

famma Inleft-fiägte;

Ä f deffaTvaTjogCurculioner,fTab.IL)fom jag
^ famlat under min refa i Africa , kan jag

ej annat finna, ån at 31 däribland åro aideles

nya, fä framt icke en och annan blifvit teknad
uti någondera af de fednafte Voetens Tabel-
ler, dem jag ånnu ej kunnat få hit frän Hol-
land. Ibland de 9 iterftående åro val 5, nem-
iigen: C. nodulofus^ capenjis, hifirionicuSy cornutus

och ohefiis^ för befkrifne, men fäkna figurer 5

däremot, ehuru följande 4, C. iiéulofus^ apte»

rus
^ glohofus och fulciroftris åro tilforene både

beflaifne och ritade, har jag dock trodt, at de
tekningar fom pä de fiftbemålte i anfeende til

deras variationer hår gifvas, blifva fä välkom-
ne fom behoflige, fårdeles fom Curculionis
llågte, ibland Coleoptera viiTerligen år aidra

talrikaft pä Species, fom tii en del åro fvåre at

altid våi i tekning träffa.

Syftema Naturs upräknar redan ej mindre
ån 95 flag, och Herr Fabäicius i defs Species

Infedorum, har vidare förökat detta antal til

222. Dä man nu härtil lägger deffe 31 nyvårf-

vade Curcuhoner frän Cap, at förtiga en mängd
andra nya, bSde inhemfka och utlåndfka Spe-

cies, fom defsutom i min Inled: -famiing obe-

fkrifne finnan, år faanolikt; at Entomologerne

Af

ANDERS SPARRMAN.

kun-
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kunna fnart få långt öfver trehundrade Cur-
culioners rangering at iyfsla med.

Ehuru nu detta vidiöftiga flägte, är et af

Naturen näuan mera utmärkt och diftincl genus
ibland Coleoptera, ån nåo;ot af de andra, grån-

far det dock i mänga måi tämmeligea nåra til

några flägten, fäfom, Ips^ Anthribus och At-
TELABUs, fårdeies til det liAnåmnda, med hvii-

ket det har gcmenfamt at ega 4 leder i Tarli,

famt fä väl fom några flera flågter, varafor-

fedde med Antennis clavatis och Ciava per-

foHata, m. m. Imedlertid, för at nårniare ut-

märka, hvilka kräk i mit tycke borde höra til

Attelahi^ och hvilka egcnteligcn böra tilegnas

Curculionif Genuf ^ får jag i t oljande anföra en
Charaäer Gencricus på hvardera, tagen fa i af-

feende på deifa flågter inbördes, fom i affeen-

de på andra i Coleoptrorum Clafs.

ATTELABUS.
Antcnna clavatie, infidentes capitis rofiro: r//r-

vä (ex articulis tribus) perioliata, oblongo-
ovata.

Thorax conicus
,

gibbus, poAicc trans\ erfus,

Elytris angullior.

EljJtra brevia, fubqvadrata, poftice deflcxa , ab-»

dominis pofleriora tcgentia.

Ytterhgare kan tilläggas at Corpus är breve,

fnpra deprelliuscukifn, iubtus convexum. Cd-

pin brcviroilre, f;\:pius ponc attenuatuni.

CoUare quibusdam dilliiide prominens. Larva
molhs annulata.

Til följe häraf, fa väl fom i anfeende til

en märkelig Attelabis Jik habitus, tyckes nå-
gra tillbrene under ilägtct Curculio förde ar-

ter,



1785^ Febr, Mart, 39

ter, fäfom Curculio Popiili^ Betala ^ Bachnf och r//-

pra^us böra föras under Attclabus, hvar-
igenom Gnrculio bade infl^rånkes inom tiibör-

liga grånfor, och blifver något lättare at un-
derföka, rangera och kanna.

Attelabi flågte kunde fedan underdelas i

a Brevi-roftres^ roilro breviore, a capite la»

riore quafi fejunfto? och dit höra de för
detta QgtntéAgQxi kallade Attelabi

h Longi -roftres^ roih'o longiore tenuiore, cum
capite in unum coalito, och hit höra fo-

renåmnde 5 under Curculio tilförene up-
förde arter, tillika med en eller annan än-
nu obekant recriit, fom. jag funnit på Cap.

Känneteknen pä det andra flågtet tyckes mig
dåremot fälunda bält ftadgas.

CURCULIO.
Antenna clavatcfi, utrinijue infidentes capitis

YoiXtö^ Clava fubfolida.

Oiput Thorace amplexum, in roftrum corneum
• produéturn.

Yttermera ma erhindras, at Corpnr Sr oblon-

gum, teres vel ovale, fupra & utrinque con-
vexum.
Jntenn^e kadix vel non? pauci c/^z?^ vel carent,
^ vel obfoleta gaudent. C^/i^f plerisque glo-

• bofura produétuni in roftrum, apice maxillis

palpisque inftruftum.

Thorax conicus, undique convexus.

Élj/tra plerisque poilice defleXa^ Fi^'moi'a chvcita.

harva annulata, mollis 5 albida, capite pedibus-

qiie cailofis.

Obf. med äntcnnis fraSiis menas här de,

hvilkas förfta led år nältan fä lång foni alla

^ de
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de ofriga, men med a^itcnjiis reciif iMcine, hvil-

kas förfta led föga år iångre ån någon af de

ofrige, ehuru kräket verkeligen kan Hälla dem
både uti vinkel ocli uträtt.

Som underdelningar äro oundgångelige til

et redigt upftållande af många Species, v il jag

ock, i någon anledning af Herr DeGeers fått,

nyttja följande fub- diviiioner til de Capfke
Curculionerne , fom hår komma at befi^rifvas,

1. GoNATocERi; antennis fraftis, articulo pri-

mo longitudine fere dimidia antennarum.

1. Ro/tro longiore.

a Roftr. long. Femoribus inermibus.

b Roftr. long. Femoribus dentatis.

c Roftr. long. Femoribus pofiicis eras-

lis; Pedibus faltatoriis.

2. Rofiro bre-jiore.

il Roftr. brev. Femoribus inermiibus.

b Rolfr. brev. Femoribus dentatis.

2. Ortoceri antennis rectis, articulis fubic-

qualibus.

a Roftro longiore

b Rojlro brcviovä.

Ohf. Med UngiroP^ns förftäs här, och lår

i allmänhet forlUs , de, hvars fnyte är Iån-
gre ån Thorax, och i fynnerhet, at det år
kafvel-rundt ocli mycket i målare ån hutvudet.
Dåremot inbegripas under Eri-ciroftr€sA(i^ hvars
Ihyte val ibland upnär Thoracis längd, mea
fom dock hufvudfakligen år mycket tjockt
eller bredt, och åtminitone pä nedra ändan el-

ler emot fpetlen är brcdt.

Curcu-
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Curculionerne fl^ulle defsutom ytterligare

kunna med fordel underdelas, i Tenuirojlres

och Latiroftresj Apteri, Scutellati m. m.

I cnnledning af alt det ofvan anförde, komma
de Capfke Curculioner, fom jag hår velat be-

fkriiva, fäliinda at determineras.

1. C. cylindrGides: Antennis fraélis, Roftro lon-

giore, Femoribus inermibus? Corpore elon-

gato, tornento pulverulento fiavo undique
adfperfo. Elytris punäato-ftriatis apice ob-

tufiufculis.

Det är rätt fvSrt at med nog utmårkt cha-

xaéler (kilja denne ifrån C. parapkätcus Lin-
nei och C. mtguftatiu Fabricii. Den år dock
i fynnerhet olik den förra med det at den
är något ftörre, och at Elytra poflice icke

åro mucronata , ifrån den fednare flciijes den
endaft med defs kyllerfärgade jftoft, hvarmed
den är öfver alt beklädd. Detta ftoft år et gan-
fka vidlådande och Infeélet vifferligen egent-

ligt våfende, och ingalunda något främjnan-

de tilkommet, fåfom t. ex. af pollen planta-

rum, ehuru det, fåfom flera Infefters färgor,

kan afnötas, Jag har funnit, at Roftrum va-

rierar litet til Im längd pä individua af det-

ta nya fpecies.

2. C.Porifer: Antennis fraftis, Roftro longiore,

Femoribus inermibus? Thorace fubglobofo,
fpinulis brevioribus, siferiatis, apice pertufis

quafi poro fetifero, Eiytrisque nigricantibus,

albo lineatis.

Roftrum tenue, nigrum, fulco in ejusdem
dorfo exaratum, capite thoraceque longius.

Elytra obfolete ftriata et pujaétaia poris ni-

B gris
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gris et ftriis elevatis, poliice attenuata, in

unum fcre coaiita, utrinque haud procul ab

apice maculaparvaovali notata,Tceni-:e f. lineae

2:os albidi£ parallelse utrinque per Thoracem et

Elytra extendunturj Linearum harum fuperior

in Klytris elt obfoletior, infcrior magis la-

ta. Linea Thoracis eft longitudinaiis , late-

teralibus concolor. Corpus fubtus, pedesque
cinereo-pubefcunt.

. C. Cajfer: Roftro longiore, Femoribus iner-

mibus, Thorace Icabro, antice utrinque ci-

catrice magna varioiofo inllar, notato. Ely-

tris punclato-Rriatis 5 haud procul ab apice

eallo notatis. Color ater, Corpore fubtus an-

nuloque femorum grifeo-pubelcentibus. Cla-

va antennarum fericeo-argentea.

Tibise omnes poftice ad apicem calcarato:,

f. talo in fpinulam rubicundain produclo,

notatie.

Ohf. Denna Curculio har någon, ehuru
obetydelig, li.kliCt med en mer än dubbelt

flörre, fom Drury ritat Tom. 2. tab. 34. lig. 2.

. C. Byvrhinus'. Antennis fradis, Roflro lon-

giore, Femoribus dcntatis5 Thorace & Ely-

tris nigrisj margine fei rugineis; Pcftore utrin-

que niveo.

Corj)us ovatum, atrum, Tiiorax niger,

fubtihir.n^c punclatus
,

margine inferiore

utrinque, ex viliolitate crebra rubicunda, fer-

rugineus; Eiytra dilHnde llriata, nigra, antice

ncc non margine intoriorc (non autem apice)

faturate ferruginea.

Cflyiproflyis\ Antennis fra(Ris,Roltro longiöre,

Femoribus fubdentatis, Roliro teuuiore, lon-

gitu-
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.gix^jdinaiiter utrinque profunde fulcato? Tlio-*

race ex ptinélis eievatis confertis fcabro?
Elytris ilriis impreffo-punAatis.

Roikum fulco utrinque^ pro antennis ex^

cipiendis, ab apice ad oculorum Canthum
anterioreni^ profunde exaratumj Thorax fub-

globoiUS) puncrato-fcaber; Elytra ovata» ftriis

eievatis confertis notata & hos inter ptinftiS

crebris impreffis notata.

Detta Species har jag funnit nSgot Varxetä

ifrån mer och mindre aflängt til åggformigt
Tii färgen äro någre öfver alt fvartaktige^

men på andra år alt, undantagna hufvud och
Thorax, brunrodt. Alla åro dock tillika

beftrodde med et gråaktigt fnugg eller hårigt

her, aldramåft under broftet.

6.^ G. ianiger\ Antennis fraftis, Rofiro longiore^

Femoribus omnibus Tibiisque anticis denta«

tis; Elytris reticulatis ex cicatricibus quati

varioloiis confluentibus^ poftice maculis dtaa-

bus albidis ^ lanatis.

Thorax punclis confertis, rhiniiti^j eieva-

tis, maculisque tribus minoribus grifeis;, la-

r.huginous-, transverfim pofitis, notatus ? Cor-^

pus iupra nigrum^ fubtus, imprimis in peéto=*

: re,Tanugine quafi adglutinata rubicunda ve«

ftitum* Pedes punftato-fcabri. Tibi^ an«

teriores in medio & apice calcarat^*

y. -C. ttkalu : Antmnk fraftis^ RoUtö löngiö^e

infiexo, canalique peftoris immerfo, Fernori«

;..bus dentatis, Tibiis anticis intus barbatis.

- Corpus Qblongitni^ poftice obtiifiufculuiti;

Thorax fubglobofus^ utriaque gibbus^ fcabéf.



44 ^78> Q^^^. F^br. Mart.

Elytra ftriis elevatis,pun6lato-crenatis. Color
niger, cinereo nebulofus.

8. C* meticulofns: Antennis fraflis, Roftro lon-

giore, inflexo, nigro, Pedibus faltatoriis. Su-

pra grifeo-fufcus, fubtus Elytrisque poftice

albidus villofus.

C). C. pudjcux: Antennis fraflis, Roftro longiore

inflexo, fangvineo, Pedibus faltatoriis.

Paliide grifeus, capite pedibusque rubicun-

dis; Elytris concoloribus , iateribus futura-

que imprimis paliide grifeis.

Oculi atri. Elytra flriis elevatis Icevibus

fed in interllitiis pundatis.

lo. C. Armillattis : Antennis fraélis, Roftro lon-

giore, Femoribus inermibusj Thorace utrin-

que proceffu fpiniformi mutico, Femoribus
apice cingulo grifeo notatis, Tibiis fere om-
nibus interius longitudinaliter crebre dentatis.

Roftrum, longitudine thoracis apice dila-

tatum, fupraque excavatum. Thorax lubcor-

datus, granulatus, utrinque fubfpinofus, fpi-

nis quoque granulatisj Elytra acute acumi-
nata, apicibus divaricatis, longitudinaliter ex

fpinularum f. tuberculorum utrinque fcxtuplici

circitcr ferie ftriata, Tuberculorum feries fupre-

ma antice in dorli planitie obfoletior, poftice

autem inejusdem declivitateomnium elevatior

evadit, 2:da & 3:a abbreviatcc, reliqux ad Ely-

trorum apices fere extenfie vel in unum cuin

lupremis coalita:. Femora atra punftis im-
preffis notata, prope genu cingulo cinereo

circumdata; Tibix fere omnes interius lon-

gitudinaliter crebre dentat^c, denticulis pu-
bcfcentia intermixtis.

Vari-
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Varietates. C. armillatus: Totus fufco

cinereus, armillis pallidioribus.

- - - /3) C. avmillatus : Elytris cinereo

nebulofis, macuiis utrinque oblique träns-

verfalibus oblongis cinereis. Elytrorum pars

inferior declivis f. abdominalis, ex puncftis

fqvamiformibus obfcure orichalceis ,
iparfim

maculata. Macula quoque obfcure orichal-

cea fub utraque fpina Thoracis & utrinque

in fingulo fegmento abdominis. Femorum
armillae parum ex orichalceo canoquc lucent.

Tibiae omnes undique pubefcunt.

Utraque varietas vel Thorace in medio
laevi & hinc inter tubercula quafi fubcana-

iiculato , vel ftria elevata laevi quafi fubca-

rinato, variat

II. C. nivofus: Antennis fraAis, Roftro breviore^

Femoribus inermibus, Thorace Elytrisque fe»

riatim tuberculatis, niveo iineatis.

Corpus fubtus, uti & pedes, albido & fla-

vefcente f^uinofi; Thorax fubpvatus, iner-

mis, fupra planiusculus, ferie longitudinali

tuberculorum fubgeminatorum quadruplici^ ii-

iieis 3:bus candidis alternantibus, utrinque iee-

Vis, albus, linea nigra notatus^ Elytrorum
tubercula interdum unifetata, feriata, feriei

fupremse lata, fubcohasrentia, reliquarum di-

fcreta; apices Elytrorum in fpinas termina-
les nigras, divaricatas, farfum parumper fpe-

dantes, exeunt. Albedo hujus infeéli e
punélis f. fquamulis minutis oblongis, vel
crebre congeftis vel fparfis, confiftir.

C* nivofus variat Elytrorum futura nigra
vel alba, & non raro lineis nigrorum pundo-
rum cum ferie tuberculorum alternantibus.

D 3 12. C
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12' C Nj/äkmeri£f: Antennis fr.aftis, Roflro bre-

vlore, Femoribus inemibus^ Thorace-Ely.
trisquQ in parte fuprema atris, utrinque ia-

fcii3 longitudinalibijs albis & nigris alternan-

tibus. Abdomen longitudina liter in inedio

^trum, lateribus njveo niaculatufn,.

Roftriim latiufculurn, planiufculuin, apice

dilataturn, nigrijm^ lateribiis alboJrroratum.

Thorax longitudinaliter in medip .äter, utrin-

que 3;bus lineis albis nigrisque. 2:bus alter-

nantibus, notatus. Elytra futura f. parte fu*

prema atra, nigicdine initio latiore, poftice

in declivitate feafim attenuata,. iude utrinque

^Iba, Ifevia, tiisniis nigris elevato punctatis

abbreviatis notata, angulis acutis divaricatis

^Ibis terininata.

Pedus utrinque niveum. Fedes nigri, fub

Femoribus albo maculati; Tibiis intus 'den"

ticulato-ferratis, pubcfcentibus.

Albedo hujus Infefti, natur^c efi: ;inte-

cedentis.

13? C, nodulofus: Antennis fraäis , Roflro ,.bre-

viore, Femoribus inermibus.; Thorace lincis

fex nodulofis, Elytris fpinis fcriatis conicis,

apice fetiferis, bafi Elytrorum utrinque lu-

berculo magno (fqbdidymo bilcto),

Nigricant oculi, lubercula elytrorum,

Apices fpinularum, Fcclus & Abdomen;
reliqua grifea funt, Roilrum '\v^:''< aliqucUele-

vatis, glabris, fulcis "jnterjt -itudinali^

tqr notatum, -apice dilatato, CÄUi^iiio, lub'tus

barbato, Elytra apice aucla fpiiiuiis divari^

cati5? furfum parum Ipcdantibus, futura pau-

luhim elevata, feries fpinularum utrinque pri-^

ma longitudinalis, fpmis fenfim majonbus
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circiter N:o XII, feries 2:da abbreviata e tu-

berculo baieos & fpinulis s.-bus, feries 3:tia

fere longitudinalis, fpinulis minoribus circi-

ter IX, huic parallelge feries una alterave tu-

bercuiorum minorum f punélorum, ftriis in-

terjeélis.

Jag förmodar detta tilforene oritade In-

fecl vara nodulofus Fabricii, vide ejusd. Syft.

Entomol. p. 154. N:o 142, ehuru det hår be-
" fkrifne Specimen varit complettare.

4. C Frontalis: Antennis fraéiis , Roftro brfe-

. viore, Femoribus inermibusj coiore undique
-atro, Fronte retufa, Thoiace Elytrisque

tuberculato feriatis.

Thorax fubglobofus, fuperne planiufculus

punétorum f tuberculorum ftriis quatuor ex

tubercuiis f punftis elevatis, interjeélisque

foveolis 3:bus , ferie tuberculorum utrinque

extima abbreviata, geminata tubercuio poftico

conico, truncato, omniumque majori, Elytra,

utrinque ferie triplici tubercuiorum conico-
rum notata, inferius rugofo punélatai Femora
fuperius punctata fcabra, tibi^e antice denticu-

latce. Frontis fovea oblonga & fatis profunda.

. C. Argux: Antennis fracfiis, Roftro brevi-

ore , Femoribus inermibus; Corpore toto

pedibusque undique toaieatofis 5 Capite

Thoracisque niargine aiitico grifeo alboque
punclatis, Elytris ftriis elevatis albo cinere-

oque maculatis punftatisque.

Roftrum in medio carinatum, nigrum,
^utrinque fubcanaliculatum , albidumj Oculi
nigri, Supercilia nivea. Fröns nigra, retufo-

declivis, cum Roftro angulum haud obtu-
D 4 fum
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fum formans, Sinciput in medio nigrurr,

utrinque notatum macula grifea quos in occi-

pite coalefcit et inferius in Superciiiorum

et Roftri albeclinem abit. Thorax fuligino-

. fus albo maculatus, margine antico maculis

4 minutis, ad bafes Femorum utrinque 2:bus,

poftico autem margine maculis etiami 4, no-

tatus; Harum fuperiores om.nium majores

et fubtriangulares funt. Elytra ex nigro

aiboque variegata, albo tomento fepius lon-

giore crifpato longitudinaiiter ftriata, flriis

elevatis, fupremis infimisque apice confiu-

entibus, medias abbreviatas includentes, om-
niumque fulcis interjeélis punélis impreflis

notatis. Abdomen atrum, utrinque albidum,

Pedes extus nigri, intus albidi.

i5. C. Capenjis: år tilförene under famma namn
noga befkrifven i Syftema Nat. L. hvarföre

hår allenaft tekning, fom hittils faknacs, nu
gifves pä denfamma.

17. C. Hiftrionicus: är under detta namn bed^rif-

ven i Hr. Fabri cii Mantiffa, bifogad til defs

Genera Infedorum, men år här förft ritad.

ig. C. Kebulofus : är nog lik den Svenfka af

famma namn, famt eger ingen m.ärklig cha-

raélcr, för at den fifom fårOuidt Species up-

tagaj den år dock dubbelt llörre än den
Svenfka, icke heller hnr Rollrum någon
lydelig carina ofvanpå Fvollrum, utan alle-

naft några liklbm utplånade ainorta ftrimor.

Hvad Nebulie bctråftar, la åro de tåmmeli-

gen fkiljaktige på Svenfka individua af det-

ta famma Species j hvad under då, om et

Capfkt individuum i den delen afven äi* nog
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(Mljaktigt, fäfom figuren härjämte utvifar.

Alt hvad fom pä den famma fäfom hvitt fo-

reftålles, år mjölkfårgadt och lent fom et

fammet» Et annat Capfl;t Specimen jag med-
bragt, är en god del mera fvartfiåckigt. Näp-
peligen annat felas pä denne, ån det kyller-

iårgade, for at bliiva en varietet af Hijiri*

cnicus,

ic). C. Sukirofiris : Denne finnes åfven i Sveri-

ge, nåltan lika ftor, och år i Syftema Nat.

under famma namn befkrifven. I anledning
af Siilci, fom åro ofuilRåndige och utplåna-

de pä delTe Capfke, famt i anfeende til de

hvitare puncler pä Elytra af et Individuum
fom jag lätit hår aftekna m. m. fi^uUe jag

fä fkåi, at anfe det fäfom et fårlkildt Species,

om icke et annat individuum, pä hvilket

bemålte puncler faknas, och hvilket pä det

medlerfia af Thorax år hvitare, (kanfl^e

mindre utfått för afnötning) ftyrkte därifrån.

20. C. Porcuhis: Antennis fraftis, Roftro bre-

viore, Femoribus inermibus; Corpore un-
dique cinereo fufco, pilofo; Thorace lineis

quinque maculisque ad pofiica elytrorum.

duabus albis.

Roftrum breve, lineis elevatis tenuiffimis

ftriatum, bafi a capite diftinclum, fere ut in

C. capcnjt. Thorax fubglobofus, granulatus,

5-lineatus; Elytra pundata ftriata, fubto-

mentofo molliaj Femora ad apicem macula
alba notata.

Ohf, De hvita rånderne pä Thorax, fam.t

fiäckarne fom äro pä Elytra och Femora,
faknas yiafian ibla?id eller at?ninJlone ku?ina Jlun-

D 5 ^om
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' dom med fvärighet ilionjas. Defs fårg, fafiit

- tydéliga och rika hårighet, gor den dock al-

tid tåmmehgen ililjaktig frän C. capenfis.

21. C. Tottus: Antennis fraftis, Roftro brevi-

ore, triftriato, Fcmorihus inermibus. Cor-
' pore ex cinereo rufefcentique fufco, pedibus

fepe rufefcentibus.

Roftrum breve, fupra planum, Ilneis 3:bus
' elevatis notatum. Thorax teretiufculiis fca-

ber, Hnea in medio longitudinali elevata pa-

rum diftingvenda. Elytra elHptica ftriis ele-

"vatis confertis, interftitiis crebre imprefib-

punélatis.

Variationer, fårdeles fmärre af détta Spe-

cies, finnas med mörkare kropp famt Ivartare

fötter, äfven har jag. fett et par fmärre med
Elytra poftice magis deflexa, quibus ftria ut-

rinque media abbreviata apice erat incras-

fata, hviikét jag" dock tils vidare ej funnit

fldl at anfe för annat ån fl;iinad i fexus

,

. eller variation.

22. C. atratut: Antennis fraäis, Roflro breviore,

Femoribus inernnbus j Roftro, Capite, Tho-
raceque glabriufcuhs, nigro nitentibus. 1 bo-

rax fuborbiculatus ; Elytra llriata, punca^'

in interftitiis impreiiis fubcrenara.

fZ^,- Cordigcy. Antennis fraftis, Rollro brevi-

ore, Femoribus inermibus \ Thorace fub-

didymo cordato, utrinque aculento; Roftro

bah a capite fejundo j Klytris ftriatis

pun*flatis,

Roftrum cinereum, diftindiim a capite,

fupra planum, apicc dilatatum; Thorax fub

3-angularis, baii in medio retuie cmarginata

et



1785^ (^^^^- 9
; utrinque rotUndafe, hinc:,angulo Btdnque
.

,
quafi in (i}iaam produdo.j Supra fufcus

,

planiufculuSa longitudinaliter fulco cinereo

«-exaratus, punftis iihdique nigris cpmplana-

i'tis fupra liibtusque! notatus. Elytra cinerea

-:punétis ftepius pomplanatis crebre feriata,

: fctjteili loco retufa et utririque ibidem tu-

berculo notata. Pectus abdominisque feg-

^jBeiituro rprimum fecimdum cana, nigro

^
punftata, Tegmenta reliqua tria nigraj Fedes

cinereo -albicantes puaftis minutilFimis ni-

^'gris adiperfi,.

24i -;Q eornupis: år under detta namn befkrifven

/ I S. N. p. 613 N:o 91; men tiliörene icke

..jätad,
_

.

'

25. C. Tauriculm: Antennis fubfraäis, Roftro

r breviore (bafi biccH'nuta), Fempribus inermi-
' bus, FroDte rotundata punftata j Thorace bi-

carinatOjUndique punftato, fubcrifpato fcabroj

Elytris iineis 4 tuberculofis
,

fupremis ferc

, ^d apicem eiongatis^ infimis abbreviatis.

Roftrum breviflimuni, fupra excavatum,
. imprelTo punclatum, apice incraffatum, fube-

xriarginaturn, bafi - notatum cornubus 2:biis

conicis brevibus diitantibus et divaricatis.

. Thora?c valde fcaber, medio notatus lineis

- 12-bus longitudinalibus interdum antice con-
- fiuentibus. Elytra ferie utriuque infima 7-

,
tuberculata, Color undique niger, Pedes
hinc inde grifei.

, Obf. Hujus varietas srplo minor pcurrit.

26, C. Juvenciis: Antennis fubfradis, -Roftro

breviore(inermi),Femoribus inermibusj Frön-

te excavato - retufa, icabra; Thorace undique
fcabro^
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fcabro, utrinque denticulo I. Spinula notato ;

Elytris utrinque tuberculorum ferie abbrevi-

ata 3:plici notatis.

Denne är en fjärdedel fä ftor fom Tauri-

culus, har dock, oaktadt Letydelig fkilnad i

differentia fpecifica, mycket anfeende af nyfs-

nämda Infed, och torde däraf vara vari^tec

eller fårfkild fexus.

2?. C ephippiatur: Antennis fubfraöis, Roftro

brevi, (bafi bituberculata) Femoribus iner-

mibus; Thorace ex tuberculis rugisque

fcabro; Elytris ferie utrinque fesquitertia

fpinularum notatis, poftice declivibus, fupra

autem ad f planiufculis, planitie poftice in

angulum anguftata, futuraque ibidem fpinu-

lis conniventibus notata.

Ohf, Af detta Infeft äro de fläfta grå, med
en nåftan likfidig triangulair fvart flack mitt

pä planities af hvardera elytrum, med en af

de räta linierna någorlunda nåra och parallel

til futuren. På famma varietet äro Hypochon-
dria eller nedbogde fidorna af Elytra fvarta,

merändels med en grå fläck. En annan
varietet är aldeles fvart. Bägge variera i

anfeende til feries fpinularum. Dock, då

jag velat föreftälla mig planities Dorfi iäfom
en framtil affl^uren Rhomboid, har jag funnit

fäfom oförändeligt kännetekn, at efterfta än-

geln af de ofrige grne är teknad vid futuren

med förenämnde fpinulir conniventes , och
de andre 2:ne likfom hörn, med hvar fm
llarkare Spina.

Thorax varierar p3 en del, med en canal

långs efter. Roftnmi fupra longitudinaliter

exca-
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excavatum^ insequale, bafi bituberculata, §r

formodel. et någorlunda conftant criterium.

:?8' C. Cucculatus: Antennis fraélis, Roftro bre-

viore, andce canaliculato, et bifulcato, bafi

hicornuto, Femoribus inermibus 5 Fronte
depreffa fcabra, Thorace antice porreéloj ca-

naiiculatoj Elytris pone bituberculatis.

Roflri canalis poftice dilatatus in frontem
extenfus, utrinque fulco profundo angufto ab-

breviato notatus, cornu in utroque latere, bre-

viffimo acuto. Thorax fubglobofus, fupra et

antice produélus, tuberculis minutis fcaber,

canale antice dilatatiore et laevi. Elytra

pundlato et tuberculato fcabra , ftriis utrinque

tribus elevatis abruptis, harum fupremis Qt

infimis antice tuberculo majori notatis,

Biediis obfoletioribus, poftice paulo ante de-

clivitatem et in ftriis ftipremis, bituberculata.

Cqlor undique grifeus, exceptis antennis,

oculis et maculis Fedum nigris.

29. C. Uva: Antennis ftibfradis, Roftro bre-

viore, Femoribus inermibus; Capite emargi-

natoj Thorace antice foveolato j Elytris no-
duiis fubglobofis, contertis, glabris, macula
bafeos thoracis utrinque fupra & fubtus fe-

xnorumque ferruginea.

Roftrum breve, cuneiforme, ab emargina-

tura capitis receptum. Thorax cicatrifatus,

utrinque fubfpinofus? Elytra pone deflexa,

Sternum niacula ferruginea. Reliqua totius

corporis atra.

30. C. hi^lobaruf: Antennis fubfraftis, Roftro
brevi, canaliculato, quibusdam fubquadricor-

ni, Femoribus inerroibus? Thorace globofo.
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punftato fcaberrimo ; Elytris puncrato fca-

bris, lineis utrixique duabus. tuberculatis..

Pvollrum breviifimum. Thorax quafi a
corpore difcretus", Eiytra pone deflexa, uifa

cum abdomine fubgiobofa, hinc toaim cor-

pus biglobatum. Color totius corporis niger.

31. C. ^pterus: År fä kallad af Herrar von Ljn-
Ne och Fabricius, och af Friherre DeGeepv

. Torn. V. p. 275 tab. 16 f. i. befkrifven och
ritad. Herr D|:Ge£r h c. har forbytt nam-
net til cruciatus, förmodehgen pä det goda
fkål, at flere CurcuUoner åro råte fä mycket
apteri. Det likafom inbrända korfet på Tho-
rax, hvarom Herr von Linnc talar ^ har jag

fett variera til en enda uphögd platt och Uk-
fom inbränd pund eller tuberculiim. Käil-

..fläckarne variera anfenligen. Ifrän at bäde

pä Thorax.och Eiytra likfora fammanflyta i^en

niaffa, faknas deibland aldeles pä hela kroppen.

Til detta Species horer förmodligen ei^n,

fom Drury Tom. 2. tab. 34. hg. 3. ritat

med röda Eiytra ocli fvarta flackar, och kal-

lat ornatus. Den hår ritade, och mänga an-

dra fom jag funnit, voro tv'ärtom fvarte med
röda fläckar.

32. C. Ohcfiis: fä kallad af Fabricius i Supplem.
af defe Syftem p. 8--> nien är liär forita

gängen ritad. Den Herr Fabricius befl^mf-

ver har varit fvart med röda Eiytra. En af

dem jag funnit är äfven juft fädan, men be-

nen bibcliälla något rödaktigt. En varietet

har jag dcfsutom funnit med röd Thorax.

33. C. globofiis: under detta namn likaledes be-

fliriiveu i Fajjricii Sylt. cntcm, p. 153. och
.

äfven
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åfven ritad hos Drury Tom. i. tab. 32. fig. 4.

men hårvid förtjenar anmärkas, det den efter

all girven anledning år blott en annan varie-

tet af den föregående, eller til åfven tyr s hannen.

34. C. cahus: Antennis fraélis, Roflro brevi^

Femoribus . inermibus 5 Thorace utrinque

punäis eievatis prominentibus fcahro, dUco
Iceviufculo; Elytris ftriis elevatis glabriufcu-

iis, fulcis interjeétis impreffo punclatis-

Color undique ater. Thorax depreffiufcu-

ius, fuborbicularis 5 Elytra oblongo ovata,

35. Q, fmilis: Antennis fraclis, RoiLro bre-

viore, Femoribus inermibus ; Thorace tereti-

ufculo; Elytris ftriis elevatis iaevibus diftanti-

bus 3, f. 5, interltitlis planis impreiTo pundlatis.

Roftrum iinea in medio . elevata longitu-

dinali carinatum. Thorax punéfis impreffis

obfoletis notatus. Color undique fufcus

grifeo irroratus. . :

36. C, Platina: Antennis fraélis, Roftro brevi-

ore, Femoribus inermibus, Corpore fubtus

Jateribusque ex albo argenteo viridique au-

reo fpiendidis, fuperne autem pedibusqu^
grifeis ^ Fafciis Elytrorum iongitudinalibus

atris, 2:bus utrinque poftice fere in angulum
fubconniventibus. . i

. Roitrum excavato emarginatum, apice quafi

. fiilum. Antennas grifece, articulo. extipio

:-'.iiigro.- Oculi atri, mentum et coilum fub-

tus argenteo-album. Thorax fubtus et Peélus

aureo-viridia; Abdominis fegmenta .priöra

; colore vario metallico, ultimum ferrugineo
nigricans. - Thorax de caetero teretiufculus,

rugofus, fupra utrinque fafcia obfokta nigri-

^1 cante
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cante notatus ^ Elytra elevato-ftrhta, flrils

confertis et fulcis interjeclis impreiTo punfta-

tis 5 fafciarum nigrarum inferior antice ab-

breviata.

37. C. Gallina: Antennis fracftis. Roftro brevi-

ore, Femoribus inermibus , Thorace utrinque

ftriis profundis fubarcuatis 5 oblique exara-

toj Elytris leviter itriatis.

Roftrum cequale, a capite fubdiflinftum.

Fröns rima notata. Thorax fubconicusj
Elytrorum ftria intima apice in tuberculum
incraffata. Coior corporis fubtus cano al-

bidus, fupra lateribusque grifeus.

38- C. Pulliu: Antennis fraclis , Thorace du-

plo iongioribus, Roltro brevi, Femoribus
inermibus j Thorace punclato fuico, u-

trinquc grifeo;Pedibus Elytrisque ferrugineo-

rubicundis 5 flriis elevatis Isevibus, fulcis

interjeftis imprelTo punélatis.

Rortrum breviflimum, mbcanaliculatum,

Oculi atrij Elytra inferius caneicentia. Ca-

put et Corpus fubtus nigra.

39. C. Argyrdlus: Antennis fradis, Rortro bre-

vi, fupra piano, linea longitudinaii nigia

imprcffoj Femoribus inermibus j corpore

toto viridi -argcnteoj oculis atris.

Roltrum apice anguilius, fubfilTum. Elytra

pundato-ltriata.

Til den andra hufvud afdelningen eller

Ortoccyi^ fom ännu bcllår af ganllu tå och
fållfynta arter, och defs fednare afdelning

eller Rojlro h-cviorc^ har jag allenall uptäkc

en enda och däraf blott et individuum, .och

(vdUar dca

40, C
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4c. C* 'Nigellus: Antennis reélis, Röftro bre-

viore, fubtus grifeo*rufefGens
,
fupra nigrx-

cans, Thorace elytrisque fpinulofis*

Til ftatum liknar denne något C Albinur^

men år något mindre, och knolarne likna

verkelige taggar , hvaraf 2 ftora finnes pä
Thorax , famt flera ftorre och mindre på
Elytra.

Befkrifning ofver et nytt Nattfly^ Phälma
Tinea Betulimlla;

Åt

GUSTAF PAIJKULL.

A t nåftan inga växter gifvas pä hvilka ej

*• Naturens Herre inquarterat några får-

fkilda flag af Infefter, år en långefedan erkånd
fanning; men man torde ej heller mycket fela,

om denna regla än mera infkränkes, och man
i ftället antager, at de fiåfte växter tjena til fö.

da for fådane larver, fom förvandla fig til Le-
pidoptera och i fynnerhet Phal^ener.

Delfas kannedom är ånnu ganfka otilräc-

kelig. Flere uptäckter göras vål underflun-

dom, men det vore dock at önfka det Herrar
Entomologer j hvars antal fä anfenligen tilta-

git, litet mera fysflefatto fig medldran om för-

vandlingarne. Vetenfkapen fkulle fnart derige-

nom vinna et önflcadt lius. Sä långe detta för-

fummas och endaft {amlin^ar göras, kunnsi
vål ibland nya Species uptäckas, men jämte
det de ofta illa determineras , förloras aldeles

mr ögnefigte fä val naturens underliga hushäll-

E ning
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ning med Infeclerna, fom den nytta vi kun-

de draga af dem i vår egen ceconomie. Men
jag kommer tilbaka til mitt åmne*

At fieifva de torra miffarne föda Pha;:cn-

iarfver år redan bekant. Tortrix Mundana,
Tinea Lichenella, Noclua Lichenis och Algoe,

med fiera, gifva näraf exempel, men dåremiot

har man i allmänhet trodt Ivamparne vara

otjenliga boningar for deila flags Infeeter. Pro-

felTor Fabritius i Kiel lår vara den förfte,

fom i Bolaiis VcrJiCGbr uptåkt larven til et

Nattfly, fom han fjelf ' kallat Nociua Bokti men
utan at hvarken gifva ois iarfvens befkritning

eller underrättelfe om mera ån defs hemivilT.

Jag har ej heller ånnu varit nog lyckhg at få

fe fjelfva Infeclen, fom kan hånda ej finnes i

Sverige. Däremot har jag fjelf forlidne fom-
mar funnit en Phal-sn-larf fom .uppehåller lig

i en af Svamparna, och hvilken hittils i alla

lina förvandhngar varit aldeles obekant.

Det var midt i Maji mSnad fom jag råkade

denna, under det jag var fylTclfatr at i Boletus

Betulinus efterleta en Ips. Glad ofver mitt

fynd, gjorde jag genafl befliritning oiTer iv.iii

larf fålunda.

llufvudct^hit^ Ijusbrunt.

Fotterne i6. iTP.mfotterne 6, mellanfotterne 8,

ganfl^a fma, Bakfotterne 2.

Kroppen hvit, med några ifl korta hvita hSr^^

men forlla lingen framföre hornaktig, af

famma fårg med huf\ udct.

iJugdni 3 huicr.

Bredden I linia.

Éller:
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Eller.' Larva i6-poda alba fubpilofa^ eagite

primoque fegmentö antice dilute brunneö*. *'^:

\ Som en figur intet ktinde gora denna be-

fkrifning tydligare, bemödade jag mig ej eller

därom.

Jag hade tagit hem med mig et helt forråd
Svampar, fem ehuru fnart torra, likväl åtos

med all begärlighet af mina larfver. E)en for-

ila Junii började nägra at våfvä fig en tunn (il-

keslindning inne uti fjelfva fvampen , inom
hvilken de förvandlades til puppor, fom lika

med de flefla nattflys, voro conillve och btu*
na, famt iör ofrigt intet märkvärdige.

Den 2g Junii framkom min forfta Phal^ns
(Tab. 1. Fig. a. b.) fom de följande dagarne
lölgdes af flera. Se har deras beikrifning 3*

Hufvtidet h vitt
5
mycket ludet.

Ögonen fvarta*

^protcn, mörkgrå, hälften fä ISngä fom vingarfie.

Thorax^ hvit.

Kroppen, ljusgrå.

Foncrrie, ljusgrå, med mörkare fläckaf.

Vingarne^ pä fidoma nedbögde,

J)c ofre^ ofvanpä hvitaktige, har öch dår pu-

drade med rollfårg, och 6 fma fvarta fläc-

kar i yttra kanten , af hvilka den tredje år

ftörfl:)''och den femte minft, framifrån råk-

nadt Öfre kanten baktil frantfad , och om-
gifven med en fin fvart linie, underftundoin

afbruten. Inunder gräa.

De undre^ hel och hållet graa^ glåntfande, kan-

terna frantfade.

E >S
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Jag har kallat denna Phal^en, efter fm foda

fom larf, Fhalma Jinea BettiUfidla och at fkil-

ja henne frän andra, torde följande Latinfka

Defcription vara nog.

AUs fuperioribiis albidis, ferrugmeo-irro-

ratis, maculisque 6 nigris margine exteriore.

Inferioribus cinereis. Margo undique ciliaris.

De ågg detta Nattfly lägger äro helt fmä,
och utkläckas inom kort tid til larfver, hvil-

ka i fina fvampar, fom utgöra heia deras verld,

öfverlefva vintern, för at följande fommar växa
til fin råtta ftorlek, förvandlas, och åter i fin

ordning föröka flägtet.

En annan Phala^n, fom jag i början af Ju-
lii mänad fångade i en Lund, var aldeles

lik den här ofvanför bcfkrifne, men hälften

itörre och öfre vingarnc mer gulaktige äa
hvite. MSnne detta var en variation, och
mine blifvit mindre, efter fvamparne voro tor-

re fom lemnades dem til föda? Eijelt är ofta

imellan Phalicner, i fynnerhet Noftuc^ och
Tinece, få mycken likhet, at det lår altid bli

omöjeligt, at utan kännedom af larfverne, rätt

atfkilja Species. Jag yrkar därföre ännu en
gång pä nödvändigheten däraf, och (kola de

Rön jag i den vägen fjelf haft tilfallc at göra,

efter hand meddelas det allmänna.

Fhrfbk
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Fhrfhk til Salpeters proberande pa
Halt af Kok/alt;

Af

CARL AXEL ARRHENIUS,
Lieutenant vid Kongl. Artillerie - Regementet.

T^ä ftorre quantiteter Salpeter til flera behof^ ärligen användas, och defs verkan, til

hvad bruk fom hålft men i fynnerhet vid Krut-

tiiverkningen, altid blir fvarande emot defs ren-

het frän främmande ämnen: torde vara nådigt

at ega fåkra fått til defs proberande.

Ibland de ämnen fom mäfl träffas i Salpe-

ter, och ofta til ftorre quantitet ån defs egen,

famt med ftörfta fvärighet fkiljas derifrän, är

Kokfait.

Flera fått hafva varit kända och brukade
til Salpeters proberande pä halt af Kokfait. Sä-

fom, at döma af Salpetrens fmak, af chryftal-

lernes fkapnad , af defs mer eller mindre fpra-

kande dä den kaftas pä glod, jämte flera, fom
väl alla uptåcka Kokfaltets nårvarelfe i Salpe-

tren, när det finnes til nägon myckenhet, men
pä längt när icke defs verkliga proportion,

och det fä mycket mindre, fom af falpetrens

mer eller mindre fuktighet äfven fororfakas defs

mer eller mindre fprakande pä Kol.

Franlke Artillerie - Capitainen Coudra y ,

har upgifvit et fått at, af Salpeters forhällande

och lemning dä den fmåltes pä Kol, kunna
döma til proportion af deri varande Kokfait (*),

E 3 men

(^*) Mémoire fur la meilleure Métliode d'extraire et

de raffiner le Salpetre, par Mr. Tuor^sox Dii

CouDRAY. Upfai 1774.
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nien utom det at man dervid ej kommer när-

mare, ån at ifrån 2 delar Kokialt emot i del

Salpeter, til och m.ed 6 delar Salpeter emot
j del Kokfalt, kunna Mja Salpetrens och Kok-
faltets proportioner, fordras äiven därtil et miC-

ra vant öga än de fiefte kunna förvårfva.

Dä Salpeter uplofes i deftilleradt vatten, och.

Silfver-Solution drypes dåruti, uptåckes Kok-
feltets nårvarelfe därigenom, at Silfver-Kalken,

fom har ftarkafte attraåion til Kokfalts- fyran,

genom dubbel decompofition fig därmed for-

enar, och utgör et fvårlöfl; Salt, et Argentum
Salitum, gemenligen Luna Cornea kalladt, fom
mjölkar Solution och precipiteras.

Tyngden af precipitatet blir proportionel

emot quantiteten af Kokfalt, i anfeende dårtil,

at beftånds-delarne fä val af Kokfalt fom Luna
Cornea altid fuis imellan åro uti famma för-

hällande (*), och bör fåledes dåraf med fåker-

het kunna dömas til Kokfaltets proportion.

Den förut kånde theorien harnf, har gilvit

mig anledning til förföks anhållande, för ac

därigenom finna de quantitetcr Luna Cornea,

fom af hvarje procent KokCdt precipiteras.

Öfver hvilka förfök jag uprattat den bifogade

Tabellen, fom fcdermcra kan tjena til rattelfe

vid Salpeters proberande, faUmda, at i Centner
eller 100 Skalp. (*^) daraf uplofes i deiiileradt

\- ätten.

(*) Bcrgnianni OpiifVula Cjicir.iiM c! Pliyilca J779.

Vol. J, pag. JOT, 134.

Vid doHa toi rok liar jag brtjeiu mig af den C^^nt-

iier vit^t lom til Krut- p.oberini; va!>!i?>;e:i brukas,

. orh ar ladan, at i Centner år. janiniik med i lod

ViCtualic - vigr.
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vatten 5 Kokfaltet med Silfver-Solution precipi-

teras, det gifria precipitatet utlakas, torkas,

och defs tyngd jämföres med nägon däremot
fvarande quantitet uti Columnen, fom utvifar

precipitaternes vigt, då den uti Columnen af

Koklalts procenter däremot fvarande Num-
mern utvifar den förfökte Salpetrens halt af

Kokfalt.

Med famm.a quantiteter af Kokfalt har jag,

för at kunna vara få mycket fåkrare om utfla-

gens riktighet, ofta gjordt flera forfok.

Af Tabellen fes, at quantiteterne af Luna
Cornea, tiltaga i flörre proportion ån Kokfal-

tets quantiteter, fom härrorer dåraf, at en gan-

ll<a liten quantitet Luna Cornea, i anfeende

til rådande fyra och precipitatets fina delning

under fjelfva precipitations- momentet, häller

lig uploil i Solutions-vattnet, fom för alla Kok-
lalts procenter blir lika. 1 anledning hvaraf

blir nödigt ar, vid noggranne förföks anftällan-

de, altid nyttja lika mycket uplösnings-vatten,

och har jag dårföre, vid defla iöriök, uplöft

Kokfaltet uti 7 Centner vatten, hvaruti i Cent-
ner ren Salpeter i medelvarme lofes (').

At nåeon del Luna Cornea af Solutions-

vattnet lofcs, hår älven genom lörfck bliivit

beftyrkt, i det lika quantkerer Kokfalt i olika

quantiteter vatten löfte, \ id precipitaternes vä-

gande giivit fkiljaktiga utflcg.

Gem.enligen har jag funnit yöSöö Tcår

o

Luna Cornea em.ot Solutions-vattnet hålla fig

K 4 däruti

C'"')
'Prof. Bergmans Opiifcula Clicmica efc Phyfica

1779. Vol. I, p. 134.
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dåruti uplöft', hvilket lika fullt blir fvärt, at

med ytterfta noggranhet utröna, i anfeende

dårtil, at vid precipitation öfverflödig Silfver-

Solutioii tilfläs, och ej få raOga kan afpaffas,

at icke den ena gängen Solutions-vattnet blir

mer radande pä fyra än den andra, då mer
eller mindre at precipitatet löfes, men blir af

il ringa betydenhet, at föga eller näitan ingen

Ikilnad däraf upkommer.

Dä jag til förfök uplöfl: nägon quantitet

Kokfalt, har jag altid dårtil lagt defs fyllnad

uti loo Skalp, af ren Salpeter, och fedan efter

precipitatets famlande på filtrum, det med varmt
vatten utlakat, til fränfkiljande af fä väl Sal-

petren och den öfverflödiga Silfver-Solutionen,

lom Kokfaltets alkaliH^a del, hvarvid jag fun-

nit, det vara fulikomligen rent, dä det genom-
gående utlaknings - vattnet ej miera mjölkat

Salt-Solutionen.

Långre bör ej heller utlakningen continu-

cras, emedan altid en liten del Luna Cornea
af det varma utlaknings-vattnet löfes, hviikcn,

ehuru den blir ganfka ringa, likafullt minfkar

precipitatets vigt.

Utlaknings - vattnets myckenhet tiltager

med precipitaternes llorlek, hvaraf mer eller

mindre Luna Cornea löfes, hvilket jämte hvad
af Solutions-vattnet medtages, andrår den jem-

na proportion prccipitatcrnc borde liafva emot
Kokfaltets quantiteter.

DefTe jåmte flere noggranne omftandighe-

ter, hafva gjort, at jag llundom^ vid förföks

anitål-
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anftäliande ined fanima qiiantiteter af Kokfalt,

funnit en fluinad af 2 å 4 hogft 6 lod uti

precipitaternes vigt, fom likväl år la obetyd-

ligt, at den ej gör fkilnad i utflaget for dels

procent Kokfalt, til hvilken noggranhet man
aldrig vid utofningen behofver komma.

Når uti Salpeter åfven ingår Magnefia Sali-

ta, torde precipitaternes tyngd nägot förän-

dras, men en luttrad Salpeter bor altid vara

dårifrSn befriad, och blir i annat fall dens fel

fom förråttat luttringen,

Defs närvaro fkönjes liitt, om något pre-

cipiteras dä til Salpetrens-Solution flås Oleum
Tartari per deliqvium. At vid luttringen, me-
delft tilfats af Spis-alT^a eller nägot annat Al-
kali, ifrån denna oart rena Salpeter, blir fä

mycket angelägnare, fom det Krut, hvilket af

en med Magneiia Salita blandad Salpeter tilver-

kaSj drager til fig fuktighet ur luften, hvaraf

det forfvagas och med tiden blir aldeles

odugligt.

Stundom händer , fall; mindre ofta , at

Salpeter jämte Kokfalt häller Tartarus Vitrio-

latus, dä precipitatet, jämte Luna Cornea, åf-

ven haller Silfver-Vitriol, och ankommer pä
vidare förfök, at i den håndelfen kunna med
ytterfla noggranhet finna proportionerna imel-

ian deffa bada falter.

Detta fätt til Salpeters proberande pä halt

af Kokfalt, (kulle med all fåkerhet kunna nytt-

jas til controll emot Krutbruks-ägare, fom af

Kongl. Maj:t och Kronan emottaga ra Salpeter

til iuttring, famt åfven vid fjelfva Krutets pro-

E 5 berande.



66 1785- of^^^' Febr. MarL

berande, i det Salpetern dårutur utlakas, vatt-

net bortdunltas, och af den lemnade Salpe-

tern upväges tii förfök.

Et Krut blir god t och llarkt i proportion

af Salpetrens jämte de öfriga ämnens renhet

och godhet, famt riefs mer eilet mindre arbe-

tande, och kan fåledes et vål arbetadt Krut af

dåhg och med niycket Kokfalt blandad Salpe-

ter, blifva jåmngodt med et mindre vål arbe-

tadt Krut af fullgod Salpeter.

Salpetrens quantitet uti Krut kan Hydro-
fiatice proberas (a) men ej dcfs godhet, eme-
dan Salpeter och Kokfalt därvid gitva foga

fldlnad i utflagen.

Det är väl fant, at om Salpetrens godhet
någorlunda bor kunna dömas ai Krutets flyr-

ka, fom med Kail-Mörfare pröfvas , men dä

efter föregående fats , arbets methoden åfven

bidrager til fiyrkan, kan det ej annat bli.va

än otullkomligt.

Om någonfin fkulle profvas förmonligt at,

af 2:ne gånger om.luttrad eller få kallad Rafri-

nerad Salpeter, til vifTa behof tilverka bfa-

tre Krut, torde detta fatt til Salpetrens probc-

rande kunna blilva en controll emot dem fom
luttringen ombctros.

Åfven torde haraf nSgon l^jelp kunna vin-

nas, då vidare forfok anltailas, til förbättran-

de af luttriniis methoden.

(a) Konjrl. VVrcnnx, Ac.idciu, Handlingar 2:dra

Quarca:. 1755.

Taelll
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Tabell fom iityifar, de til förfok afvägcle pro-
center af Salpeter och Koklalt, famt Pre-
clpitaternes vigt.
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Om Sjiikdomarnes förhållande^ under Tio ars

tid, uti KongL örlogs- Flottans Sjukhus

i Carlscrona;
M

ARVID FAXE.
M. D. KongL Amiralitets Medicus»

Ät upteckna fjukdomar fom pa en ort fore-

komma 5 fkaffar ofelbart mycken nytta

for framtiden, om det med granlagenhet fort-

Uttes. Men dåråft fådant Ikall med forman
verkftällas, bor Climat, årstider, luftens och
väderlekens ftundeliga ombyten pä det noga-

fte anteknas och därjämte jämföras de fjukdo-

mars forhällande, fom det ena eller andra året,

eller färfkilda årstider, åro gängbare, hvarige-
nom man med tiden fkulle någorlunda kunna
fårutfpå, hvilke fjukdomar äro på vägen at utbry-

ta och dem lä mycket förr förekomma och bota.

Pä ingen ort i hela Riket fkulle likväl dy-

likt antecknande vara mera uplyfande, mera
gagnande, ån vid Kongl. Örlogs-Flottan, hvar-

åft Manflkap famlas ifrån alla Rikets Provincer

och til Sjö-Folkets intagande och vårdande

det ftörfta Sjukhus i Riket är inrättade. Men
omftändigheterne hafva til närvarande tid icke

varit af den befkaffenhet, at fiike obfervatio-

ner kunnat rätteligen fortfättas och vore ftor

Ikada, om tilfälle ej eller hädanefter medgifver,

at uti detta ämne gagna Vetenfkapen. Någon
ringa början får jag dock nu för Kongl. Aca-
demien hafva äran upgifva, och endaft anföra^

hvilke Sjukdomar under lo års tid i Sjukhufet

förekommit, huru de fjukas antal fig förhållit,

jämte några generela anmärkningar däröiver.

Ar
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Ar . 1774 1776 .7-:
1IL8' 1779 1:80 I 73f 1782 i

Rofen 12 10 C)J 6. i^ Q

lierpes 't

D i 2

Tinea 2 I 1 3
Phiegmone 4
Böld. och Fmi D (

22 27 47 39 4a f - 54
Papiaritiuni _^ 2

Scliirrhus 1

Ledfvamp gy 0 6 0 1

Fraftiir 5 n 6 4T 4 6 9
Contufion 114 107 no I k; 63 60 64 140
Öpna ftador 133 123 267 264 146 163 2IÖ 208

D u
0 5 6 22 20 2ĵ

perniones 12 10 r> ö 5
Bråk -3 16 II "13 t 12 i3 9 II

procident Arii 3

Sumrna af fjiika 1 056 1584 1241 1Ö64 1139 ^383 1020 I 567 27CS
->

Döde _I7 ""61
38 38 •i4 -"7 129

Af de fiuka h al-

per medium
blifvit döde,
livar 6i 24 _3-__45 3'^ _ 36 4- 21

Antalet af de fjuka, under delTa Tio flrcn^ har till:

varit 16097 Man, hvaraf 581 WiiVit döde, blir dårFore^:

medium af alla aren, ungefär hvar 3o:de fjuk , fem i ci

Sjukhus med döden afgått.

Häi^vid maik dock göras d.ct tiliagjr, at under c

foffta 'ciren, har tilhopa blifvit döde 322 Man, men ui

de 2:ne fenare 259 l juka, och då under fcri-enämde tid I

34:de fjuk atlidit, har däremot af de tvenne fenare Si

ljuka hvars 24:de varit rof för döden.
Orfakcn til la mårkehL^ ilvilnad i dödlighets fumm

bör väl tiKkrifvas mera maligne fjukdomar: men kan hi

fnarare, at man uti et alt for trängt Sjukhus nödfaki

inpacka alt fur mycket folk i hvarje rum.
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Det är alla §r vanligt, at fjuk-fumman
ifrån årets början tiitager uti uplligande

hvarje månad, blir liörft uti Maji, Junius eller

Julius, dock mall i liftnåmnde: men ifrån den-

na tid til ärets flut, på lika fått aftager.

I anfeende til flörre eller mindre arbets-

ftyrka vid Flottrin, plågar vid årets början va»

ra 60 å ICO fjuka dageligen, och i den må-
nad dä ftorila fjuk-fumman år ^ ifrån 280 til

430 om dagen.

Storfta fjuk-fumman var fåledes åren 1777
och 1781 uti Maj och 1774 uti Junii, men alla

de öfriga 7 åren har Julii månad dageligen

haft de målla fjuka och ftigit til iillDåmnde

fumma. Ehuru denna anmärkning årligen in-

tråftar, lår dock icke den nämnde niäna-

dens väderlek därtil vara vällande^ eller at

defs verkan flajlie ålladkomma de fläfte fjuka^

hälft deras antal, i Staden och Landsorten här-

omkring , icke år ovanhgt ftorre, utan aitid

mindre, däråiV någon Epidemie ej är gängfe,

hvarfore orfaken måfle fokas ifrån annan käl-

la, och ofelbart dåruti beiiär, at Roterings-

Bätsmännen, fom utgöra ftörfta ftyrkan af det.

arbetande Manfi<apet och förrätta et års tjenfte-

tour^ afgä vid flutet af Maj, eller Junii må-
nad , dä nytt Manfkap vid ingången af nåfta

månad åter anländer, h vilket innan det biif-

vit vant vid arbete och lefnadsfätt, forn .fä

ganjT<a vida år fluijaktigt ifrån hemortens tii-

gångar och förrättningar, mäfte. deras kroppar
vidkännas mer och mindre lidelfe, hvaraf de?

fjukdomar upftä, fom utgöra mängden af de

fjuKa i Julii månad.
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Det finnes afven, at fjuk-fumraan några är

varit ftörft uti Maj och Junii mänader. Men
fådant torde hafva hårrört, dels af något

ovanligt väderlekens omfkifte, fom förorfakat

fjukligheten, fädan fom hände uti Maj månad
1782, dels af arbetsftyrkan vid nya Dockan,
fom af indelte Landt - Regementer utgores

,

hvarvid forfarenheten gifver vid handen, at

det ena Regementets Manfkap finnes mera di-

fponeradt til fjuklighet ån det andra, dels och
af någon flags hemfjuka , at Roterings - Båts-

männen antingen emot upfodrings-tidens fiut,

begynna längta hem, eller at de förrätta någon
längre arbets -tour än vanligen, hvilket förra

afven hände med ena Gothlands Compagnie
1777, då uti Maj månad näfhn inga andra an-

kommo fjuke til Sjiikhufet, än af nämnde
Compagnie, men ockfä at de mangrant äter-

fingo hälfan , fa fnart ordres til hemläf dem
förkunnades.

Den anförde fjuk-fummans förhållande, det

ena eller andra äret, härrörer väl ganfka myc-
ket af flörre eller mindre arbetsftyrka vid Flot-

tan, Men få har man dock erfarit, liuru olika

åfven detta uttaller, bade i anfeende til antal

af fjuka, fom ock til de gängfe Epidemiers
art och lynne. Och är märkeligt, at vid jämn-
förande af de vid Ammiralitets-Contoiren be-

finteliga Upfodrings- och Arbets -Lillor på
Örlogs-Flottans Mann\ap årligen, har Arbets-
folkets antal år 1777 varit ungefär lika med
de 2:nc föregående och efterföljande åren, men
detta 3r det fjukligafle; dock ehuru de fläfte

fjuka lig famma ar företedde, har det, i jämn-
förelfe
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forelfe med de öfriga aren, ifrån och med
1775 til och med 1783, varit minft dödeligt.

Men häremot har åter äret 1775, i anfeen-

de til arbetsityrkan, haft de måfta döda af alla

10 åren , ehuru de fjukas antal icke varit fä

ftort fem 1777 och 1781. At äret 1777 mätte

hafva haft mycket oftadig väderlek och at defs

verkan äftadkommit hvarjehanda omvexlingar
uti vara kroppar, fynes ganfka fannolikt: men
ockfä, at denne verkan icke lår hafva med-
fört fä ftort antal maligne fjukdomar fom i

fynnerhet 1775, kan af dodiighets-fumman ty-

deligen bevifas.

Af Sjuk-Förteckningen intages, huruviffa

fjukdomar varit mera rådande det ena året

än det andra, och deras förhällande i lin fram-

fart har åfven gjort dem iikafom med hvar-

andra beflågtade famt pä en och famma tid

gångfe, ftundom äter helt och hållet förän-

drat fin art och antagit likfom annan Ikyld-

fKap. De fläfte fjuka hafva uti nedannämnde
fjukdomar varit,

år 1774, af Fräffor, Catarrhal-Febrar och Utflag.
- 1775, - Fräffor, Catarrhal- Infiamatorifl^e- Fe-

brar och Skjörbjugg.
- 1776, - Fråffor, Catarrh. Febrar och Flufs-

hofta.

- 1777, - Fräffor, Catarrh. och Inflammat. Fe-
brar, Skjörbjugg och Rheumatifmer.

- 17785 - Catarrhal-Febrar och Skjörbjugg.
- 1779, - Fråffor, Catarrhal-Febrar, Skjörbjugg

och Vattufot.

- 1780, - Catarrhal-Febrar.

- 1781? - Catarrhal* och Inflammatorin<e Febrar,
Diarrhée och Skjörbjugg.

F är
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är 1782, - Catarrhal- Inflammatoriflve- Rct-Fe-

brar, Skjorbjiigg, och Veneriin fjuka.

" 1783) " Catarrhal- Rot -Febrar, Diarrhee

,

Skjorbjugg, Rhtuir.atilmer och \'at-

tufot.

Af detta kan fälecles inhämtas, hvilka fjuk-

domar det ena året varit mera gångbare ån
det andra, at Catarrhal -Febrar föroriakat de

måfia fjuka, at FraiTor 5 är. Skjörbjugg 7 år,

Inflammatorifke Febrar 4 är, Rot-Febrar 2 ar,

Diarrhée 2 år, Vattulbt 2 är, Venerifk fjuka t

är, utgjort de mnlia fjuka under deffa tio år.

Det fordrades den aldranogalte obfervarion

pä väderlekens omfkiften, 0)x\ nian TnuHe kun-
na utforfka hurudan denfamma varit, fom la.

verkat på våra kroppar, at den eller den fjuk-

domen derefter utbrutit, famt de fubjeccers

tilftänd en eller annan årstid, dä fädane fjuk-

domar genom luftens verkan hos dem fått

inrymme, at iorbiga dem fom af fmitta Icdn

fin fortgång.

De torre om dan digheter fe vi ganfka ofta

hånda och vedermålen dåraf 5ro ej rare i Sjuk-

hufet.

\'id början af år 1772, foil mycken fno i

Januarii och Februnrii ma nåder ^ Itrax dåreiter

anlände ovanhgt miinga til Sjukhuiet belvå-

rade med utllag. hme varande år .har vid fam-

ma tid intrilTat lika våJerlck, och man h:;r iert

härefter på lika T.tt tlcre fiuka. arikor^.nra

ined denna fjukdom, an cljeil plägar hända.

Uti Juiii månad 17-75, yppade lig cUer en

kall blall cn Peripnemr.onia putrida, fom le-

dan varierade til verkelig Rot-feber. Något
tidigare at året rS"^^ vifarie iig citcr lika dock
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långré och häftigare bläft, nyfsnämnde fjuk-

domar etter hvarandra, ehuru de i början vo-
ro nog. nära förente, likafom nyfsnämnde år,

och oiTi' man nied granlagenhet antecknat de

pä Sjuk-förteckningen anförde fjukdomars för-

hållande ärligen, ll<u lie detta än mera befannas.

De ibland Sjö-folket i land under arbetet

vid Örlogs-Flottan vanlige och allmånne fjuk-

domar, äro itti de 3:ne iörfta månader af året,

BröR-febrar och Flufs-hofta, uti April, Rheu-
matifmer; Maj, Skjörbjugg och "Vår- fräfiorj

Junius, Gatarihal-Febrar, hvilka dock uti hvarje

mänad åro gångbare; Julius, Inflamatorifke - Fe-

brar; Auguitus, Diarrbéer; September, Höft-

Fräffor och Intermittenta Febrar til årets fiut.

Deffe fjukdomar variera dock ganfl^a myc«
ket i anfeende til årstiden och inträffa ftun-

dom tidigare fkindom fenare, alt fom väderle-

ken fig förhäller. FJet lår väl knappaft gifvas

mera ån 2:ne orfaker hvarigenom Epidemier

blifva gångfe och underhållas, nemligen luf-

tens omfkiften och fmitta , de förra, för-

ilora och hindra våra kropps delar uti lina

nödvändiga iundioner , och den fenare ,

meddelar och uti våra våtilor älladkom-

mer famm.a gernenfkap, fom Epidemiens natur

innehåller, eller uplilvar det til fmitta fufcep-

tibla fröet. Ehuru de förra ganfl^a ofta lägga

grunden til cieri fenare, få åro dock många
Epidemier, hvarcil delie icke med hvarandra
hafva n;?gon geiiienrkap, utan blifva hvar tor

iig verkande, hvilket och med nedannåmnde
korta anmärkningar ofver den anförde Sjuk-

Förteckningen, ikall beib/rkas.

^ F 2
^

^ Den
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Den forftefjukdom fom håranföres IxMåfs-
ling^ hvilken var fl mycket ovanligare i detta

Sjukhus, fom här inga andra intagas ån de,

fom äro i Kronans tjenfl och manbart Folk;

icke defs mindre ankom en ung Båtsman til

Sjukhufet, fmittad af denne i Staden vid fam-

ma tid gångbare fjukdom, hvilken fedan fmitta-

de andra, fS at 15 Man af de hår varande fju-

ka fingo Mäfsling, och däribland de fom voro
emellan 40 och 50 år.

Frajfor och Jtttcrmittente Fchrar forhälla fig

ganfka olika. Det ena året åro de allmånne,

andra ar angripas ganfl^a få däraf j men pä delTa

10 är, hafva åren 1775 och 1777 haft de måfta

{juka af denna fjukdom. Ehuru antalet uti det

forftnämnda är var Itorft, bor dock anmärkas,

at FräfTan hela året var gängfej men häremot

förhöll den fig det fiftnämnda, fom en Epide-

mie och det öfver hela Riket.

Uti Sjukhufet tog den fin början uti April

mänad , och innan påföljande månadens flut

hade öfver 200 fjuka häraf varit befvuradc intd

näftan alla kända Species af FrålTor.

Det är vidare om Vår-Fråffor anmärknings-

värdt, at om deffa blifva gängfe, har man ej at

frukta andra Epidemier, och under 10 lirs tid

hafva Fräflbr i allmänhet varit mycket fparfam-

me, i fYnncrhet de år då iVårare fjukdomar

fortfatt fitt lopp.

At en Epideinie under defs fortgång gan-

fl<a mycket varierar, är Ihindom fvårare i bör-

jan ftundom åter vid llutet, ofta blandar fig

nicd en annan gängfe fjukdom, och åter för

denne gifver aldcles vika, är en gammal fan-

ning,
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ning, och på lika fått förhöll fig den Peripneumo-

nia futrida^ fom är 1775 i Julli månad fig inom
2^3 dagar inftålte och hvaraf 20 Man dodde,

dock var härvid märkeligt, at vid likens öp-
nande fanns fjukdomen i lungan altid pä vån-
flra fidan hafva tagit fitt ftamhåll, och kändes
bloden hafva en ftark unken lukt.

At väderleken mätte hafva verkat fjukdo-

men fynes utom all tvifvel: men nog befyn-

nerligt, at enär orfaken uphårde til det fom
åftadkommit den inflammatorilka delen af fjuk-

domen, få blef derföre icke det rotaktiga i vät-

fkorna inaftivt, utan fortfor Rötfebren någon
tid därefter.

(Fortfattning näfta gang,)

Katt elfer.

Den i 4:de Tornen af K. Academiens Nya Hand-
lingar pag. 264 införde Förteckning på de vid Loka Hål'

fobmnn botade Sjukdomar^ varder härigenom, fåfom oful-

llåndig och feiacktig anmärkt.

År 1784. pag. 7. lin. 5. flår Veftan, lås oftan

p. r24.1.penult. - veckningar, i. verkningar,

p. 83. 1. 6. . efter 1. åfven.

p. 155. 1. 7. • Commiffarier 1. Emiffarier,

p, 273. 1. 24» - Dyon. L Dijon,

p. 275. ! 8. • olöshet 1. oloflighet.

År 1785. pag. 39. lin. 20. jft^r ampiexum, lås, amplexu
exceptum.

FÖR-
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KoN(3L. Vetenskaps
ACADEMIENS

NYA HANDLINGAR,
FoR MåNADERNE

April^ Majus, JuNius?

ÅR 1785*

PRJESES

Herr ANDERS SPARRMAN,
Medicinse Doélor och ProfelTor.

Fortfåttning om Sjukdomarnes forhåltande^

under Tio års tid^ uti KongL örlogs^

Flottans Sjukhus i Carlscrona.

Ijen öfver hela Europa är 1782 gängbare Smf-^ Febren^ eller få kallade Influenza^ tog hat

fin början förll i Maij Mänad, under en fl^arp

N. O. och N. V. vind, dä nägon tid forul

i April varit mycket vackert våder,

G Det
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Det fkulle vara et onödigt föremal, at anföra

de vid denne fjukdom iörefallande omlHn-
digheter, i fynneri let fom den få allmänt blif-

vit kånd, dock får jag enciafi: nåmna , at om
famma fjukdom ä andra orter var en plågfam

Catarrhe, fans den, i det minfta hår ä orten, myc-
ket lika med ofvanföre nämnde och här 7 år

förut gangfe Peripneumonia Putrida, faft långt

fvärare och allmännare.

Vänftra lungans Inflammation och blodets

unkna lukt, fom år 1775 utmärkte Epidemien,

utgjorde äfven nu likheten med famma fjuk-

dom: men hoitan var långt våldfammare, hvil-

ket ofelbart härrörde af ftarkare röta i våt-

fkorna denna gängen.

Hvad fjelfva Snuf-febren angSr, fä var den
i böfjan mycket allmän och fl^onade näitan

ingen. Hos dem fom endail hade Catarrhe, gick

den lindrigt öfver: men af dem h vilka nöd-
gades intaga fangen, finnas fä, fom icKC hade

ryfning förfta dagen, med därpå följande hetta

och feber, fvår opprellio peccoris, halHg och
tung andedrägt, vänitra kindbenets rådna, famt

plågfam liolla, hvilket ofelbart teknade den
inflammatorifke delen af fjukdomen. Därjämte

fyntes ockfå vätd^ornas röta röja lig at kraf-

ternas förloraiide genalt i början af fjukdo-

men j då den fjuke äfven hade oren tunga,

iSg och Ihindom krypande puls, fick pä 7 a Qide

dygnet fmå brunröda fläckar på armar och

ben, flundom vidlhäktarc pS kroppen, hvilka

dock hvarken bådade fjukdomens förbättring

eller förfämring, mycket fä undfluppo yrfel,

många hade Tori^ken och Diavrhee 1 fjukdo-

mens förlta fladier, fom var elakt töcken : men
fram-
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framfor alt kunde man, af curens lyckliga utgång,

fä öfvertygeUe om en ricktig prognofis och at

rötan var fjukdomens rätta ledare, hvilket äfven

egen erfarenhet än närmare blef beftyrkt

Vid början ai Sniif-febren eller den 22 Maj,

famma är, blef jag under tiilyn af många fjuka

uti Amiralitets Sjukhufet, härdeligen af ofvan-

iiåm.ndeCatarrhe anfallen, jåmtealla anförda kän-

netecken af en Peripneum.onia Putrida, utom
yrfel och torfken, hälfi: fjukdcmen icke hann
til den högd: men hade defio mera plåga af

en convuiiivifk hofta, fem til alla delar likna-

de kikbiOftan och hvilkens häftighet icke ens

tillåt mig minila nattro eller at fä lågga ned
hufvudet i fången. Efter vederbörliga pr^emis-

fer, grep jag til Acidum Vitrioli tenue, och
tog dåraf 30 droppar i Hafrefoppa 4 gånger
om dagen.

Efter förfta dygnets förlopp^ fick jag an-

fenlig hfa för bollan och fom dolis härefter

okteSj härnniade detta antiputridum inom fä

dagar de omftändigheter , fort) voro egenteliga

orfaken til fjukdomen, famt mig til hälfan

Ster/iälte.

Eburu denne cur hvarken fom ny eller

ovanlig rnföres, den ock federmera til flera

hundrade fjuka med lika fornian blifvit nyt-

tjad, ityrker den dock min talan^ at infiamma-

tion och röta voro med h varandra blandade*

den förra uti de folide delar och vid de dö-
das öpnande fanns vara i våPiflra lungan, famt

derföre far namn af Fenpneumonie , och den
fenare uti de fluide delar, hvilket röjdes af de

titflagne fläckar ^ fom gofvo mig anledning til

Vitriol-fyrans nyttjande, hvarrore ock når den
G 2 fenare
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fenare förbättrades , mäfte den förra gifva vi-

ka, famt genom lindrig expeéloration affkiides

ifrån det lidande itållet.

Vid denna Epidemie är vidare anmärknings-

vårdt, at dä anledningen uphorde til det fom
äftadkommit fjukdomens inflammatorifka del,af-

ftadnade denne fjukdomj men det rötaktiga

fortfor lika val och blef enfamt rådande.

Det kan väl förmodas, at rötan i våtfkor-

na var Epidemiens förfta egenlkap och verka-

des af luften, lika fom den inflammatorifi^a delen:

men fä tildrog lig likväl, at en Febris Putrida

redan höften förut eller 1781 blef gängfe i Sjuk-

hufet och ditfördes af hemkomne fjuka i den-

ne Feber frän en Örlogs -Fregatt, pä hvilken

få Officerare fom ftor del af befattningen va-

rit fjuka, och emedan fjukdomen fortfor i defs

lopp både förut , under och efter Snuf-febren,

få kan man häraf få anledning tro, at Rötfebrea

fmittade dem fom hade nyfsnämnde fjukdom.
Man torde likväl kunna päftä, at båda de-

larne mä räknas til Rötfeber -fmittans utbre-

dande, ty fom någre Läkare pä andra orter

anmärkt at Snuf-febren ätfölgdes af röta, fä

fant är tillika at Rötfebren, då nyfsnämnde
fjukdom iiphörde, var ganHui fparfamt gängfe

pä landet häromkring, ocii jag har icke at det

ärcts tidfkrifter funnit, at den blifvit fä all-

mänt gSngbar pä nägon ort i Riket, fom här.

Det är likväl beklagligt, at näftan af alla

Epidemier, fom ofta uti vara Nordilk-a Länder
fig yppa, finnes knappad någon fvårare at ut-

rota, än oftanämnde Rötfeber, i fynnerhet dä
brift pä födan och fvåra är tillika inträfta,

livarigenom händer, at AlanflNapet fom lefver
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af den fold Kronan dem beftår, får mindre
för penningar til lifvets uppehålla och deras

kroppar otilråckiig föda, fem blifva härige-

nom mindre förmögne at emotftä verkan af

(\y^Y och ombytelig väderlek, eller at blifva af

andra fjukdomar fmittade.

Men Rötfebren har dock icke altid denna
orfak til fin början, ty den år åfven gångfe

dä rundeligare tilgäng finnes pä lifs-uppehålle,

och vi hafve i Sjukhufet, ty vårr, vedermåle

af båda deffe omftåndigheter, famt det til när-

varande ftund, hälft famma fjukdom tog fin

början om höften 178I5 blef fvärare om fom-
maren 1782, och nåftan lika det följande årety.

famt har nu pä 3:dje året ouphörligen fortfatt

fit lopp, under Sommar och Vinter, Höft och
Vär, förhållit fig lika uti ftarkafte hetta och
ftrångafte köld, utan at vind eller väderlek

därvid fynes hafva gjordt någon förändring.

Det enda man likväl om denna fjukdom
kan nämna, är det, at den på et hälft år ej

imgripit fä många til antalet, fom tilförene;

at den nu fållan vifar fig hos private i Staden;

at fymtomerne åro ftundopi något lindrigare

och Aphtae åro fålfynte: men häremot åro de
fjukdomar, fom denna årstid plåga vifa fig i

Sjukhufet, emot vanan med röta förbundne,
hvarpä man mäfte gifvä noga akt, om curen
fkall lyokas.

Under det namnet CatarrhaUFebvAr^ finnes

et ftort antal fjuka uti Sjuk-förtekningen vara

utförde, och årligen utgör ftörfta fumman af

alla fjukdomar. Det (kulle blifva vidlyftigt, at

här anföra de variationer af flike febrar, hvar-

af fjuka årligen ankomma til Sjukhufet och

G 3 huru
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huru delTe vifa fig året om, men måft uti Ju-
nxi månad, dock vil jag endaft anmärka at deile

febrar i fynnerhet om våren uti April månad
anfåtta broftet och at många få örverflodiga

cxpecloratiouer innan någon relbtution århål-

les, det händer ock iiundom ^t vägxt biiiva

Meäici.
Sällan yppar fig denne fjukdom fdfom nå-

gon Epidemie, och om fä händer, år icke hel-

Jer fålfynt at finna mänga combinerade med
jnflammaticns-febrar.

Några ^ir äro FråfTar och deffe febrar når-

flåktade och dä år icke rart at Cararrhal-febren

efter 334 paroxyfmer förvänder iig til en
ordenteHg tertian i fynnerhet vårtiden, h\i;ket

ofelbart ftadiälter den tanken, at eu del flike

febrar hafva en och famma orfak til fin up-
llnnelfe, fom FräiTan.

Man kan ockfä näftan taga detta fom ea
hufvudregla, ty al Sjuk -fortckninacn inhäm-

tas, at under 5 färfkiidta år hafva FrålTor varit

mycket fparfamm.e: och juft deila Sr hatva Ca^

tarrh al-febrar varit dello allmännare.

Lika fä förhåller hg med l-ifiammam-ifk^

]^ebrar^ at deffe under 5 af de nämnde ic år,

varit pä famma fått mcci Caru vhal- febrar ovan-

ligt allmänuc: men äter utider de arulra 5 åren

hafva deffe, i :Mital at fjuKU, icke iolgt nii-

nämnde fjukdom.

Det år ät ven en märkciig anmärkning, at

nåftan under alla dc år, dä inflammatoriflie fe-

brar varit lindrigali, iiar man lett mälla Hedici,

och tviirtom, hvilket lemnar ock det vittiics-

bord, at ju flcrc fom blit\it af inBammatioii

aiigripne, dello fiiarare har den kunnat häfvas»

Af
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Af alla fjukdomar har Flufshofia under alla

lo åren näftan ärligen haft lika antal fjuka,

hvilket bort lä mycket mindre förmodas, fom
den plägar komma af förkylning vid luftens

omfkiften, och fom delTe fä g^infka olika fig

forhälla, ty fynes mårkeligt, at Fiufshoita dock
varit mycket lika.

Ibland ovanliga fjukdomar, fom under 1782
ärs Epidemier vore gångbare, förtjenar åfven.

nämnas, huru pä 8 dagar i Febr. månad, 33
Man ankommo til Sjukhufet, hvilke dels re-

dan hade, dels fingo en fvullnad eller päfe un-
der hakan, lom flundom ilräckte fig ifrån ena
örat til det andta, utan at fvalget håraf bef-r

fvårades. ,

Denne fvullnad var icke härd, hade fit fåte

L fjelfva fettet, medförde ingen färdeles olå-

gefihet och biefvo inga andra däraf befvårade,

ån de fom voro fetiagde, och ju fetare defto-

mera tiltog denne päfe.

Når fjukdomen börjades, kåndes någon
ryfning, hvarpå folgde lindrig feber, fom dock
merendels hos alla eiter icnta dygnet uphörde,
dä päfen begynte formeras omkring halfeh til

5te eller 7:de dygnet, fmäningen högdes och
därefter på lika fått forfvann.

At denne Tumör fubmaxillaris blifvit verkad

genom luftens åtgärd, år ingen tvifvel: men
det blir altid märkligt, at väderleken nägra fä

dagar antingen varit af den befynnerliga be-

fkaflfenhet at han kunnat äftadkomma dylik fjuk-

dom, eller kroppen i den Ixällning under (am-

ma tid at luften endaft dä kunde upväcka det-

ta onda, men hvarken förr eller fedan.

G 4 Diar-
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Biarrhée och Byfemcrie hafva under de för-

flutna 10 iren förhållit fig tåmmeligen lika alla

år, utom förftnåmnde fjukdom 1781 och 1783,

dä flere än vanligen däraf varit befvårade:

men håremot har Dyfenterie under hela tiden,

icke fäfom någon farfot fig företedt, hvilket un*
der fä läng tid hår å orten år ovanligt.

Hvad åter Skorhjuggen angär, fä lär knapt
gifvas någon fjukdom om hvilken flera ftrif-

ter åro afhandlade än om denna , dårom
hvar och en fagt fina tankar, hvarvid jag

äfven tillägger mig hafva funnit, huru Skör-
bjuggen olika förhäller fig til lands och olika

til ijösj dä den förra om Våren och den fe-

nare om Höften anfaller Sjöfolket.

Man fkulle fnart falla pä den tankan, at

luften fä olika årstider mätte vara af lika be-

fl^affenhet, efter den verkar enahanda fjukdom:
men dcfs orfaker torde dock vara vida fiilj-

aktige.

Det är vål fant at kalla höftnåtter, kulen

bläft och fuktig luft hopdrager kroppens exha-
lationsrör, fom tilförene af Sommarhettan va-

rit utvidgade och därigenom hammar utdunft-

ningcn, dä denne ftadnar qvar och pä et eller

flera ftållen uti kroppen ligger grunden til

Sjö-lkörbjuggen, dock bur man icke tro, at

hvarken detta eller den myckna falta maten,

fom Sjöfolket til fjös förtura, år den enda eller

målt verkfamma orfaken til fjukdomcn, äfven

derföre, at den famma årstid lallan yppar fig

til lands, faftän där förefaller aldelcs lika vä-

derlek, utan faft mera öfvertygar mig 5 ars för-

farenhet til Sjös, at Sjö - flalrbjuggen dä i fyn-

nerhet inflåller fig, när Skeppet under flere

dagars
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dagars ftorm och kalt regn mäfte ofver alt

tilflutas, hvarigenom den inftångde luften fnart

ruttnar och dels genom defs inandande, dels

genom defs tryckning, hindrar våtflkornas

utgång, fom fedan blifva modren til denna
afföda (*).

Utrikes Flottor hafva under fenafte Sjö-

kriget nog befannat famma orfak til Skör-
bjugg, och at denne i fynnerbet måtte vara

uprinnelfen til den måfta Sjö-fkörbjuggen kan
därmed beftyrkas, at när Örlogs-Skepp långe

åro utfatte tor ftillt väder och ingen luftvex-

ling (ker pä Jangre tid, får Manftapet m^ren»
dels altid Skorbjugg.

Utom hvad erfarenheten fålcdes beftyrkcr,

angående grunderna til Sjö-fkörbjugg, fanns en
dylik omftåndighet år 1778 äftadkomma famma
fjukdom i land, dä den i Febr. månad be-

gynte vifa fig nog ofta ibland Roterings-Båts-

månnen. Manfkapet nyttjade föregående Hö-
ften och Vintern det fä kallade Skaff-hufet til

fit Boningsftålle och förplågades pä Kronans
käft, famt lägo Compagnie-vis 38 ä 45 Man
i hvarje rum, hvaraf de ftörfta voro 14 alnar

i längden
, iif i bredden famt 41 i högden.

Om nu et fädant rum varit aldeles tomt,
fä hade det innehållit en luft-column af 5474
c. f. luftceller ungefår 410 fö luft, fom delad

emellan 42 man endaft blifver 130 c. f. pä hvarje

man: men fom Manfl^apets kroppar, langar^

hängmattor, klåder, kakelugn m. m. icke frän

fumman år afdragen, fS kan denne luft-column

G 5 om

i (*) Afhmdlin^m HmHMng til Sjos^&c. 1781, pag. 37,
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om rummet vore aldeles tiltäpt, pä längt när
icke forflä til lifsbårgning dygnet om.

Pä, (Jie-grunder, fom uti min j^fhandling om
}iuthållningen til Sjas i affeende pa Hålfans be-

varande -pag. 39 åro närpde om luft -rymden
under Däcken pä et Skepp, huru den ftundom
bidrager til Skörbjugg, anfes här hafva varit

famma orfak til denna fjukdoms utbrott vin-

tertiden .nyfsnåmnda är,^ dä väderleken hela ti-

den varit tämmeligen jämn och ren. Likafom
man fer at Befattningen pä ena Skeppet ofta

angripe? af mera Skörbjugg, under en och fam-

ma tid och fjörefa, än et annat j få fkedde äf-

ven vid ofvannämnda tilfålle, at flere fingo

Skörbjugg i det ena rummet än i det andra,

hvilket dels dåraf härrörde at uti Stfkiiliga

låg mera Manfkap, dels äro Rätsmännen uti

ena Compagniet mera härdige och mera måne
om lin kropps fkötfel, ån vid andra Compag-
liier. ^ Det har derföre varit enahanda orfak

til denne Land-fkörbjugg, fom i allmänhet hän-

der til Sjös 5 at den inflångde luften verkat

fjukdomen, och fom fvårt väder gerna inträf-

far Höfletiden, hvaremot Skeppet mäfte uti

Sjön tilfiutas, fä fynes detta vara rätta anled-

ningen til Sjö-fkörbjuggens utbrott Höftetiden.

At ren luft botar hvad oren fördärfvat,

fer man ofta hända med Sjö- il\örbiuggen, di
de fom i nog hög grad däraf om Skeppsbord

varit befvärade kommit i land, hafva de en-

daft af Landt- luften utan något annat medel
blifvit botade, hvilket ockfå biifvcr et fkäl til

ftyrko för min mening; men det lyckas icke

at föra den om Skeppsbord, fom i Jand fätt

Skörbjugg, ty dä tiJtager fjukdomen ån mera.

Ehuru



178^. Jpr. Maj. ^un. S9

Ehuru nu denne anmärkning vid Skörbjug«

gens orfak til Sjos och dä den om Höften
blir aUmänt gängfe, har fin riktighet, kan
nian väl anfe Land-fkorbjugg tilkomma pä fam-'

!iia fått, i anfeende til det tiiftänd hvaruti krop-

pen forfättes: men dä den ena leder hn upw
rinnelfe ifrän inftängd luft, fä tilkommer den«

ne af väderlekens omflkiften.

Under arbetstiden vid Örlogs •Flottan vi-

ftas måfta Manil^apet i fria luften, arbetet fom
^f dem forråttas underhjelper kroppsdelarnes:

functioner, deras läge år Sommarn och Höften
ofv er merendels pä Vindar, dår man icke be-

. toöfver fruckta ftiliaftäende luft och födan år
i yäitiden, utom någon rundeligare tilgäng pä

fårft filk, nåftan enahanda äret om, få at ttian

icke borde förmoda Landt- ftörbjuggens ut-»

brott den tid af året då fädant vanligen plS*

gar hända. :

, Men fom det är bekant, at Skörbjngg icke

f alla år inträffar, ej heller altid år lika f\^är, fi

blir gStan fnart upiöft, ty den blir ej oftare

I

gSngle, ån då, når väderleken om Våren förft

^yarit mycket bUd och vacker, hvaraf kroppen
mer och mer ejcpanderas och de öfver Vin-
tern famlade fega vätftorna få utrymme at kun-
na utdunfta, men af en infallande häftig köld
och kall bläft blifva, genom kroppsytans fil-

rörs hopdraga^nde, hindrade i fit lopp, då ftad^

na qvar och formera Skörbjuggen. Om nu
.lådant vädcrfkifte inträffar förr eller fenare af

,Vären, fer man fjukdomen derefter taga fm
början/ Uti Martii månad 1778 och 1782 var

väderleken ganila vacker, men den därefter

j
infallande kalla luften tillkapade en allmåa

' ^ Skor-
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bjvjgg ibland Kronans Manfkap, äfven lios

Under -Officerare och Timmermän, i fynner*

het det fiftnåmnda året, hvilketvar fä mycket
ovanligare denne årstid, fom deffe i klädnad,

lefnadsfStt och beqvåmligheter hafva mycken
förmän framfor gemenfkapen.

April månad 1783 hade någon tid blid vi^
derlek: men luftens förändring ftrax efter tiU

delte Flottans Manfkap oftanåmnde fjukdom,
fä at öfver 500 Man til medio Junii däraf va-

rit anfatte; dä pä min tilftyrkan vidtogs den
författning, at de hos hvilka Skörbjuggen ej

fä tagit öfverhanden at de ju kunde arbeta,

blefvo qvar inom Skcpps-Varfvet, där nyttjade

Skörbjuggs-medel, famt tildeltes fådane törrått-

ningar, fom (kulle bidraga til deras reftitution,

hvilkcn utvåg dem ej allena ofelbart fnarare

til hålfan återftålte, ån om de til et Sjukhus
blifvit transporterade, hvaräft utrymmet for

fjuka år otilråckligt och luften mycket o-

fund, utan å^en anfenligcn lättade Sjukhus-

koftnaden.

Genom den ofta här förekommande Skör-

bjugg ibland Kronans Man(kap, hvaraf icke

alla pä en gäng, utan efter hand infjukna,

kan upftä den frågan, om Skörbjugg är fmit-

tande eller icke? och om den förhäner fig li-

ka med andra Epidemier? Om man fkullc dö-

ma af de händelfer, fom tildrogo fig pä Örlogs-

Flottan under fifta Finfka Kriget emot Ryss-

land, fä (kulle man fnart tro, det Skörbjug-

gens fmittande egenfkap vore utom all fräga;

ty änikönt fjukdomen pä et Skepp endaft ville

(ig hos några fä i början, var på flutet knapt

Rägon enda Man fom icke hårdeligen däraf
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^ blef anfallen: men vid ofverfeende af nSgra

Journaler, fom falt nog ofulkomligt vid detta

I

tilfälle blifvit hällne, famt af trovärdiga beråt-

telfer har man inhämtat, at Rötfeber, Dyfen-
teri och Skörbjugg voro få blandade med
hvarandra, at ingen fkilnad håruti gjordes, och
i fynnerhet har iiftnämnde fjukdom fått be-

I

ftyllning för det, fom den förftnämnde likväl

j
åftadkom. Manil^apet lefde defsutom af gan-

ika dålig och bortfkämd Proviant, läg myc-
ket trängt, hade fvärt väder, at ftyckportar och
luckor långe voro tilflängde, hvilket både åftad-

1 kom fjukdom och åfven underhöll defs lopp,

j utan at den behöfde hafva någon fmittande

egenflkap.

Om Skeppsbord tror jag likväl icke at Skör-

bjugg kan fågas vara oförmögen at communicera
fig med andra fubjeder, ty fä vida de fom

I
fvärt af fjukdomen äro anfatte hafva ftinkanr

de andedrågt och exhalationer , kunna de åf-

ven meddela defla ångor ät andra kroppar, hvil-

ka dem genom hudens fugrör emottaga och

I

dåraf upvåcka denne eller någon annan fjukdom.

! Utom vid belägringar och andra dylika til-

fällen fer man lallan Land - (körbjugg i (Si hög
grad fig hos någon inrota, fom til Sjös, och
ehuru den blifver gängfe och vifar fig några

månader bort ät, fom hände 1783, få hafva

dock fynbara vedermålen meddelat den öfver-

tygelfe, at alla de, fom dä efter hand fingo

Skörbjugg, hade redan vid fjukdomens förfta

början dårtil fått anledning, och at denne ef-

ter hand alt mer och mer hos de fjuka til»

i tog, men aldelas icke genom fmitta fortplan-

tades, och kan fä mycket mindre hår förmo-
das^

j
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das, fom Manfkapet icke hade fina lagen til-

fammans och defsutom dageligen gingo pä ar-

bete i fria luften.

Det vore for ofrigt at förfvara en orim-

lighet, om jag n^ulle påftå, det niorbjuggen til

fjös endaft vifar fig om höilen, eller i land

endaft om våren, ty man fcr dem äfven i vå-

ra Nordifl^a farvatten vid flutet af Julii och
början af Auguih månader, Itundom vara nog
alfvarfame, hvilket jag erhindrarmig hånde un-

der Sjö -expeditionen 175S, och likafä fl^edde

1781: men då har ocklä altid ombytiig väder-

lek och flere dagars regn föregått, at Skeppen
varit tilflutnej man fer ock likaledes a t Land-
fkörbjuggen hos en och annan vifar fig i Sjuk-

hufet året om: derföre, hvad åfvan anfört är

om fliiljacktiga orfaker til Sjö- och Land-fkör-

bjuggen, föritås dermed det fom mält och i all-^

månhet vid denna fjukdom plågar hånda.

Skylldfl^ap imellan Skörbjugg och Rötfeber,

har nog tydeligen vifat lig i Sjukhuiet, lä val

fom hos de fjuka i qvarteren, under de 2;ne

förflutna åren-^ och bör en fadan Skörbjugg

nog raknäs fom Epidemie, dock har den förre

famfållt med den fenare lin vanliga tid om vå-

ren varit gångbar, menRötfebren fedan enfam
äret om.
Af den anförde Sjuk-förteckningen inhämtas,

det 9 man är 1775 af ^'trangurie varit befvårade.

Dä få mänga inom iä dagar af denna fjukdom
ankommo til Sjukhuiet, föreföll det mig nog
befynnerligt: men vid cfterfr-igan fick jag tor*

ninima, at fidan fjukdom dem påkommit af et

flags dricka, fom Mandråpet plagvide köpa på
-en krog i Staden och dä furfiilgningen dåraf

blef
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,blef förekommen, har man fedan ej fett flera

dylika fjuka.

Vid Sjuk-förteckningens päfeende for ofta-

nämde lo är (kulle man fnart faJia pä den tan-

kan, at utvärtes fkador förhöllo fig ftundom
fom andra Epidemier, och at fleré dåraf fom-
iiga år befvärades: men vid Flottans utredning

til fjcs, eller under vidlyftigt arbete, är upfor-

dringen af Manftiap nödvändigt ftörre, hvaraf

äfven hända flera utvårtes fl^adorj dock år icke

eller altid detta oriaken til ftörre antal fjuka

af fådana åkommor , utan fnarare den , at åt-

(killiga Compagnier af Roterings - Båtsmännen
hafva likfom et vidlådande hemfel at ganfka

litet värda fm kropps fkötfel, hvarigenom de
ofta enda fl: af ovärdighet fä elaka benfkador,

och när de åren inträffa at deffe Cömpagnier
åro upfordrade, fä blifver altid antalet ftörre af

dem fom hafva utvärtes fkador, i fynnerhet
om nägot födant är tillika infaller <lä Skjör-

bjuggen är allmännare ån vanligt. -

f'

Anmärkningar öfver lo års Sjuka 'uti cC

Sjukhus fordrade väl långt vidlyftigare Af-
handling, ån hvad nu alt för kort blifvit an-

fört, och kunde fäkerligen vara et högft gag-

nande ämne: men fom oniftändigheterne för-

bjuda at anföra alt hvad vilja och ähäga gerna

önlkade, fä täcktes Kongl. Academien lika be-

näget uptaga hvad nu blifvit upgifvit.

ARVID FAXE
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Allof' Enhetens iniaginaira rbtter til och med
den Tionde graden

;
jämte anvisnings hu^

ru i de Former af de hhgre cequationer*

fia^ fom tillåta uplosning^ rotens delar

hora multipliceras korsvis med Enhetens

imaginaira rötter af lika hbgd^ fhr atfa

ut alla ritterna s afven fom det Jker med

Cubifka jEquationer

;

Af

2ACH. NORDMARK.
Math. och Phyf. Profeflbr i G.eifswaja.

X^6r nägoa tid fedan fåll det mig in, at vil-

*- ja fe (l^apnaden af de Enhetens imaginaira

rötter, fom öfverftiga fjerde graden , åfven fom
man i tredje och fjerde graderna länge haft

deras värden bekanta. I början hade jag icke

ftort hopp at hinna långt med mina rötter

utan tilflykt til Cirkel - Bogar , emedan jag fäg

at fvaret pä frågan berodde pä uplösningen af

en fequation, fom vore blott en, högll tvånne,.

grader lägre ån rotens Exponent; åfven fom
Enhetens imaginaira Cubic- rötter fäs genom
uplöfandet af en quadratiH^ xquation. Men
når jag noga Ikärfkädade Formen afdeupkom-
mande iSquationerna , tann jag, at de genom
viffa utvägar kunde uplöfas ända til och med
tionde graden. Så fnart jag nu därigenom fun-

nit Enhetens imaginaira rötter, fokte jag ge-
naft at draga fördel dårat Jag kom dårvid i

hog, at af de högre ccquationerna åro viffa

Formpr, ehuru nog inijkrankta, hvarafmankan
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finna en rot^ uttryckt genom tvänne Rotmärken

af lika hög Exponent fom cequation? och för-

modade deraf, at om bemälte Rotmårken vexel-

vis multiplicerades med Enhetens imaginaira

rötter af famma högd, f!<uile Expreffionen af

den enda roten kunna tvingas at gifv^a fram
alla rötterna utan undantag. Strax forfokte

jag med en och annan s^quation af högre Form
ån de vanliga, och fann icke ailenalt at det

träffade in, utan åfven at det kunde bevifas,

at det nödvändigt i de Formerna borde träffa

in. En likffämmighet Algebraifka öequationcr

imellan, fom förtjenar Analyfternas upmärk-
famhet, och bör gifva anledning ät tänka fig

litet mera omkring i de högre graderna, ån
man hittils gjort. Den vä^ jag gått for at

finna rötterna, år följande.

§. I.

För at gä fteg for Iteg, märkes at hvar
och en vet, at y^i ::::

§. 2.

Lika bekant år, a t bagge i äro + 1

och •— I.

§. 3.

Afven få vet man, at alla tre K^i åro + i,

j)
' •

2 2

Och änfeligen år allm nt bekant, at alla

fyra i äro + i, - i, + / -
1, y

§• 5-

Men huru fe alla V i ut? Låt x in i

och fäledes a:^ i eller — i .5: 0. Efter

ti man
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man nu ätminflone vet en rot x zz mäfte
ä: — I n o vara en diviior af förra aequation,

och quotienten x^ ~\- x^* + + x 1"=.

fom divifion ger, måfte innehålla de andra fy-

ra rötterna. Sillnåmnde squation har ingen
rationel divifor hvarken af forfta eller andra
graden, men bor derföre icke flrax handteras

fom en Biquadrati("k aequation. Et fått at ned-

tvinga henne til andra graden år methoden med
furda Diviforer; men aidrabåft år at handtera

henne fem en J^quatio rccip-oca. Om den for-

ten af cequationer finnes erforderlig imderrät-

telfe i de flefta vanliga Algebror (Thomas
SiMPSoNs, Eulers och fleras). En fådan

aequation vore til ex. x^ + max^ + yia^x
''

ra'x^^ -f- na^x' + ma^' x -h r: o, hvarelt

digniteterna af x och a åro Hka höga i mot-
fvarande termer lika långt från början och
flutet, och hvareft bemälte termer hat va fam-

ma Coefjicienter i och t, 7n och n och il

En fadan a^juation kan, når defs Exponent
år et jåmt Tal, altid nedtvingas til tn dub-

belt lågre, hvartil låttafte methoden år, at fåtta

- + ~ =z c. Enligt denna definition år vår
a X
cequation x^ x^ + x- + x + i zzo af fam.r

ma flag; x och (i) åro hufvudquantiteter, och
alla Coefticienter åro lika Hora Inis emellan

och med (i). Den uplöfes derföre på famma
fått. Förlt dividerar jag hela aequation med

a:* för at få den under följande Form: h —

-

I X-

+ - + - + I = c?. Sedan fåttes + - =
I v I X

hvaraf
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I x^ I

hvaraf 1 + 2 = eller — 4. —IX- IX-
zz. — 2. Deffa vården, infatte i ftållet for

termerna i öequation, gifva z^—<2 + z + \zzo
- i ±_ V S

eller + z — i — 0^ och z — •

2

X 1

Men nu var - 4— -zl z eller ä:^ — + e

I a:

^ ± - 4)
=: ö, och derföre :v ^ — 5 2

2

har X tvänne värden i 2:, och z fjelf har tv?

vården, hvilka om de i ftållet för z infattas i

fifta sequation, fäs alla fyra vården af .r, det

år, alla fyra imaginaira V^i. Håraf blifva nu
alla fem

y«^i =+ i;f{ 5- V n

2 ^ \ 2 2

At man räknat rått, bevifes genom rötter-

nas uphöjande til femte digniteten, dä man
får (i) igen.

Innan jag nu går längre, vill jag vifa til-

iåmpningen häraf pä en uplöfelig Form af femte

gradens ^equationer. Det år bekant, at en
ibland de fä uplöfeliga Former af de högre

xquationerna år följande: ^ — n^x^"^ ^

^ 2 >k ~ ? p^x""'^

H 2 4-
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H — &c. — ^ n
2.5.4

hvareft, utom andra inlkrånkningar , h varan-
nan Term felar. (NB Jag vill hädanefter nåmna
aeqiJPtion under namn af (A> En rot håraf

kan finnas ant ngen genom Cirkel-Bogar, elier

abfolute genom 1 oljande Algebraifta Binomial-

Formel V \ b v\ b- - p"" + V ^ ^- v| -/-'^

(Se Treatife of Algebra by Thomas Simpsox,
London 1775, pag. 147). Jag har, utan at ån-

dra vårdet af denne Äuclorens Formel, gjort

en liten ändring i defs ntfeende, fom hvar
och en Låfare lått begriper utun förklaring.

Når nu n tages zz 5, blir aequation ^ —Sp-^'^

+ SP'-^ — ^ ~ ° och en rot x ^
Y^b-^y^h'- p' + Y\b — V^b^—p' — ?;/-h?f,

hvareft m for kortheten (kul betyder förra rot-

mårket, och u det lednare. Delia vården af

ffi och ;/ giiva mwzip och m^—n zzb. genom
hvilkas infattande i Hållet för p och b i icqua-

tion (B), den förvandlas til -^^mux' ^
c^m'7i- X — }}r'—?:'' zz 0. At nu m-^ji år en

rot til denna cequation, bevifes äfven derige-

nom, at ciivifion med x-m-it-r-o ger utan reit

quotienten a-'' i w; v' . x '
- - ytm ) . x'

Vi'n'— mn^ n"^ - o. (C .

Denna teqiiation br-r fäleds innehålla de

fyra öfriga rc' tterna, men tyc.-.es förebåda myc-
ken vidlyttighiCt, emed.j) den icke kan tvingas

ned genom någon rationel Divifor af någon-
dera .graden. Men jag bör;ar dock icke lirax

at uplöfa den fåfom Eiquadratifl\. Den enda
utvägen, fom eljeft vanligt vis vore öirig, vo-

re
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re methoden at föka Surda Diviforer: den vo-

re dock hår mera ån befvårlig for de famman-i

fatte Litterella Coéfficienternas fkull. Til und-
vikande deraf har jag gripit til följande helt

befynnerliga råd. Jag fer at (C) år vål icke

fjeif en Mquatio reciproca^ men Funftionerna

af m och n i hvarje Coéfficient hafva dock en
fådan Form. Jag forenar derfore methoden
at finna rationella quadratifka Diviforer med
Läran om JEquationibus reciprocis^ och finner

derigenom ganfta lätt de tvänne irrationella

guadiatifl<a diviforer, hvaraf sequation är fam^-

inanfatt. Forft fåttes o i ftället for dä blott

fifta termen m^^ — m^n -f- m^n^ -^mn} w^zzö
blir quar. Denna år en jEquatio reciproca^ och
nplofes lått, enligt hvad i början af denna
år vifadt, da den befinnes vara en produft af

-i-^VS . 1 . -i-vs
fnn ——— • mn -f- ocil 7fr — • nm-\ n^,

2 2

Åfven fä när 72 fättes 0, fäs xA-^mx^-^m-x^
^m^x-^in^-^zzo åfven tn ^quatio reciproca^ och

en produift af x- + —

—

^ mx famt
2

I - 1/5^ _—— • mx -h j^r. Sättes ånteligen mz=:o,

fås x"^ -h7ix^ -^n^x--hn^x -h-ji"^ i:zo likaledes en

proc

V5

en produél af x^ + * ^ix-^n^ och x^ -4-

2

^nx-\-n'^. Af rieffa farjkiläa Fac^lorer

fes nu lått, af hvilka delar de tvänne hela Qiiar

dratii*ka Faöorerna til hela cequation (liola be-

flä^ hvilken finnes vara en produd af x^ +
H 3 i~VS
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I + 1/ c -i-t-^/s

och + (»»-+-«)•« + —
4- r: O, hvilka uplöfte mäfte gifva de fyra

Sterftäende vården af x i ^quation (B). Och

dä får man

Ur forfta xzzl(^^~^^ {fn-^n) + V-^^)

Fadoren xzz\(^^~^

Ur fenare x-l(_ +(^-«)V——
J

Fadoren xzzU— (;«h-;7) ;/—^

Om vi nu käfta ögonen tilbaka på de i

denna §. anförda imac^inaira värden af i,

finna vi, at man får det förfta af de nu nyfs

f^indna vården af x, om m multipliceras med

förfta imaginaira V* ^ och w med den andra.

Det andra värdet af x fås hår, om man gör

tvårtom. De tvånne äterftaende vården cA x

fäs genom et hka förfarande m.ed de tvånne

äterftSende Enhetens rotcer. Et iadant fam-

manhang imellan femte rötterna aj Enheten^ och

rotterm i en ä^quatioyi af femte graden af For^

vicn (B) vifar en ögonfkenhg likhet m.ed Cu-

bifla xquationerna. Af f jelt\ a mcthoden les,

-t de tvånne förfta imaginaira l^ttrycken af

y ^ I nemligen f \^
— r V ^ J

och
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och I (r^f^i - y fom blott

flnlja fig p§ ftora quadratrotens tekn, höra til-

hopa och vexlas om med hvarannan, åfven fä

de tvånne fifta. Men et af de tvånne forfta

kan icke nyttjas tilhopa med et af de tvänne fifta.

En annan likftåmmighet med Cubifka sequa-

tionerna är följande. Om i Hufvud - roten

m'¥n^ quadrat- roten /(l^^-f^) år omöjelig,

aro alla fem vården af a: i cequation (B) m6-
jeliga i fig fjelfva, oaktadt Formen af forenåm-
de expreffion på x vore irredudible; men år

bemålte quadrat -rot möjelig, lä har x blott

et enda mojeligt varde, neml. det fom finnes

genom Hufv ud-Formlen. Eevifet häraf år klart.
f '

Låt i förra håndelfen 4- V f Z»^-/?^ före-

ftällas genom Mh-N>/-i, fa m§fte Vll^'VlP^Y
föreftållas genom M-Ny-i (rötterna mä kun-
na verkeligen utdragas eller ej; deras vården
hafva ätminftone en fädan Form); och dä blir

m-^n (förfta roten) 2M5 och m-nzz sNv^-i.

Dä deffa värden infattas i de andra fyra Expres*
lionerna, realifera de inbillade quantiteterna

hvarannan, och alla rötterna blifva verkeliga»

Men vore YCjh^-p^) möjelig, och Yii-^Yib^-p^

=: M + N, famt = M-N^ och
Inleds X zz m-^n =: 2M5 och m^n -iz 2N; 13

vore väl förfta värdet 2M möjeligt, men då
de möjeliga vården 2S. m-^n och tn-n infattas

i de andra uttrycken, blefve den omöjeliga
delen icke uphäfven.

Den
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Den nu anförda likformighet med Irreduåi-

bla Håndelfen af tredje graden, år här hka fä

fvär at häfva fom famma fvärighet dår, få lån-

ge man icke kan uttrycka rötterna annars ån
genom tvänne delar, det år genom en BiTwmial'

Exprejfion yr-^-yr^-q' -f- y r- y r^-^^. Skall

det dä aldrig vara möjeligt at hitta pä någon
Trinomial-Formd for fädana rötter?

,
$.6.

Sjette rötterna af (i) åro ftrax til hancTs.

Man kan antingen ftrax fatta ett quadrat-rot-

mårke framfore defs Cubic - rötter , eller ock
for likformigheten fkull fatta x k r, ^^-ir: o.

Denna sequation kan decomponeras pä två fatt.

i) Efter man förut känner de tvänne naturliga

vården x zii och xzz — r, kan man dividera

jequation med då quotienten a:** -f

+ I n: ö uplölt ger de öfnga fyra rötterna

(-1+ 1/-3)
X zz + y , hvaraf alla y^i blefve

+ I, -I, + y , + y ,
—

2 2

y ^
— y . 2)Kanx^-i=o

2 2

foreftållas genom produ(ilen (a:5-i).(x^-»-i):zé),

hviika Faftorer gitva xzz\/^i och x=z(y^-i)
-r — I. Hvaraf fjette rötterna ur Knheten
blifva de famma fom Cubic- rötterna deraf, dä

förft alla tre tagas med lina råtta tekn, och
fedan alla med ombytta tekn. Altlä åro y^i

-i-^V'S -1-V-3 -+-T-V-3 -4-1-I-V-3
=: 4- 1, - 1, , , , •222 2

Si
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Si vida nu en och famma ^quation gifvit bäg-

ge flags Expreilionér 5 måfté de i Nrö i an^-

förda kunna förvandlas til de i N:o 2; hvar-

af man ledes pä den fatfen, at Enhetens ima-

ginaira Cubic- rötter åro vexelvis hvarandras

bäde Quadratér och Qitadrat-rötter på en gSng,

Uphögningen faevifer det ock ogonfkenligen.
1 H- y - 3

Låt ena roten til exempel -
^

'

• uphöjas
2

til quadratj fä fät man igen den andra neml

^ Således år den fednare den forras
2

quadrat Vill jag öckfå ur den förra draga

quudrat-roten, får jag åfven igen den andraj

ty den fednares quadrat år lika med den förra

t-oten* Dertöre har man I

J ( J

/-I •4- 1/~3\
^ y r_ —^ \ det år^ utom fjelfva Enheten

gifvas andra Expreilioner af quantiteter af den
befkaffenliet, at quadrateh af en 'quantitet år

lika ftor med quadrat-röten af famma quantitet

Om i g^quätiön {K) (§. 5.) n - 6, blir

och roten deraf x zr VJ^^-/?^ +
^yJ'''P''' Denna ^quation är långt lät-

tare ån (B,) af femte graden, och kan handte-

las fom blott Cubifk, men for hkformigheten
flcull vill jag fullfölja rakningen på fått fem
förut. Lät förra rotmärket vara det led-

nare :::r få fäs jnn 7n^ zz och
^quation förvandlas til x^-6nmx^-+- gm n''x'''
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''7n^''2m^n^'n^ 0^ hvars termer af blott jämna
Exponenter gifva vid handen, at dår äro två

och två lika Itora rötter af motfatta tekn. Den
inåfte laledcs icicc allenaft kunna divideras med
x-nt-7i z:o utan ock med x -f - -4- w — f , och
foljaktel. med x'-m^'2nin'yrzzo pä en gång. Efter

lorråttad divifion har jag :v'^h- (w- -4^27; .
a-

-t- 7«*-2w^w ^?n'n^ -2mn^ -f-?z* n 0, hvilkens

Faftorer åro x- {m -f-«) . x -i- nr-mn 4- 3 fl

och x-''(m n) X !- in'^ -mn + n ' zz o. FJaraf

får man
Af forfta X (m f ;/) -U § . (m -;:) . V- 3

Facloren .v zz — ~
. ('/^-t- ^ » — | . . /-3

Af fednare x | . 4- + i • (jn-ii) . v - 3

Fadoren x ~ -h | . + - \ , (m - «) • V - 3.

Om vi nu g3 tilbaka til alla Uttryck af

y^r (närvarande N:o 2.), le vi tydligen, at

det hår anförda forlla \: . let af .v fås, om m
multipliceras med forlia iinaginaira Exprellion

af I och n med den andra. Gör man tvårt-

om, fäs det andra .v. Atven fä kan det tre-

dje och fjerde värdet af x fås genom den tre-

dje och tjerde imaglnaira Exprellion af

Denna Analogien gäller hela \ agen , hvad
den uplosliga Formen (A) ciler a'^ - ;;/;.v'^~' -4-

«.w-3
. -X n.n-j^ w-:;— + — .

'

. /?'A-^-^ +
^ - :>

. .

—
/»"^Vv""^ ?cc. -~ t zz o ani^ur.

2 3 ^1

t,'' ,

-
.

Man formerar Binomium y b
\'
^ b'-p^ +

v^\b''p'\ och multiplicerar det forft med
fäfom lörlla \ -j, fa har man torlla

X våldet
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Värdet af x), deirpä multiplicerar man med (-1)5

om någon fådan y^i gifves (h vilket händer

i denna $0 få har man den andra foten. Der-

pä multiplicerar man Binomii delar med ima*

ginaira rötterna y""! vexeivis, väljandes altid

et fådan t par til Radices Conjugat^^ fom icke

fkilja fig pä annat än den mäfl fammäftfatte

quadratrotens tekn; fä får man alla rötterna

af ^equation^ Utan någon fårfkild folution for

hvarje rot, eller ^quations nedtvingande ge-

nom dlviforer. Alt kommer derföre därpä an^

at hafva Enhetens totter uträknade. De up*

löfningar jag hittils anfört ^ hafva blott va^-it

lämpade at bevifa fjelfva reglan. Jag kan pä
lika fått bevifa henne til ock med Tionde gra-

den med fårfliilda Solutioner, fä långe frägan

år om Formen (A). Lät til exempel ti vara

-s: 9, fä kan sequation divideras med x^m-n-^o.

Den dåraf upkomné Quotienten af ottonde
graden har lyckligt vis r/z och n lika afficierade

i fina Coéfficienter. Den kan derfåre, äfven
fom i §. 5. genom förening af diviforg-metho-

den med ^equationihus r^apröri/, nedtvingas tii

hälften^ och följakteligen uplöfas fäfom Bi*

quadratifk, Vöre n -io^ rar Formen (A) tvån-

ne lika ftora rötter par^tals^ och bhr lättare

ån dä — 9. Så vida detta är klart affigfjek;

vill jag nu, för at undvika vidlyftighet, läm-

na fjelfva Gequation^ och blott fysfelfåtta mig
ined Enhetens rötter.

Vi komma nU til dem, hvilka af alla Tio
åro de måft inveklade, neml. Sjunde rötterna.

Då nu X z=V'^Xj — Oj och divifion fker

timl AT-i — ©5 fås 4- x^ 4« X* 4- ^'^

I Q +X
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+ X I — C/ åfven en aqiiatio reciproca. Di-

viderad med kan den fä följande Form

h-H H - +1 = ^.

I X^ I AT^ I X
X I

När nu fättes —!— = fäs äfven fom i §. 5.
I X

multipl. med —Y - zz. z
I X

X^ X I

fä fas _ + 1 4- - _ 2c
I I .V

eller

X' I

Om nu de fundna värden af i- —
:

,

I x\
X- I X I

h —h -> fattas in 1 ccquation, np-
I X^ \ X

kommer 2^ + — 2c — i = hvilken icke

iäter dividera fig. Jag fätter derför c =r j/ - 1

,

fä förvandlas den til y'^ ^ — -— zz o,

3 27
Roten häraf utdragen och bragt til fit fimpla-

fte utfeende, ger j zz I (y'j . i -r 3^-3 +
1-3 hvaraf 2 =: r - i zi f (- i +

3; — 3 —

X

V|. I -1-3 K -3 4- y^- . I - 3 v -3J. Men af

v I

- + - — w har man äfven lom i §. 5.
I a:



1785- -^p^- ^^V- (^^^^- 107

^ = '..^iJfl^^. altfå blir X zz yU -
2

2.3

4-
3^-3

Deffa äro de tvånne forfta imaginaira vär-

den af V^i-» hvilka åro hvarandras Makar och
korsvis bora multiplicera delarne af roten

7-

X zz Vl^+ y^^'-/^^ + Vlh'Vlb^'p'^ i den
oftanämnda öequation. För at finna de öfriga,

påminner m.an lig at de Cubifl^a rotmårKen
upkommit af en Cubifk cequation, och bora,

för at gifva de andra Cubic-rötterna, vexelvis

multipliceras med Enhetens Cubic-rotter. Om
jag.derfore förfl: i anförda Expreffion af "/^i

3
~

p3 en gäng multiplicerar "/i-i + S v-3 nied
-I -i- 1^-3— och åfven den forras quadrat med

3 ; izrz -!--{/-

3

den fednares 5 famt y i . i - 3 v"- 3 med

och quadraten med quadraten; upkomma, för-

medelft flora quadrat- rotens dubla tekn, åter

tvänne nya radica- conjitgät£. Och med en
GiTivaad multiplication fås de tvånne fifta. För
at fpara rum och möda vid Tryckningen har
jag blott anfört de tvänne forfta.

8.

Men ottonde rötterna åro fä mycket lät-

tare. Emedan a; ™ y ^ i , — i — 0 -r

I 3 (.v^'0
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(f- 1) . C^* 4- 1) = (x^- i) . <'x^' + i) . fx* + ,),

far man genaft ur fiitnåmnde Factorer alla otta

värden af x r: Vi, nemligen + i, — i,

§. 9.

Nionde rötterna af (i) hafva icke eller nä-

gon fvårighet. De åro Cubic-rotter af Cubic-
rotterna i §. 3. Härvid bör märkas, at v^a
=: y^(a,j) — V^^axV^i^ det år, at Cubic-.

roten af en quantitet bör multipiiceras med
Cubic-rötterna af Enheten, For at få alla dcfs

tre värden. När altfä i närvarande håndelfe

Cubrc- roten fl%all dragas ur Enhetens Cubic-
rötter, bör hvarje ExprefTion fom fas, niulti-

pliceras med en i fånder af Enhetens Cubic-

rötter, hvaraf upkom.ma föijande nio viirdea

af y^i nemligen: i, — =,
;

, X ,

X , , ^ X —
,

2 2 2 2
3

o o

De famma finnas äfven genom v — Y^j^
.v^-i — o - (A -O . (v^ -r- A ' -T- ]). Om jag i

temtc och Ijcttc värdet upnujer

eller til Cub, för at flytta Facloreu

under



under Cubida rotmårket, fS alla tre ExpreiTio-»

nerna den fjerde, femte och fjette i ordnin-

gen, lika utfeende, nåml. ^ — — Lika

få år det med de tre fifla. Men enligt fättet

af fin uprinnelfe hafva de fkiijaktigt utfeende.

§. lO.

Om man ur fem.te rötterna af Enheten drar

ut quadrat-roten, fom altid har dubbelt tekn,

mafte man få alla tio rötterna af Exponenten

10. -Squation fjelf V^^i^ x^^-i — o) ger

det ock vid handen. Efter de vcrkeliga röt-

terna åro och (—i), dividerar man med
AT--! dä quotienten blir + x"^

4- x"- + I o. Denna ^quation är aldeles

lika med den i §. 5. för femte rötterna, blott

at hår Här .v- fä oita i ^. 5. ftSr x. Derföre

må (le här vara lika Hor med x där, och
fäleds blifva x hår lika med quadi>st- rötterna

ur fen>te rötterna af Enheten. Tionde rötter-

na blifva derföre uttryckta, om man fåtter

quadrat - rotmärket framföre femte rötterna.

j3etta är en method. Den tyckes vara den
natiirligafte vid föråa pafeendet, och år dock
den aldrafåmfta. För at fä en bättre, märke
vi at x^^^-i zr o åfven kan decomponeras i

x^- I zz o och T <9, hvaraf x zzY^i
famt X zz (Y^~i it) — i. Efter denna
anvisning ikola tionde rötterna åfven fäs, dä
man rätt och flått, utan at draga ut nägon
quadrat' rot, tager femte rötterna förd fom de
itå med fina cekn, och fedan med ombytta
tekn. fi^n efter en och famma sequation gif-

vit bagge methoderna, ledes man pä den flut-

l ^ fatfen.
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fatfen, at quadrat- rötterna af femte rötterna

målle finnas igen ibland femte rötterna fjehva,

och at man fäledes kan umbära det efter fcrUa
methoden foreflagna quadrat-rotmårket. At
få år, bevifer åtven Ijeifva Elevation. Up-
höjer man til exempel forfta imaginaira Ex-^

preiTiOn af Y'i i §, 5. til quadrat, få (is den
tredje igen, och fä vidare. Foljakteligen om
jag ur den tredje vil draga ut quadrat- roten,

iå har jag henne redan färdig i den foriia.

Och pä detta fattct måfie alia femte rötterna

^ $• 5- ^sg^^? hkåe jakade och nekade, utgöra

alia Tio tionde rötterna af Enheten, De åra

foljakteligen redan dår gifna.

i IT.

Den egenfl^apen hos quantiteter^ at vara

hvarandras quadriiter och quadrar rotter antin-

gen fåril-ildt eller pä en gång, tilhörer icke

b!ott Enhetens Cubic-rötter och femte rötter,

utan alla fådana defs rötter utan åndå, fom
hafva en ojåmn Exponent. I följe håraf år

dylika quanticeters antal cåndcligc, hvilket jag

nu vil l3evii3.

Låt n vara ett helt men ofjmt Tal, och
ri7i följakteligen /i.vir. Om nu iattes .vzrv"r,

fS åro alla vården af v^^^i rötterna i cequation

x^^-izz-o. Ville man återigen fatta.;' =^
y-nj -f y^y/nj^ Q voio alls vårdcn ar

+ rötterna i xquation j''" - i — 0.

Men denna uplöfes i Fadorerna ^^/--^ - 1 zi 0 och

j/» hvaraf } zz och^mV''-^ —
(efter ?i ar udda) — V^r, eller på gång

^ 4- ynj^ var ; zz j: \/- v'"i, derföre

'år + y^^i zz ±^ V ^''i- Hvaraf fes, at qua-

drat-
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drat-rotterna ur k'"! fas igen utan utdragningj

når v/" I tagas fom de ftä orubbade bade jaka-

de och nekade j och fåleds når man vill draga

quadrat-roten uren i/"r, år det akid en annan
fom utgör en lådan quadrat-rot.

Sä långe nu n år et ojamt Tal, föreftåller

eequation .t" - i n 0 med lina värden af x alla

fadana quantiteter in infinitum, hvareft qua*
drat- roten ur en år gifven genom en annan^

Men för at fä n at utmärka alia mojellga ojäm-

na Tal, fättes nz^O-m-^i^ då sequation blir

I i hvilken i ftåliet for m kunna
infåttas alla numror i fin naturliga ordning

c, r, 2, 3, 4 &c. h varigenom sequation för-

vandlas til x^-irrö, x^-imo,
^v^-izzö, &c. hvilka alla bora uplöfas, för at

fä alla quantiteter af oftanäm.nde art*

* Forföker man med alia i/^i, i/^j, i-,

V"^^^ och fä beftyrkes fjelfva fatfen af

utgången, ty de befinnas alla ega den i fråga

varande egenil^apen. Det år ock klart, at in-

ga andra quantiteter, ån Enhetens ojämna röt-

ter, kunna halva bemåite egenftap,

Sant år val at, om P år Peripherien til ra-

dien I, och m och n åro hvilka hela Tal fom
P P

behagas, är y^i ^ Qoj - _+ - ~
n n

Cof— ±_y-uSt!i — —
[ Cof - ±^ Sin -

)
n ~

71 \ n nj
^ (y"i)'^, det år^ om rötterna uphö^
jas til hvad dignitet (w) fom behagas, fäs altid

bemåite dignitet igen bland rötterna (v'"!)
fjelfva utan upliögning, men deraf följer alde-

les icke tilbaka^ at rötterna (v^"") ur åf-

vea
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ven fkola altid finnas bland rötterna (j/^i)

fjelfva , utan at man Ikulle behöfva et nytt

rot-mårke. Jag fager, at det icke altid följer j

ty om n icke år udda , ikola vi ftrax fe veder-

fpelet. Låt ofs til exernp. fkårfkäda neml.

-4-1, — I, -^V-i. — + VC-^Z-i), —
V(-^/-0. + V^-v-i). — VC-iz-O- H
inå nu uphoja hvilkendera af defTa jag vill til

quadrat, få finner jag altid quadraten fårriig

iorut i någondera af rötterna, n:jen vill jag

draga ut quadrat- roten af dem, fä finnes den
vål foi^it ibland rötterna fjelfva, få långe jag

häller mig vid de fyra forfta. Men for de

fyra fifta nodgas man fatta et nytt rotmårke,

emedan deras quadrat rot icke förut finnes

ibland alla otta.

§• 12.

Man lår få nöja fig med de i föregåen-

de upgifna rötterna. De elfte i ordningen

tyckas vara aldeies otilgångeliga, få långe man
icke år nögd m^ed annat ^n abfoluta Aigebrai-

fl^a ExprelTioner. Genom methoden i §. 5.

kunna de vål tvingas fa lågt neder, at de be-

ro pä uplöfningen af aiquation c*' 4-3^^-43^-33'

•-H32H-izrö; men 1? mycket jag hittiU haft

tid at fkårlkåda faken, kan denna icke bringas

til nSgon upiöslig Form j fä at man hår lår

nödgas Aadna med fidana rötter, hvilkas Ex-
ponenter åro Prim-Tal. At xquation ~o
Jater iorellålla lig genom producten af Fado-

-P 2P
rerna xx-^xtoj - -|- j— xx'2xCoJ —

ir II

, 3? A?
IZZO, XX - 2X Dy — + IZZc XX - 2X Cof—

n II

+ 1=^,
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5P+ I (7, ?cx'^2x Cof )r izzo fullgör icke

hela v§r aftundan, ty, emedan alla dylika

P 2? XX ^ l ,

2 Cof -
, 2 Cof — &c. åro zz. ~ dä x år

IX ir ;c

roten i ^quation ;v^^--t^ö, fä borde man A!-
gebraice kunna uplöfa fiftnåmnde sequation,

for at Algebraice uttrycka alla dylika Cofinus,

eljeft bögär n"ian Circuium in demonfirando, Ville

man återigen taga värdet af deffa Coiinus ur
Taflornaj^få är det hloii en approximation
och ingen folution.

Men vore den fokta rotens Exponent en
produft af tvånne eller flera af de redan fund-^

na rötternas Exponei^terj kan den förflnåmnda
roten finnas genom de fiftnämnde. Härvid
påminner man fig, at y^a zz a , i

yma
. ^^^^ är, at eu rot ur hvad ftorlek

fom hälll, kan multipliceras med alla Enhetens
rötter af famma Exponent. Vill man nu haf-

va alla Y^^\ zz V^i^ är klart, at man ur
femte rgtterna bör draga fjunde roten, fä har

man fem ExprelTioaer, hvilka alla bora multi-

pliceras med alla y^i för at fä alla 35 rötter-

na Lyckligt vis kunna alla fjunde röt-

terna ur Y'\ utdragas utan at fatta före nå-

got nytt rotmärke, ty de finnas ibland rötter-

na fjeliva, emedan alla fmi uphögda til fjunde

digniteten giiva alla fan tilbaka. Uphöjer
rnan til exemp. förila imaginaira -j/^i (§. 5.)

til fjunde digniteten, fäs den tredje igen, och fä

vidare. Altfa är fjunde roten ur den fillnåmn—

da lika med den forflnämnda orubbad. Och
pä detta fåttet åro femte rötterna ur Enheten

tillika



tillika fjunde rötterna ur fig fjelfva. Om alla

derfore multipliceras med alla fju y^i, fäs

alla trettio fem y^^i.

Men hade man velat taga alla Y^-^i eller

alla y^^i, fä hade man nödgats gripa til nya
rot-märken framföre de fyra fifta Y^i. For
öfrigt borde man förfara pä lika fatt, mutatit

mutandis.

Af det forfl: anförda Exemplet fes, at man
kan upgifvaalla vården af x i gsquation x^^-t^ö.

Deviderar man med x - izzo^ fäs quotienten

fom icke innehåller något rationelt ja icke nä»

got möjeligt värde af och man kan dock
upgifva alla defs rötter, Utan at gä den här

litltakade vågen, ftulle det vara aldeles ogör-
ligt; ty genom fjelfva methodus- ^quationum re-

ciprocarum kan den val fånkas ned til i7:de gra-

den, men omöjeligen lägre.

Af hvad redan år anfördt år lätt at fe, at

man kan finna alla rötterna af cequation x""'^

-4- x""^ -h ;c""^ -h -f- &C. A' -1- I
—

fä länge n betyder något Tal , fom kan up-
komma af numrorna i, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8^ 9,

10, dä antingen en af dem tages enfam , eller

två af dem multipliceras tilhopa, eller tre, el-

ler fyra &c. i alla möjeliga combinationer.

Låt til ex. ;/ — 3.5.7, fä innehöllc a-quation
^3.r.7 _ I 21:2 ö alla iMen citer alla

yh, alla v^^i fann alla v'i äro bekanta, kan
man finna alla ExpreOioner af v ''"''^i pS fam-

ina fatt fom förut (kedt med v^'''i] det år,

alla värden af x i ctxjoation .r^**-"'-- 1 3:0. Om
nu icquation divideras med a -i:— p, blifva

alla de andra rötterna värden af x i quotien-

ten
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ten + ^ ^102 Szc. + x + t — o,

fom i närvarande händelfe fvarar emot
+ a;"-^ 4- &a 4- a: + i = ö. Sädana Phfe-

nomener i Calculen förtjena all upmårkfam-
het , ehuru man icke ftrax fkuile infe nyttaa,
deraf. -

Hvad angår de i i-io anförda Formerna
,^f aila Enhetens rötter til och med den tion-

.de, få förtjenar at anmärkas, at intet rotmär»
ke öfverfliger tredje graden, men väl kan eÉ

,rotmärke innefluta et eller flera under fig.

De numror återigen, fom förekomma framföre

och under rotmårken, åro inga andra ån i, 12,

Sj 5» 7 (^^^^ Prim -Tal under 10) eller någon
producl eller quotient af dem; men aldrig nå«

got Prim-Tal öfver 10. I y^i fynes 3 forfta

gängen i
—

* 5 förekommer pä lika fått

förfta gången i vården af V^i-i och 7 i vär-

den af

: TETRODON MOLA, bejkrifven

Af

A J. RETZIUS.

'Tbland de fållfyntare Hafsdjur vid Sven(T<a Strao"
^ der år ofelbart Tetrodon Mola (Tab. IV). Mig
åro åtminftone icke bekanta mer än tre ex-

emplar dåraf, fäfom tagna pä Svenfli botta:

et nemligen ej långt ifrån Uddevalla , et vid
Halmftad och et vid Landscrona. Det förfta

,vet jag intet mera om, ån at detupftoppadt fl;all

finnas
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finnas hos Apothekaren Herr Bergivs i Udde*
valla. Det andra kom val uti Herr Affeffor

MoNTiNs händer, fom ock låt afteckna det;

men det var redan il af rota medtaget, at det

icke tjente hvarken at förvara eller anatomife*

ra. Det tredje blef d. 8 November filllidne år,

om morgonen funnet en half mil frän Lacrds-

crona helt ftilla liggande på vattnet, och dår

af en båtskarl uptaget, famt af Herr Handels-

man MartinssOxX benäget hitfåndt. Detta ex-

emplar år det, hvaröfver jag haft tiifäUe göra
några anmärkningar. Jag beklagar blott, at de

åro längt ofulHlåndigare, än jag hade önfkac

kunna aflämna dem; ty dels felas mig allaAu-

clorer fom hefkrifvit detta djur , utom de jag

får tilfålle nedanfore nämna; dels unnade jag des

hamn ät Kongl. Carolinfl^a Academiens Natu-
ral-famling , hvarfore det ock på helt annat

fått mälte handteras, än om en fulkomiig be-

ilmfning ofver des ut och invärtes delar fko-

lat göras.

At denna llags Lngghuk blir mycket ftor,

bevittii.ar Herr iMonti uti 3:de Tomen af Actis

Bonon. hvareft han berättar lig haft en, fom
vägde öfver 400 {g, hvilken när man betrak-

tar djurets hoptryckte fixapnad, målie göra en
anfenlig omkrets, dä denne fom ficks ifräa

Landscrona ej vägde öfver 12 Des florlek

kan af följande mätning inhämtas.

Längden från öfre käkens fpets til fot tum lin.

det ytterfta af ftjerten - - i - 11 - o
Bredden flrax vid främre bafis af

Rygg ocli Gumpfcnorna - 1-3-9
Långilen frän öfre käkfpetfen til

näst)ärarna 0-2-9
Läng-
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O 3 3
o - 7 - o

I - - 2

o 9 - O
o - 4 - O
o 8 - 4
o 4 - o
o - I -

9
o - 2 -

3
o 3 3
o 2 6
o - I - I

o I />
åmt

o I T

Längden til kanten af ögat
- - - af andhålet

Längden frän nedre kekens fpets

til Apertura ani

Ryggfenans längd

bredd vid bafen -

Gumpfenans längd

bredd vid bafen -

Stjertfenans ftörfla bredd
- bandets - - -

Broftfenornas ftorfta längd
bredd

Ögats diameter

Munnens bredd
Diftancen imellan bägge läpparna

när de äro Itarkt utfpärrade

Munnen utfpärrad är oval, forfedd med tvän-

ne benaktige något utftäende kekar, af hvil-

ka den ofre är litet kiufven, den undre hel,

något fpetfig och innan för fpetfen litet fkräf-

iig af fmä uphogningar.

I fvalget har den tre par brulk, fom fitta i

fina mufklar dolgde, men äro förledde med fi-

-na fpetfiga, inätbögda tånder. Det ytterita pa-

ret har pä hvardera 7, de andra bägge paren

pä hvardera 6 ftycken fadana ll^arpa tänder,

dem djuret tycks efter behag kunna aldeles

indraga och utO^juta

Ögo-

'^*") Sedan djuret blifvit val tort, blef jag vaiTe några
omPcändigheter, fom desforinnan icke kunde mår-

( kas. Det har i bhgge kekar tänder, hvilka fittÄ

innanför kekTpetfarne; men åro på det otorkade dju-

ret aldeles omårkelige , vidare ån hvad om nedra
keken låges. Jag har mycket fvårt, at beikrifva

dem, fä at det blir ritt begripeligt» Jag vet icke

heller med vifshet, om de utgöra 5 ftvcken två-
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Ögonen åro aldeles cirkelrunda, nåftan plat-

ta, förfedda med en tjock membrana niclitans^

fom bakifrån kan betacka hela ogat. Nåsbo-
rarne åro fmä, dock det iråmre paret ftorre;

Utom deffe har jag ej kunnat finna de forami-

na quatuor majora, fom Artedi omtalar, ehurii

noga jag fökt.
.

Andhålet, fom fitter frammanfore tått intil

Broftfenan, år ovalt och tilflutet af en hudak-

tig lucka, hvilken år lös åt Brofifenan til, och
fafthångande vid den iidan fom vettar åt ögat.

Bröftfenan j fom fitter näftan lika långt ifrån

buken fom från ryggen, år liten, bakvånd, ovai

och rundad för ändan, har 14 ftrålar.

Rygg och Gumpfenan^ fom fitta mitt emot
hvarannan, och fä långt tilbaka, at deras för-

ening med Stjertfenan formerar en linea med
kroppens flut, har h vardera 17 Arälar, af hvil-

ka de bakerfte knapt åro märkelige, gch 6,7,

8, 9^ längft.

Från främre bafis af deffa gar en art af et

flaynkligt Ligament, fom omgifver hela rund-

nirgen

kiutne eller 5 par larade under; men de fitc-.! bak-

om hvarannan, och utgöra 5 inät bogde rader, af

h vilka den lorftu år minll:, den andra ftorre, den
tredje ooli fjcrde ån ftorre. maft l:ka och tätare

hoplittandc; den femte mindre .in defle.

I nedra keken har jag tydligen räknat 18 fir-

ikilde, oordenteligen fircande, ohka ftora tänder,

trubbige och hoptryckro likafom i ofra keken.
T det iå kallade ryiikhandec forfvinna genom

torkningen alla fkrynklorna. Däremot vilar lig, at

la Val rynkbandet fom fljertfcnan har ir enkla frrå-

iar, hvaraf de 8 mcdlcnla i yttra kanten af Irjer-

tcn llotas i hvart fit irregulcrt Ikapade ben, fom
Jr tunt i yttra kanten och anfenligen tjockare i

don inra, fnn ^ til i tura bredt och 4 til f tum i. ngr,
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1 åfvan for Stjertfenan. Detta år nSgor-

lunda uttryckt i Montis figur, men den felar

dels dåri at fkrynklorna åro for ftarka, dels

formera de pä mitt exemplar et fammanhångan-

de Ligament och ej trådar fårfkildt fom figuren

utvifan

Sjeifva Stjertfenan fom vidtager nedan om
det nämnda rynkbandet, år åfvenledes rundad
for åndan, menmot rygg- och gumpfenan, med
hvilka den fammanhånger

,
aftagande, i kanten

vågig. Dock långt ifrån få ftarkt fom Montis
figur utvifar, pä h vilken den åfven år for läng*

Den har icke minifta fpär til någon fträle^ utan

år aldeles en flottfena, eller pinna adipofa.

j Anus (itter ftrax frammanför Pinna Ani.
J^ygg o^^^ t)^^ bagge kölade, men fau*

ken långt tunnare och har en aldeles fkarg kant
i Rygg och fenor äro fvarta mot lidorna

alt mera filfvergrå och buken hvit* Hela dju-

ret år tåckt med en tjock, feg och Ikarp hud.

Det nämnda rynkbandet vifar imellan den fvar»

ta fårgen en blekt kottfargad bottn^

Det iilla fom man af den invårtes byggna-
den kunde obfervera^ går jag förbi, fäfom ofuli-

ftåndigt, och vill blott nåmna, at i den ftörre

tarmen fanns en hel kyifa ai hopvicklade Tge^

laicc öfver 20 til antalet 5 fom voro fåkert af

en ån obefkrifvenart^ åtminftone finnes den icke

bland Herr Goezes Tseni^s.

Imedlertid måile jsg bekänna, at det fortröt

mig högeligen, at jag ej fick rätteligen anato-
miiera detta djuret, af den orfak, fom förut

%x nämnd : mufklarnes ftäpnad och läge nedan
om Buk-caviteten, de- benen fom tjena til ^fc*
ka för rygg- och gumpfenan m. m. f®rtjenfi

K all
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all upmårkfamhet. At djuret aldeles inga lun-

gor har, utan fyra Bronchiae på hvar nda, fom
fä blod ifrån den itrax öfver hjert-örat tvä-

delte ädren, var lått at mårka.

Drägliga figurer på detta djur, fom jag

känner, åro: Montis i III Tornen af Aftis

Bononienfibus. Jag känner den dock allenaft

af copien i Hamburger Magazin i8 Bandets i:fta

ftycke, fom medföljer Herr Titii ofverfätt-

ning. Denna år dock utom de förenämnde
omftåndigheter, åfven däruti felaktig, at andhå-

let teknas cirkelrund t, famt rygg- och gump-
fenan dels äro för breda, dels vifa intet fpår

til fträlar,

^hort Diodon Pennant Brit. Zool. Tom. 5.

tab. TC) år för kort mot fin bredd, och vifar

utom des trafiga fenor»

Orthragorifcus five Luna Pifcis. Gefneri

Hift. Anim. Ii b. IV. pag. 640. ed. Francot. 1620
är någorlunda; men Jonstoxs och Aldro-
VANDi aldeles odugelige.

At Riddaren von LiNxé fjelf näppeligen

fett djuret, har jag anledning at tro, ty i an-

nat fall hade han icke fagt Itcvis, dä det år

fkarpt fl\råfligt; icke heller hade han citerat

Aft. Bonon. Tom. II. t. 17 fom tydeligen år

et helt annat djur, och det famma med Herr
Pennants oblong Diodon.

Den kan kallas

TETRODON Mo/a inermis
,
afper, comprefTu??,

rotundatus, cauda brevillima rotundara ])innis

dorfali analique annexa, fpiraculis ovalibus.

Monti A(fl. Bouon. T. Hl. i. fig. Hamb. Mag.
Vol. 18. P. T. % I. Short Diodon Pennant
Brit. Zool. T. III. t. ig.

Orthra-
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Orthragorifcus five Lunä Pifcis* Gefn. I. cit

Den andra deremot
TEIRVDOH truncatut inermis, Isevis, compres-

fus^ oblongliSj cauda brevillima pinnis dor-

fali änalique annexa, fpiraculis lunätis.

Monti Ad. Bonon. T. K. fig. i. Hamb. Mag.
VoL Ig. P. I. fig. 2. oblong Diodon Pennant
Britc Zool. T. IIL t. 19.

Fhrfhk tii litjiåkande af Tegars Låge^

Skapmd och Storlek;

Af

- JON. THEOD. FAGR^US^ m. d.

Jiniednin^i
ordbrukaren hade icke förr träffat et flätt

fäit eiler igenom undanrödjände af fkog och
ften beredt fig et fådäht; innan det föll ho-
nörn in 5 af tänka pä verktyg, hvarmedélft de
ftärkare djuren kunde komma honom til hjelp

och deltaga uti hans ärliga möda»
I llålle for tiacka och Spääå ^ tipfanils

dä Plog, til mycken låttning i arbetCj til Vin*

ning i tid.

5i Plögnlng och faning fordrade åkrens
indelning i ftorre och mindre flycken: uti

Tunneland, Tegar och Fjårjan

4. Alt hvad en Piogman om dagen hann
pioja, kallades Timneknd^ det fom imeilart hvar»

je hviloftund upkordes, en Teg och den del

af Tegen, fom pä en gäng kunde handils^ en
tjarjé.

Ka 5. Det
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5. Det år icke fvärt at begripa, huru des-

fe afdelningar, likafom Matt, Vigt och Mynt,
uti olika Lånder, fatt olika vidd, fl\apnad och
namn (*).

6» Igenom Regeringens vifa förforg vardt

Svenfka Tunnelandet år 1739 faftftåldt, til en
oföränderlig vidd af 56000 fot, men Teg
och Fjårje kunde icke la lätt utuakas.

7. Sä länge vår Åkerjord icke hunnit brin-

gas til den redighet, fom et Sånings-rediliap

fordrar, fä måfte Fjarjens bredd endalt bero

af Säningsmannens välbehag.

g. Men Tegars låge, Ihapnad och ftorlek,

fortjena mer ån vanlig upmårkfamhet , hvilket

af följande, ehuru korta afhandUng, torde kun-

na inhämtas.

/. Om Tcgar i Allmänhets

9. Fare (Sulcus) år den grop, fom Plogen,

utan at återvända, efter lig läm.nar

10. Anm, År denne kort; fa förloras tid

igenom många vändningar j år han lang; fä

mattas dragarne igenom okets langfamma tryck-

ning och de åro dä benägne at lladna pä vägen.

11. 2 Anm. Jag antager få mycket häldre

fårens långd af 125 fot, fom j.imna tal uti Tun-
ne- och Kappeland, uti Tcgar och Fjårjar, der-

igenom vinnas. 12. Fjav-

(*) Det Romcdka Tunnclandct ijngcvum) vai' 240
RomerfTvP. fot Ikigt ocli 120 diro bredc = 20398
Sveiifka Q tbt — 16/3 Svcnfka Kappeland -f 15

Q fot. Da gamla Komerflva foton, enligt Hr. N'i-

CANDERS Granfkning, v.tfderas til 99'", 3 Svenlka
Geom. linior.

De gamla Romare körde icke i fånder mer .'»ri

120 fma — IT9 Vara fot; Fl.lmingarne omtrcnc 131
v:;ira (bt, livarrf man mä taga et medium: Furens
l^iigd til 125 Svenfka fc^f.
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12. Fjarjc år en Reélangel, fom kan befas

med 2:ne kaft ifrån hvarje fteg på medel-faren;

13. I Anm. Som våra vanliga Sädes -arter

kunna beqvåmligen fpridas til 7 fots bredd i

kaftet, få må en Fjårje vara 14 fot bred (4,12

14. 2 Jnm. Om dä Fjårjen har 125 fots

långd' (ii. §.) och 14 fots bredd, fä häller han

! 1750 fot eller i Kappeland.

15. Teg kallas en Reélangel, fbm med Dike

I

ar affkild ifrån Äkrens likformiga deJar.

16. I Anm, Om Tegens långd är = 125

och defs bredd — 56 fot^ fä år Areal-inne-

hållet = 7000 fot " 4 Kappeland och Te-

gen — I af I Tunneland (6, 14 §§.)•

17. 2 Anm. En fädan Teg (16. vill jag

framdeles kalla Storteg 5 emedan ingen ftörre

må brukas.

18. Men Tegars Läge, Skapnad och Stor--

lek mäfle rättas efter Landtmon och Jordmon.

//. Om Tegars Lage.

19. Alla Tegar pä ftupande mark böra tvärs

•pfyer ftupningen anläggas C),
20. Ty, når alla ifrån hogden kommande

vattu- ådrar igenom Diken och Fårar affkåras,

fä får hvarje Teg icke mer regn eller fnö, än
det, fom omedelbariigen uppå Tegen faller.

2r. Öfverflodigt vatten får tilfålle, at ige-

nom deffe Diken afrinna utan at med haiiig

fart bortföra både jord och fäd.

K 3 22. Dra-

('^) In arando maxime eft obfervandum, femper ut
transverfus möns fulcetur! Columella II. 4. 10,

Si Cellis eft, transverfus per latera fnlcetur, qvae
forma tunc fervanda eft, cum femeii accipit! Pal-
ladhis Lib. IL Januar. Tit IIL
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2!?. Dragarne kunna dä förråtta fit arbete,

uti en horizontel ftällning, utan at betungas

med Plog och Harf upfore bacRe.

23. Den ftupande marken forioraricke hel-

ler det nödiga vatten, fom annars igenom ftu-

pande färar, alt for fnart fkulle afrinna,

24. Anm. Imed lertid kan man icke utan

rnedömkan fe, huru ofta en fådau hnfvudre-

gia (19, förfummas.

///. 0/71 Tegars Bredd,

25. pä horizontel mark kunna väl ofta

Stor-Tegar (q. nyttjas; men Tegarne mäite

åfven där göras fmalare, i mon af iuktigheten.

26. Breda Tcgar må aldrig på Itupande

mark anlåggas (21 - 23 §).

27. De hafva, åfven pS flått^n, den olägen-

het, at de fordra mycken matjord, til ryggens

fonnerande

;

At Plögningen år langfam , i anfeende til

langa Plog-vändningar och
matjorden uti dem icke nog kan vädras.

28. Däremot kunna breda l egar jåmnare

fcefäs och fordra et mindre antal at Diken.

29. Smalare Tegar hafva de förmoner, a t

Öfverflödigt vatten haRigt atrinner;

At jorden uti dem ligger mer öpen for

Atmofphérens nödiga ärgard;

At möda och tid fparas igenom korta P'og-

Vändningar.

3Q. De äro icke defs nundre nog bef\ ar-

lige at jämt befa, Oc kunna, under torra Som-
rar mycket lida och fordra, inom famma rymd,

flera Diken ån de brcdn.

31. Sgledes mäUe Tegars bredd råttas ef-

ter
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ter den horizontella markens fuktighet , efter

backens ftupning.

32. Utan behof af dyrbara Gradmatt kan
ftupningen mätas med 2:ne medelfl: ledgång
förenta Stänger^ med et vanligt Vattenpafs och
med en Lod-Hna^ nedifrån afdeit i 7 fot.

33. Lågges den längre ftången (~ 13 fot)

utföre backen, den kortare {— 10 fot) uplyftes

uti horizontelt läge och antalet af fot imellan

den längre ftången och den kortares ända ef-

terfesj fä utvifa delTe fot markens ftupning få

noga, fom förevarande åndamäl fordrar.

34. Då marken uppä 10 fots längd ftu-

par ifrån

o til I fot, göres Tegen 49 fot bred.

1-2-, - - -42»
2 - 3 • , - . . 35 . .

3 - 4 - . - - - 28 - -

4 - 5 - , - - . 21 - -

5 - 6 -
,

- - . 14 - .

6 - 7 -
, . . . 7 . .

35. I Anm, Trigonometrifl^ räkning vifar, at

I fots ftupning fvarar emot 5^ 42'.

2 - - - 11^ 18'.

3 ' - -
- 16^ 42'.

4 - - -
' 21^ 48'.

26^ 33'.5 - - •
-

6 - - - -

7 -
- 34" -

36. 2 Anm, Den mark, fom mer ftupar är

otjenlig til Sker, emedan defs jord, under Plog-

ning och Harfning, faller utför backen.

37. 3 Anm. Förmonen af nysnämnda bredd

pä Tegar (34. §.) beftar deri, at 1 egens bredd af

K 4
^

56 fot
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56 fot utgör jåmt 4 Fjårjar,

49 - - 3l
-

42 ' - 3

35 - - 2| -

q8 - ' 2 -

21 - - l|:

14 - - I
-

7 - - -I
-

hvilket kommer vål til pafs vid faningen (13 J),

IV, Om Tegars Rjggni?7g.

38. Rygg är den kullrighet, hvarmed en
Teg öfverftiger jämna marken.

39. Pä ftupande mark behöfvas inga ryg-

gar 5 emedan vattnet dar fl^yndfamt afrinner.

40. Men pä den horizonteiia äro de fä

mycket angelägnare, fom vattnet dår icke af-

löper, utan ftadnar qvar och fiiadar.

41. Ryggningen mtåiÖTitx ock den formon,
at mera jord upkommer i dagen til inhämtan-
de af omnigare föda för fåden, och detta i

mon af ryggarnes fmalhet och högd,

42. Men fom en Teg icke bor vara fma-

lare, ån en half Fjårje (13. §.)5 fS far icke hel-

ler nSgon rygg vara högre eller mer Aupan-
de, ån at jorden bhfver hggande dår hon af

Plogen lägges.

43. Ingen flags rundning år drya:ire, in-

gen lämphgare for Tecken, än Niondedeien af

ea Cylinders kulhiga yta.

44. Amn. Fjcrdedelen at Cylindrens yta

fkulle gifva Stonegen inemot 12 fots högd,
fom år alt för ftor. En Tolftedel af Cyiin*

drens yta gifver Tegen icke mer ån 3 fots

högd, fom ar alt för liten. Niondedelen gif-

ver



1785- ^^i* (^^^^- K?

ver alla ryggar en mattelig högd. Jag vill

förklara Stortegens, hvarefter de fmalare kun^
na regleras.

, 45, Låt ABC (Tab. IV. Fig. 2.) foreftålla

en Storteg, AC en Chorda =: Tegens hori*
zontella bredd 1= 56',

BD Sinus verfus =: Tegens högd =: 5'^''; fä år

ABC Bogens längd kullriga bredden af Te-
gens yta ~ 65'

Ty uti rätvinkliga Trianglen CDE är

E ^ 26^ 10'

DCE = I af Polygon-vinklen ACF 63^ 50'

och lidan

CD =. 28'? derföre Radien
CE - BE :^ 143' 2"

Cylindrens Peripherie n 449' Y och Bågen
ABC 65'

5

Således är BSgen til Peripherien, fem 13 til

90, omtrent fom i til 9.

. Så at Stortegens Bas eller horizontella bredd
AC år ~ Sidan af en uti Cirklen inflkrifven

Enneagon (gihörning) och Bogen ABC i::^ |
af Cylindrens omkrets (43. §.).

46. Om ftim.ma förhällande (45. §.) imel"

lan fmalare Tegars horizontella bredd och lod»

. räta högd antages 5 få far en Teg af

49 fots bredd 50 Geom. tums högd,

42 - • 43
35 - . 36 .

28 - - 28 '

21 - - 2l| - - -
.

14 - - 14" -

7 - - 7 -

. 47. Man pSftar vål, at Tegarnes hogd i

-mon af markens fuktighet bör ökas? men er-

K 5 faren*



I2S 1785- ^P^'^ ^^J' <^^^7^-

farenheten vifar, at ändamålet fuilkomligen vin-

nes igenom minfl^ande af deras bredd.

48. Det år (aledes bäft, at gitva ät alla

Tegar lika rundning och at icke befvåra Landt-

niannen med flera onödiga proportioner.

49. Om ock den vatten- fåre, fom Tegar-

na ätflkiljer, göres 6 Geom. tum djupare ån
Landet och lika mänga tum bredj få förloras

därigenom ingen jord pä ryggade åkrar.

50. Låt Stortegens bredd vara = 56', defs

längd — 125', defs Bas i följe deraf = 7000
fot rr: 7000CO tum (16. $.)•

Låt hvarje Sådcsrot fä 5 tum, fom år alt

hvad hon fordrar,

SS inrymmer Bafen icke mer, ån 14CC00 rötter.

51. Men då Stortegens långd =z 125' multipli-

ceras med defs kullriga bredd =r Ö5' (45.

få blir defs yta =: 8^25' = 8^2500 tum, fom
kan inrymma 163500 rötter; fäledes 22500 flera

pä ryggen ån pä Bafen och 180COCO flera pä
Tunnelandet.

52. Låt 8 vatten-färar, fom fordra 6ccoo
tum (49. §.) taga bort rum för 12000 röt»

ter, fä drager likvål det ryggade Tunnelandet

168000 flera, ån det oryggade (51. $.)•

53. AfWK Det gamla inkallet, at icke mer
Såd kan växa pä ryggen, ån på defs Bas, kun-

de vara hit lämpehgt, om Sades -arternes röt-

ter icke fordrade flörre rum , an deras halm j

men d§ ryggen gifver ät rötterna mera utrym-

me, ån Bafen; fä kunna flera Sädes-fländ dår-

iippä våxa.

54. Låt Fig. 3 afbilda tvärfnittet af en ryg-

gad Storteg, hvareft AL utmärker den horizon-

tella och AFL den kullriga bredden; fä An-

nes
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m% nog 5 utan rakning , at kroklinien AB år.

iångre, åri rata linien ah och få vidare (45. §,),

55. Ånnu mera jord vinnes, om Dikes-
kanterna få afrundas, at Tegarnes rundning
icke afbrytes förr, ån de hunnit tii den dju^

palte färcj fom Tegarna åtfl^iljer.

56. Hcia Åkerfältet kan dä befas, til myc-
ken vinning af jord och Tegfkiften utmär-

kas med ftenar elier pSlan

Öm horizontelld Tegar.

57. Pä den i^ark, fom ifrän beftändiga kål'

Jor, Hoder och fjoar, hela Sommaren öfver,

kan förfes med rinnande vatten^ bora Tegarne
horizontelt anläggas,

<^8. När fädan mark (57. §,) måttelrgen ftu-

par, 11 böra Tegarne planeras; men icke fi,

når ilupningen öfvergår 7 fot — 34° (35>36. %.)\
emedan planeringen dä fiulie blifva altfor koft-

fam fpr Åkerbruket

§9, Imedlertid böra deffe Tegar förfes med
vattentäta vallar af 7. til 8 tums högd, fom
qvarhälia det igenom Canaler inflåppta vattnet,

Unda til defs, at det hunnit infupas.

60, Aiim, Sädane Tegar behöfva, under
Jlarkafte torka, icke oftare ån hvart 4:de dygn
vattnas j mea d^ med | fots högt vatten^

enligt framk Herr Profeffor Leches förfök.

Se KgL Sv. Vet. Ac. Handl. Vol.XIX^ fid. 60.

6l, Horizoutelie Tegar med Vall (5g. §.)

åro vål dyrbare? men omkollnaden lönar lig

derigenom, at ingen torka förmår förorfaka

cnifsvåxt

62, Uppä fådane Tegar torde Ris (Oryza)

i Sverige både växa och mogna, når det be-

ftån«
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ftändigt får ftä under vatten och andra 6mt5-
liga örter val trifvas.

Slut,

63. Af det redan anförda inhämtas, huru
fvårt det år, at på fkål grunda Åker-Tegars be-

höriga låge, fkapnad och ftorlek.

64. Hvarken åldre eller nyare Auélorer
haf^/a vägat fig pä detta djup, fom fordrar myc-
ken granfkning.

65. Men ämnets vigt och angelågenhet

har föranlätit mig, at gitva något förflag, nä-

gon anledning til defs utredande.

66. Skulle Kongl. Academien finna mitt

ehuru enfaldiga förfök dertil tjenande, fä har
jag vunnit alt hvad jag därmed päfyftat.

Befknfning pa en ödla, funnen och

infånd från ^aia;
Af

CLAS FR. HORNSTEDT,
Led. af Vet. Societ. i Batavia.]

Med djupafte vördnad har jag den åran at för-

klara min ödmjuka tackfamhet. för den
ynneftfulla omibrg Kongl. Vetenlk. Academien
täckts använda til min Indifka Refas befordran.

Det är Kgl. Academien icke obekant, at jag

utvalt, fä lära känna Södrafte delen af det vid-

löftiga Afien, fom til defs Natural-Hiiioria,

fäkerligen ännu fär et rum ibland de okåndalle

pä värt Jordklot. Jag har börjat mina Refor

pä Java. En Ö, fom den gifmilda Naturen

(tånkt,
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flkånkt^ både de iyckligafte förmäner och i

famma mon, de befvMligafte ölägenheter. Den
altid gronfl^ande Sommarn med frodiga Ris-

och Biomfterfålt, dé bördige Skogar af Caffe-

tråd och Socker-ror, nyttige Palmer med ijuf-

liga frukter, Pifang, Ananas, Coccos med fl.

göra alla årstider lika behageliga, under de£

man plågas af den brännande Solen, vilda Ti-

grar och Babianer, glupfta Haijar och Cro-
codiler, giftiga Ormar och Ödlor, fom ofver-

fvämma aila ftållen och gifva Djurens dödlige

Herrar ingen fäker friltad.

Jag har redan haft, och har dageligen, ovär-

derliga tilfåiien at lära kanna deffa farliga fien-

der. Ifynnerhet har en Ödla, befynnerlig i fit

flågte, hvars befkrifning jag har den åran til

Kongl. Academien inlemna, förekommit mig
mårKvårdig, för den anfenliga Fena^ hon bår

ofvanpå fljerten, få fåHfynt bland detta vidlöf-

tiga flågte, at utom Bafiiifken, ånnU ingen fä-

dan blitvit bekant gjord ('^).

_ _______ LACER-^

En dylik odla år af Herr Schlosser belkrifven

uti des Epiftola de Lacerta Åmboimnfiy jåmte illumi-

nerad figur i naturlig ftorlek, hvilken ock blifvit i

mindre copierad af Mr. Btjchoz i Sqc, Cmt^ Dec. i,

Pi. VIII. famt nåmnd af Hr. Boddart i Utrecht
uti Schriften der Berlin. Gefellfchafi. III. T. p. ^fp.
Hr. HoRNSTEDTS Ödla varierar likvål i anfeende
til flå ekarna ifrån den SchloiTerlka och fom de ej

kånt Honan til famma Lacerta, år den här forlt

teknad och befiirifven» Utomdefs gores denna af

Hr. HoRNSTEDT på Java fandua varietet af Lacer-
ta Amboinenfis få mycket håldre bekant, fom (jelf-

va Djuret, hvarefter Hr. SchloSser gjordt fin be-
jkrifning och ritning, blifvit af framl» Hof-Marlk,
DeGeer inköpt i Holland, och nu genom DeGeer-
Ika Donationen finnes bevaradt i Kgl. Acadeiiiieii5

Natural-Samling,

\



LACERTA^ cauda comprelTa, longa, bafi piilna

radiata, dörfo dentato.

MAS. Tab. V. Fig. r,

Cf/^t/r tetragonum, äcuminatum , dotfo piano

turberculis minimis , elevatis
^ angulatis j

acutis> Sqvama orbicularis, Gonvexa, in

niedio juxta baiiii.

Roftrum compreffum.
MaxiIla £eqvales.

jbentts ineeqvalési acuti, in unam Serieni mar-

ginalem difpoliti, circiter LXIV, (in Sin-

gula maxilla XXXII). Molares validiufcuii.

Ltngva carnofa, cralTa.

Tväres ad latera capitis, operculo fubclaufe.

OcuU vertici qvam gulee multo propiores.

Orbita oblonga, niargine fuperiori valde pro*

tuberans*

Aurium foramina ad bafin capitis, magnitudi-

ne oculi, membrana te^ta.

CoUum compreiTum, dentatum, longitudine

capitis, cute laxa, Sqvamis rotundis.

Gula faccata, Sacco compreffo,

JRUNCU? oblongus, compreffiis Sqvamis qvä-

drangularibus , innumeris ordinibus, in

Abdomine diftinftioribus.

Dorfum carinatum, dentatum dcntibus lan-

ceolatis, circiter LXX.
Anns rima transvcrfali, magna, gibba.

CAUDA corporc fere triplo longior, fenfim at-

tenuata, apice tetragona, Sqvamis carina-

lis, truncatis.

Dorfum caudae bicarinatum, fiilcatum, fcr-

ratum, pinna bali longitudine trunci, lati-

qdine colli, margine ierrata, radiis XIV.
Subius



Suhnif angulata, angulis verfus truncum plu-

ribus qvam verfus apicem.

?EDES. Palmif fifTis, pentadaélylis.

Digitiis primus & qvintus fere öeqvales; fe-

cundus longior^ tertius & qvartus öeqva^

les, longiores fecundo.

jp//2;2fa; pentadaélyl^.

Digituy primus minimus ; fecundus lon*

gior, tertius & qvintus fere seqvales,

fecundo iongiores; qvintus autem pro*

fundius feparatus; qvartus longilEmus.

Ungves inomnibuspedibusacuti, comprelTL
Color totius animaiis virefcens cum lituris

nigris, abdomine albido.

Longiiudo totius, ab apice roftri ad apicem
caud^e, pedum. Sv. 3. poU. 8-

Ab apice roftri ad Anum, vix pedum. Sv« t,

Pinnjs poll. 8.

Latitudo Corp. Max. polL 4f.
Caudi^ ad bafin polL ih juxta apicem ca*

lami fcriptorii.

Pinn^ poll. 2.

Locnr in India Orientali.

Maleif, Bin jawawk jangur eekor.

FEMINA Fig. 2.

Dorfum vix Serratum*
Pinna caudse latitud. | maris.

Cauda apice auéta, rotundata,

Reli^va ut in mare.

MöÅr,



RÖN,
Om Ferrumphofpkoratum och Sal perlatum;

Af

CARL WILH. SCHEELE.

§. I. Tbland nyafte uptåkter i metallurgien i

fenare ären^ bör i fynnerhet raKnas

den, fom yppat för ofs orfaken til kallbråckan

hos järnet. Framledne Herr Prof. och Ridda-

ren Bergman och Herr Meyer äro de fom
pä en och famma tid med tydliga ron bevift

denna faken; de hafva funnit, at en uti vitriol-

lyra mattad uplöfning af kalibråckt jårn efter

hand fåtter et hvitt fediment, i fynnerhet när

uplofningen utfpådes med vatten j aftvättas detta

fediment några gånger och torkas, kan det med
kolftybbe reduceras til en hvit ganfka fKör

och låttfmält Regulus. At denne metall är

råtta grunden til kallbräckan hos järnet, bevi-

la deffe Herrar ibland annat därmed, at dä godt
järn fammanfmältes med denna Regulus

^
up-

kommer en metaliifk blandning fom år kall-

bräckt och fom för öfrigt förhåller fig i alla

omftändigheter fom kalibråckt järn. Men knapt
blef denne nya m.etall bekant, fä förfvann den
åter, ty då Herr Meyer var fyffelfatt at noga-

re undcrföka denfam.ma, fom han kallade Hy-
drofidcrim^ fåg han at et med Phosphor-fyra
måttadt jårn ganOsa mycket liknade denne hans
nya half-metall, hvarföre han ock fåg lig nöd-
fakad at återkalla denfamma fuiit utltryka den
iitur metallernes antal Strax därefter ut-

(*) Creili; chemifche Aniivaieii; Drictes Stark. 17S4.



|"af ock Herr Aflbffor Kläpröth i Berlin na^

gra ron, fom likaledes tycks bevifa at Herr
Meters nya Metall tj annat är ån Ferrum pho-

/phratuml honom hafve vi ock at tacka föi"

iiptäckten at fä kallädt naturligt Berliner*-

blått ej annat år ån Ferruth phofj3horätum C).
Ehuruvål nu delTe Herrar^ i ftod af dé anförda

rön, tro at rätta orfaken til kallbråckan hos
Jårn €j annat vara kan^ än inblandad Phofphor-=

iyra, men fom de ej ännu häfva bevift at den-

ha fyra verkeli^n år en beftånds-del uti Hj-
kirv/dertinij år deras mening éfter mit tycke^

litet öfäker : Herr Me¥er onlkar ät klinnä fkii-

Ja fyran frän fin nya metall^ och Herr Affes*

for Kla^roth tror det vara aldeleg omojeligti.

Det gifves ock flera fyror, fom uti förening

med jårii och andra kroppar åro eldfafta^ Om
man til eXi fålier en folution af Järiikälk med
neutraliferad Borax, fås et hvitgult precipitat

fom för biåsrör är iikafä lättfmäit fom Ferrum

fh'6fphormum: Efter några håröfver anllälda för^

fökj fom i början mifslyekades öCh dem jäg^
för at undvika vidiöftighet^ ej vill anföra,
hittade jag på utvåg at verkftålla detta 5 och
blef därigenom öfvercygad at de af Herran
Meyer och Klåpröth gjorda fynthetifka för-*

föken och den därpfi grundade Theorien om
orfaken til kalibräckan hos järn, aldéles hafva
fm ricktigher.

§. 2. jag tilrédde rnig förft én göd det

Pei^riini phofphoraturh ^ i det jag d) liplöfte Järn-^

vitriöl uti Vatten och fålde Järn -kälken dår^

Ijtur med Alkali veg, phfphor. Syran til detta

L neutral-

es) 1, c. Funftes Stuck, 1784=
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neutral-falt hade jag famlat af Phofphorus ge-

nom förbränning. Precipitatet fom jag bekom,
hade blå färg, fom i fria luften ej förändrades,

i) Dylikt Ferrum phofphor, förfkaffade jag mig
af en val dephlogifticerad Jårnkalks folution

uti falt- fyra fåld med famma neutralfalt, detta

precipitat var hvitt. c) En del af det blåa

precipitat lit. a ref jag uti glasmortel med 2

delar Alcali veg. och 4 delar vatten, denna
blandning kokade jag et par minuter, hvarpä
jag filtrerade liiten, fom var gul; Jårn-kalken

fom efter utlutningen med vatten qvarblef i

filtrum var nåftan fvart, men calcinerades af

fria luften ftrax dårpå, hvaraf den blef brun.

d) Hvita precipitatet lit b kokade jag på fam-

ma fatt med Alcali och filtrerade luten; denne
lut hade likaledes gulbrun färg af det uplölla

järnet och kalken blef Itrax brun dä luten på»

kom, emedan den förut var calcinerad. Såle-

des år den lilla andel Phlogilton, fom Jårn-

kalken uti vitriol qvarhäUer, orfaken til Fem*
phofpborati beftåndiga blåa fårg och iormodeii-

gen råtta grund til famma tårg uti det natur-

liga Berliner- blått, hvarföre jag O i anledning

af Herr Affe/for Klaproths ron med dcrnna

naturliga fårgen , kokade denfamma likaledes

med lut 5 leran blef ock hår fvart, men fedaa

den efter utlutningen legat i luften en litea

ftund, förändrades färr^en i brunt, fom lit. c

och luten fic-; en gulbrun färg. /) Xu fatu-

rerade jag det öf\ertl6diga Alcali uti mina
cxtradioner med ren lalpeter-fyra och det hvar
extrae^lion for fig; det upkom då nägot gul-

brunt precipitat, fom jag genom filtrum fldlde

därifrån och de klara folurjonerna fatte jag i vär-

men
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men pä det den inblandade luft -fyran kun-

de dunfta bort; hårpå dröp jag af hvarje folu-

tion uti Kalk-vatten, fom Itrax dåraf fälldes til

et hvitt fediment liknande animalifl^a Jorden/

Således fåg jag at Ferrum phofphoratum med
Alcali låter decomponera fig* Nu kom det al-

ienaft därpå an at förbinda denna fyran med
en fddan kropp frän hvilken den fedan med
Phlogiftons tilhjelp kan producera Phofphorus,

och härtil tyckte jag Qyickfilfver-kalken vara

båft» g) Jag facurerade fäledes falpeter - fyra

med Qyickfilfver och Ilog häraf uti hvarje Fer*

ri fhofphorati extradion fä länge tils intet me-

ra ville talla, men fom fyran uti Qvdckfilfvcr

uplöfningen altid år rådande och fom i denna
omftåndighet höll något mercurtuf phofphoratuf

iiplort, få tildröp jag fä mycket af Vinftens-

lut tils blandningen var jåmt faturerad* Alla

3 precipitater edulcorerade jag hvar for fig

och torkade dem. k) Mercurius phofphoratuf

fom jag erhöll efter Ferri phofphorati extradio*

ner Ut blandade jag tilfamman; et mätt

håraf, fom vägde i| lod» blandade jag med 5
mått Kolflybbe, lade blandningen uti en vål

beflagen glasretort med luterad recipient, fom
til håliten var fyld med vatten. Dä retorterx

var genomglödgad s reducerades förll Qvack-
filfret, fom lade fig uti recipienten under vatt-

net, och en timma därefter blef recipienten

upfyld med hvit rök, under hvilken tid pho-
fphorus vifte fig, fom lade fig fom oljecirop-

par pä QyickhlTret.

§. 3. Det år fåledes helt naturligt at den
hvita Kalken fom Herrar Bergman och Meyek.
af kallbråckt jåra bekommit och uti hvilken

L 2 råtta
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rätta orfaken til kallbrackan n<all ligga, at den-

ne Kalk, få fram t den innehåller Phofphor-fyra,

ock på famma fått traclerad, bor gifva Pho-
fphorus. Därföre tilredde jag mig fädant hvitt

fediment af kallbråckt järn uploft uti diliierad

Vitriol-fyra pä fått fom deffe Herrar foreftrif-

va, hvartil åtgick en anfenlig mängd järn tor

at allenaft fä i qvintin dåraf. Denne Kalken

ftötte litet på gult af inblandad ren Jårn-kalk.

Nu kokade jag denna Kalken med AlcHlifk lut,

fom §. 2. lit. luten uplölle dåraf någon del

emedan den vardt gulbrun, men ftörlta delen

refterade fom brun Ochra. Den filtrerade luten

måttade jag med Salpeter-fyra, hvaraf et brunt

fediment fatte fig; då en droppe hårat kom i

Kalk-vatten, fatte fig lirax terra animalif^ fom
gaf mig ct fåkert kännemärke at mit arbete

med denna extraftion pä phofphorus ej var

forgåfves; hårpå procederade jag med denna
faturerade luten och Qvickiiifver uplöfning pä
lika fått, fom med det artificiella Femiyn vhofphor,

§. 2. lit. ^. Den erhäline mercurius phofphor.

blandade jag med Kolltybbe och dirtillerade

utur en liten beflagea glas-retort pä vanligt

fått. Här förhöll det fig på fiimma fatt, fom
med förra deltillation, förll reducerades Q\'ick-

filfret och ehuru jag ej bekom phofphorus i

droppar, fåg jag åndå recipienten upfyld med
fladdrande lylande dunfter. liknande NorrlVea
och uti retort-halfen fmå lyfande phofphorilha

gryn? jag kunde ej heller begiira mera at få

litet Fcrr.'on ph/pfjor.znrn.

Nu vålle jag ock fe om vi^rc. phjfphrrjtur, fom
jag bekom at det naturliga Berliner-blätt §. 2.

tit. c. kunde gifva phofphorus? forfoket an-

aåidc
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ftåide jag efter famma method, refultatet var
det famma

,
jag fick nämligen en veritabel

ithofphorus.

§. 4. Vid detta tilfåile kom jag at forföka

huru Sal verlatum (kulle förhålla lig med järn.

Pä hvad tkit detta falt af urin fäs, år bekant,

lika fä allmänt kände åro ock detta faltets be-

ftänd s-delar, mineralifkt lut-fal t och phofphor-
fyra. Men fä länge man ej hunnit at ögon-
flienligen bevifa deffa beftänds - delar, efter

detta falt med phlogifton i elden trafteradt

ej gifver phofphorus, år det ännu tvifvelsmäl

underkafladt, och det få mycket mera fom för

en liten tid fedan Herr Proust Franfk Che*
mift bevift, at detta falt aldeles icke häller

phofphor-fyra. Han decomponerar Sal perlatum

med ättika, cryllaliiferar få länge det anfkju»

ter, moderluten blandas med 8 ä 10 gånger fä

mycket varm fpiritus vini, och dä faller et

hvitt flem fom iörut varit combineradt med
Alcali min. det kan iofas i vatten

, gor Viol-

fyrupen gron, kan cryltaUiferas och fmåltas i

eld til klart glas: om detta ämne åter förenas

med Alcali min. upkommer § nyo Sal perlatum.

Jag har erterarbetat denna Herr Prousts fö-

refkrift och befunnit den vara ricktig. Inta-

gen af hans mening, precipiterade jag en järn

vitriols uplöfning med Sal perlatum, precipi-

tatet hade blå färg, fom i luften var befländig.

Jag fällde ock med famma falt en uplöfning
af calcineradt järn, fällningen blef nu hvit,

hvarpå jag kokade bägge deffa precipitater med
en Alcalinifk uplöfning, dä luten fä val fom
precipitaterne b tfvo brungule^ fäledes förhöUo
fig deffe nedfålde Järn-kalker fom Ferrum pho-

L 3 fpho*



140 1785- ^P^^ ^^J' S^^i^'

fphoratum §. 2. lit. a. b, c. och fom cieffa pbe-

nomener redan tycktes bevifa Acidi phofphori
närvaro uti Sal perlatum, fä, för at få llorre

fåkerhet dåruti, precipiterade jag w^ra^r. nitratur

med Sal perlatum, precipitatet torkade jag, blan-

dade pulveriferade Kol dårtil, deftillerade pä van-

ligt fått med llark eld, och bekom en verita-

bel phofphorus: altfä går Herr Prousts påfiä-

ende öfver anda, och fyran uti Sal perlatum

år fåkert den phofphorifl^a. Det refterade fä-

ledes ånnu at afgöra, hvad orfaken kan vara

at denna Herr Prousts Acid. periat. ej har

fur fmak och ej löfes i Spiritus vini. Som den
faller Kalk-vatten til Animaiifk jord, fä blan-

dade jag en del bränd Kalk med 8 delar vatten,

och aä Kalken var val flackt, flog jag därtil

något af Herr Prousts fyra. Dä nu denna
blandning hade kokat et par minuter flog jag

altfammans pä filtrum. Det fom rann igenom
hade fkarp fmak fom lut; jag miättade den fam-

ma med Salpeter-fyra och evaporerade få lån-

ge tils allenalt litet liquidum rellerade; i köl-

den anfköto da vackra cubifla cryftaller fom
detonerade pä Kol, Häraf fer man fåledes or-

faken hvartöre fyran i Sal perlat. efter Herr

Prousts method tilredt, ej reagerar fom fvra

och ej löfer hg i Spiritus vini, emedan den

med fig förer en del Alkali minerale fom nu
blifvit blottadt fedan defs verkeliga fyra med
Kalk fig förenat. Herr Prousts uptåkt vifar

ofs altfä ej mera, h\ at ättikan kan beröfva

nägot öfverflödigt mineraliOu Alkali ifrån Sal

perlatum.

Anm, Jag har federmera funnit uti Crells
Chemifke Annaler, 3:dje fiycket af innevarande

år,
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Sr, at Herr Affeflbr Klaproth fammaledes ny-
ligen underlokt Sal perlatum, och ehuru han
ej har fokt at förena fyran med phlogilton til

phofphorus, fom år likvifl; denna fyrans fäkra-

ne kännemärke, har han ändå medelll precipi-

tation forfatt fyran i Sal perlatum pä Kalk, fom
liä aldcles forhållit fig fom tsrra animalis,

Fbrfbk^ at af Brunflen erhålla Magneflum
och flamman[maka den med några andra
Metaller ;

Af

PETEK JACOB HJELM.

nPio Sr äro redan förflutna, fedan Affefforea

i Kgl. Bergs-Collegium Herr Joh. Gott-
LiEB GaHxM aldraforft igenom fmåltning fram-

bragte en egen Metall utur Brunften (Magne-
fia Nigra), hvilken gaf anledning at kalla den
famma Magnefimi. Herr Gahn meddelade ge«

naft fjelfva fåttet at erhålla denna Rcgulus åt

fina vänner, hvilka funno upgiften vara riktig,

och utfpridde den famma både inom och utom
Riket, hvareft den alleftådes, mer och mer be-

kräftades. Men fom därom icke ännu enkom
utkommit någon befkrifning, få har däraf

händt at ganfka mänge ännu äro okunnige om
de handgrep, fom härvid böra brukas, och fä-

ledes ofäkre at akid lyckas i fit bemödande.
Fölgden häraf har varit at man börjat draga

upgiften i tvifvelsmäl 5 men förnämfta felet har
legat däruti at man icke förftätt at nyttja de
ftrödda och tilfälliga befkrifningar, fom utkom-

L 4 mit
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mit om reduLlionsfåttet. Man har trott at

dårvid efter vanligheten flxuile nyttjas glafiga

Fluffer; men det kan dock aldeles icke gä an

med denna Metall foni lä lått förglafas.

I fådan ovifshet hafva andra Vetenfkapens

Alll<are och Cabinets -famiare fett fig féranlåt-'

ne at langvåga ifrån begära och f6ri"krifva den.

na Metall. Af denna anledning kom jag for

någon tid fedan, at företaga reduétion af Magne-
fia Nigra, och emedan jag hade dårutinnan ail

den frarngäng, fom i vanlig Proberåfja kan
väntas, få bör jag tor ofvannåmnda fkål icke

underlåta, at låmna följande underrätte! fe dårom.

Det beror ofta af fmä hyndi-g och pniAån--

digheter at et företagande lyckas. jag Ihall

dårföre pä det nogalle befl^rifva alt hvad til

denna förrättning hörer. Det blir (aledes föril

nödigt at föifkafia fig ren Brunilen, eller den,

fom är aldramåfi: fri frän Jarn. Sådan är deq
cryllalliferade, ftråliga eller bladiga Brjnllen,

af glanfande, ijus-grå, bläaktig fårg, fom blif-.

vit nyttjad til delTa forfök, och ar tagen ifrån

ct Brunitensbrott i Undenus Socken och Wu-i
ftergöthland. Sedan den blifvit lint Itott och
rifven, kan den antingen llrax nyttjas fådan,

eller ock roltas förut, utan at d.^^ruti ligger nä--

gon hufvudfakelig fKillnad for litflaget. I bäg--

ge fallen upvåges } lod, hviiket upblandas med
litet vatten, olja, fmä It talg, eller någon annan
ofkyldig, hålll briinnb;u' vättlo, och det få fpar-

famt at blandningen hvarken blif\'er för tunn,

ej heller för torr, utan vid inläggningen i di--

gelén väl och af hg fjelf faller jämt tilhopa,

famt lått nåpper få val rena glasfkifvan, hvar-

uppa, fom lilla träfp^vden , hvarmed blandnin-^

gen
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ten fl<edt: fedan en lös ftruken Thefked fint

olftybbe eller kolad blod blifvit tillika inrörci

däruti. Detta ar nu färdigt at inläggas uti DU
gelén, fom bör vara lagom ftor och på följan*

lätt tilredd.

Til I lod god järnfri lera, kroflad och rif.

ven val fin, tages et qvarter liktadt Kolftyb^

be, hvilka uti en rymlig glasmortel arbetas

väl tilfamman, tils alt leret gått in och fä

mycket vatten blifvit tilgu tet, U blandningen
är alt igenom val fuktig. Håraf iägges fä myc--

ket, fom behöfves, uti Digeien, fom (kall nyt-

tjas, och fmetas ut på bottnen och bråddarne
helt jämt och fä tjockt, fom en dubbel flant

eller litet drygare. Smältningen behöfver in-

tet iliga högre up pä bråddarne, ån fom for^

dras at hindra godfet, hvilket inlägges dårpa,

at röra vid fjelfva Diglen, efter hvilken grund
äfven Härdens tjocklek i bottnen bör inrättas.

Den göres ej mycket vid, fä at denilagdeMaU
men kommer at ligga i tunnt hvarf, ej heller

för fpitfig och träng, at de reducerade par^

tiklarne hindras at råka hvarandra, Under det

Härden torkas öfver elden, kaflas litet torrt

ftybbe d|rpä fom fi^akas omkring och uthålles»

hvarefter det, fom faftnat, intryckes och fjelf-

va Härden med det farnma jämnas och ftadgas.

På detta fätt år Härden färdig at emottaga
Brunftens-maimen, fom ifrån glasfkifvan fakta

hålles däruppå. Efter alla deffa förbehåll år

ånnu nödigt at i akt taga et, fom beftär däruti

at åter låta Diglen blifva fa varm , at det öf^

vcrflödiga oljaktiga kan ryka bort utan at fat-

ta eid. Digelen betåckes därunder med en an*

nan omii.eipt, qller med et lockj och fed^^

L 5 infyl-
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infyiles ftybbe ofvanpä godfet, antingen tU

hälften af Diglen, eller til defs fyllnad. I för-

ra håndelfen kan en annan Digel fylld med
ftybbe häftigt ftjelpas in uti den förra, och i

fednare allenaft et lock läggas öfver: båggc
delarne med eller utan lutering, alt fom man
behagar, orfaken til berörde förfarande år ty-

delig. Man har altid befvärat fig däröfver, ae

denne Regulus fällan eller aldrig velat famla

fig til et Korn, utan fallit i många fmS, fåfom

de minfta hagel. Men detta har til ftörfta de-

len icke härrört af annat, ån at antingen Här-

den varit för htet lerblandad, fä at den icke

burit fig, eller at förbrånningen af det oljak-

tiga, hvarmed Malmen år blandad, med våld-

famhet blifvit verkftäld , fedan Digelen blifvit

ifyld och tilfmetad. I bägge fallen finnes lått

at det omkringliggande ftybbet faller in i den
pöfande maffan och fkingrar läledes Malm-par-
tiklarne, hvilkas famlande och förenande lik-

väl var förnåmfta ändamålet vid den omtalte

utblandningen.

Sedan Digelen blifvit pa fm fot inftäld i

Äfjan til et qvarters afftånd ifrån formen, och
där vål upglödgad, börjas blåsningen med Pu-
ften, fom hålles i gång omkring en timme, un-
der hvilken tid Digelen vål efterfes och flNÖtes.

De erfordeliga Vigterna kunna genaft låggas

pä alla tilhopa på en gång, dä man ej behöiver

blåfa få långe, eller ock efter hand, dock fa

at de alla åro uplagde innan halfva tiden Inpit

tH anda. Gifves tilgäng til Stenkol, ökar det

hettan anfenligen at kalla en eller annan llyf-

fcl däraf ibland Trå- kolen. Stenkolen böra

dä vara fint kroffade och upblötte i vatten nå-

gra



gra timmär eller längre forr ån de fkola nyttjas.

Det ofverflodiga vattnet hålles af, men det 6f-

riga följer med kolen pä elden litet i fånder,

til et hälft flop ungefår för hvar fmåltning,

alt fom det fordras i hvar omftåndighet. Med
mera Stenkol blir hettan få ftark at inga Di-

glar hålla, eller hettan innellånges nårmaft for«

man af det fina Stenkols-grufet.

Pä mindre än en timme har jag med den-

na tilftåilning erhållit Regulus, fom varit vål

och jämt fmalt, til et rundt eller något aflängt;

Korn, fom vagt | lod och dåröfver, famt gif-

vit något mer ån 50 proCent efter rå Malmen
råknadt. Denne Regiilus drogs icke af Magne-
ten, dä den var i helt ftycke, men finafte gryn

dåraf fölgde lösligen med.
Sedan et eller annat förfök blifvit gjordt,

får man fnart låra känna ftyrkan af fm eld och
därefter kan det ena med det andra rättas. För
någon jämförelfe IkuU vil jag nämna at vig-

terna til denna Pufl inalles utgöra två Lispund,

at Puftens längd är 2 alnar 14! tum, bredden

vid hufvudet 9 tum och vid andra ändan 26
tum. Formans diameter i tum. Han år gjord

utaf läder med trä-bottnar, och ledes blåftren

in uti forman medelft et bleckrör, fom har

tvånne fneda vinklar, och år omtrent 5 qvar-

ter långt Rummet har icke tillåtit at annor-
ledes Itälla honom.

Som det är et befvårligt arbete at ofta för-

rätta deffa fmåltningar, hvilket man likväl må-
fte göra, dä man börjar anftålla förfök med
denna befynnerliga MetalJ, har det blifvit för-

fökt at kunna erhålla flera Reguli på en gäng.

Det finnes llrax vara otjenligt at inlägga en
ftörre
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ftorre maffa uti Digelen, ty det brännbara af

Kolen, foni nödvändigt bör röra vid Malm-
partiklarna, eller åtminftone icke kan verka pä
dem, utom et visft afflånd, hinner i det fallet

icke at igenomtrånga en ftorre klimp och re-

ducera den famma. Och at blanda erforderlict

ftybbe ibland fjelfva Malmen har åter den olå-

genhet med fig, at kornen blifva fkingrade.

Fördenfkull tilreddes tre ftycken Diglar pä det

fått, fom förenämdt är, och togos ai den flor-

lek emot hvarandra at de kunde ftållas in i

hvarandra, utan at någondera ofvanpä fynner-

ligen ftod upöfver den yttra Diglens kant.

De kunde fåledes alla med et gemenfamt lock

betäckas. Uti hvar Digel var Härd och Malm
famt erforderligt ftybbe dåröfver til f tums
tjocklek inlagt. Sedan Diglarne faledes voro
ihopiatte, fylldes med Ifybbe ofver alt omkring
de innerlta. Det har händt at jag lätt Regu-
lus i dem alla tre, dä Malmens myckenhet va-

rit få proportionerad at den ytterUa innehållit

I lod , den andra ^ lod och den tredje eller

innerfta f lod. Skulle det hända at någondera
Reguius behöfver omfmåltas, få måfte den äter

Imiveriferas och inläggas fåfom fagt är. Imed-

ertid vinnes på detta fått både i tid, möda
och koftnad, emedan famma Diglar kunna nyt-

tjas flera gSnger, om 'de eljell hålla j ty lutc-

ring behöfves icke mer än pä den innerfta,

hvars lock kan tillika fkyla öfver de andra,

hvilka man fåledes icke år föranlåten at flå fon-

der: och hvad fom den ena gången blir min-
dre fullkomligen reduceradt, kan vid omfmält-

ning lättare och fåkrare bringas därtil.

Deni.e
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t)enne Half-metailens gråvitas fpecifica in«

ftåmnier fullkomligen med hvad redan därom
år iipgifvit, i ilod hvaräf den förhSlier fig tii

rent vatten fom 7000 til 1000. Defs färg^

brott och Hrårhet åro ock af andra anmärkte^

i fynnerhet af framl. Herr ProfeffOfen och Rid-

daren Bergman uti andra Volumen af defs

OpufcuJa Chemica & Phyfica f. 2or £; fa at jag

ej behofver nämna därom. En annan defs egen^

ftap år jämväl lika bekant, jag menar defs be-

iiågenhet at i fria luften förlora fit metallifka

utfeende och aldeles förfalla tii et mörkbrunt
pulfver, ofta inom et eller annat dygn, ibland

åter efter någon längre tid^ men fållan, dock
någon gäng har man funnit, at den i längden

bibehåller lig, utan at på något fått vara inne*

fluten. Härvid förefalla atfkilliga omftändig-

heter, fom ännu icke åro allmänt bekante eller

i akt tagne, men fom lära ådraga lig ytterfta

upmårkfamhet Jag hade tänkt at derom läm-

na pä en gång en någorlunda fullRändig af-

handlig. Men jag fann fnart efter några fä

forfök at därmed fkuUe komma at draga gan-

flia långt ut på tiden, hvarigenom äter fkulle

hända, at de fom ega luft och tilfålle fattas ut-

ur ftänd at biträda med bekräftelfer och up-
lysnin^ar: bägge nödvändiga i en få vidlyftig,

fom modofam vetenfkaps-gren. Jag kunde läg-

ga hårtii äfventyrlig, emedan en fä ftark eld-

grad, få mycket dan och buller pä et ftålle dar

många Hushåll harva fina kök och bonings-
tum, icke kan annat ån förorfaka oro och fruk-

tan ä alla fidor. Det vore dårföre en god fak,

om det går an at uti Gjutftåls- ugnar kunna
tilverka flera (kälpund af denna Metall» fåfom

Herr
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Herr Affeffor Quist berättat mig, och jag fl-jali

icke underlåta at i Sommar pä landet forföKa

huru vida det läter lig göra uti en god Drag-
ugn, inrättad för andra behof. Detta vore fä

mycket hufvudfakligare, fom de fmä Reguli

man i Åfjan erhåller, fkulle i alla affeenden

kofta mycket, for at gifva fåkra och uplyfan-

de utflag.

Imediertid torde för denna gäng anfes nog
dä man låmnar någon fåker anledning at i fmått

kunna frambringa Magnetium och tillika kor-

teligen nämna, hvad for ofrigt angående defs

förvittring och blandning med andra metaller,

fäfom flutfatfer af hittils gjorda forfök, kan
vara at andraga. Man har nämligen funnit at

dä Magnefium, fä fnart den blifvit tilverkad

lågges på något varmt ftåile fom ej förändrar

fin temperatur, fä faller den icke fonder, fä

långe man därmed kunnat fortfara. Det fam-

ma händer ock uti tiltåpt flafl^a, fom hålles i

lika omltändigheter. Men om flafl%an ftålies i

fonftret, få vittrar Metallen ibland fonder in-

nom några dagar, och ännu torr, om den blott

ligger inveklacl i papper på nyfsnåmnda ftålle.

Når papperet eller flaOvan opnas , kännes en
lukt ifrån pulfret upftiga, fom är ganfka lik den,

på hvilken inflammabel eller brännbar luft Jgen-

kännes. Med et brinnande ljus, kunde dock
denna luften i flafkan icke tändas, utan fläkte

tvärtom ut det famma, då det infördes däruti.

Jag intryckte däretter en liten portion Regulus,

infvept i rent papper, vid botten af en uns-
flaila, (fom var väl varm och torr), och ftäl-

de den famma up och ned vänd i en kopp,
med vatten upfyld. Vattnet Iteg vål up i fla-
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flcan, men icke mer ån, fom kunde fvara emot
luftens krympning igenom affvalningen. Eftec

8 dagär uptogs flafkan fä, ?it den liila del vat-

ten, hvilket var inom defs öpning, blef qvar
uti henne, och fkakades omkring några gånger.
Den inneflutna luften kunde dä flera gånger
antändas och brann med ljusblå låga, femt puf-

fade med en liten fmäll, dä vanlig luft däruti

inblåftes och antändning fedan fkedde. Uti
bouteille fom var fyld med dephlogiflicerad

luft, infördes en liten kortläda, fom var fäftad

\
på andan af et piplkaft, och hvaruti lades nå-

gra bitar Magnefium, med frifkt och blankt brott

Bouteillen Itåldes up och nedvänd i vatten,

fom fmäningom fteg up däruti, til några cu-

I

bic tums högd allenaft och utan at kunna rö-

ra lådan. Sedermera drefs vattnet åter ut igen

pä några linier når , men jag märkte aldrig at

några luftblåfor drefvos ut af bouteillen. Ef-

ter 14 dagar uptogs bouteillen: Magnefium var

anlupen och mor, luften kunde icke antändas
eller brinna, men en införd glödgande flicka,

tånde fig flera gånger ä rad däruti, och brann
med gulaktig låga. Härvid förmårktes icke

den minfta fmåll eller puffning, hvilket jag

hade väntat och infpepte därtöre bouteillen i

en ftor handduk. Vid et annat dylikt förlok
var förhållandet aldeles lika.

Det är längefedan af andra befunnit, och
af det föregående år jämväl klart at fuktighet

bidrager til iMagnefii Metallens förvittring, jag

lade därföre htet Regulus uti en uns-fla(l\a,

fylde denfamma med vatten, och infatte i öp-
ningen et krokigt rör, fom åfven var fyIt me4
vatten, för at uteftänga all främmande luft.

Detta



Detta ror ledes med andra ändan ufider Vatf-etl

in uti en omftjelpt flafl^a, fyld med famma våt'^-

flta, fäfom vanligt år. Metallen började ftrax

giivå luft-blåddror, fom gingo ofver i den om^
lljelpta flafkan. Men detta gick ganfka lång-

famt, få ati pa tre veckor, icke mer än några

cubic tums luft erhållits, hvilken låter antän-

da lig och brinner med blä låga, famt luktaif

fåfom brännbar luft. I början ts-cktes ock dö

inlagde Metall-kornen likfom vegetera i flafkan,

^tnen föllo fedan vid omllxakning til pulFver.

Vid den Hydrolhtifka vågningen- hvilken Heir
Profefforen och Secreteraren Wilcke benå-

git verkftälf j började åter delTa korn genaft

at gifva bläddror til den myckenhet, at ilörfb

ftyndfamhet var nödvändig til dels fullbor-

dande. Den luft fom federmera däraf fafiila-*

des, förhöll fig fom förut namnet är. Herr
WiLCKE har eljeft anmärkt, at den in-

flammable luftens afföndring påfl:yndäs af fö-

lens varma, och at den famma i blandning med
Atmofpheriil< luft icke puffar eller fmåller*

utan lå vida denna ar tilflåpt i mycket rtor

proportion, och Aörre ån vanlig brännbar luft

bchöfver.

Sedan detta var fom fnarnft- i ackt taget4

drrlgde jag icke at gifva Herr Gakn, fom ni>

villas i Fahlun, del daraf. Uti lit fvar bellyr*

ket Herr Gahn det töregäende med följande

berattclfe. Da en Regr.lus Magnefii handteras

imellan vata fingrar, eller hålles i munnen,
utan at falivcn nedfvälgcs, lä åro de upkomna
ångor få fina och genomträngande at man ge-

iiait får uplligningar, h vilka likna brännbar lut t,

faftäii det allcuall varit en liten itund, fom
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Reguliis pä förenämnde fått blifvit vidrörd.

Detta flår väl intet in med alla Reguli eller

kan hända med alla Perfoner, men denna ver-

kan år likafullt märkvärdig.

Om man fick fäga at blott viffa Magnefii-

malmer kunna gifva Reguli af fådan art, IS

fkulle det vara fådane, fom hälla Tungfpat eller

Tungjord inblandade uti fig. Deffe äro kän-
de för fin egenfkap at gifva genomträngande
dunfter ifrän fig, failän af hepatiik natur. Hu-
ru vida Tungjordea fjelf kan reduceras, år

ännu oafgjordt. De förfök jag därmed hunnit
göra äro ännu otilräckeliga. Sa mycket år

likväl fäkert, at de Magnefii Reguli, fom jag

erhållit utur Undenäs Brunften, hafva icke egt

nägon fådan verkan, fom den förenämnde.
Emedan denna afhandling endafi: år ämnad

'til en förberedelfe och anledning för nogare
underfökningar, fä kan jag icke nu gå^in uti

någon utredning af orfakerna til alla deffa

"händelfer, ej heller vill jag oka vidlyftigheten

pä detta ftälle med någon öfvertygande för-

klaring öfver nyttan , fom detta ämnets full-

komliga kännedom ofelbart förer med fig. Den
fom förftar huru förföken böra anftållas och
ärnar roa fig därmed, han infer åfven vidden
af deras tillämpning, i fall det lyckas at up-
löfa knuten. För denna gängen fäfter jag al-

lenait upmårkfamhet vid några omftändigheter,

fom icke blifvit tiiräckeligeii uplyftc i det fö-
regående. Den ena angår den olika benägen»
het fom Magnefii Regulus eger at förvittra el-

ler falla fonder til pulfver och förlora fit me-
talliilca utfeende. Dä man af famma Malm,
f9m pä alt fått lika handteras, den ena gången

V .

' M . lär
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fär en Regulus, fom genaft vittrar, och efter

en annan fmältning bibehåller fig oförändrad,
åtminftone i luften, änfliont den varit omvex-
lande, få år val ingen ting annat at fkylla pä,

ån den olika mängd af det plogiliika, fom den-

na metallifka jord år fl<ickelig och fåttes i til-

ftånd at antaga. Detta är icke något ovanligt,

ty det hånder med järnet, h vilket blott ige-

nom denna omftändighet undfår få olika egen-

ftaper, fom man finner hos Tackjärn, Stål och
Stängjårn. jag ftyrkes i denna tanke af föl-

jande händelfe. Dä den yttra Diglen en gäng
däraf märktes vara föndergången at en hop
ganfka ljufa, brinnande gniftor kallades up
med lågan (fafom eljeft vanligen plägar hän-

da dä järnet fvitfar) uttogs genali hela prcfvet.

Pä yttra Diglen var dä få lior öpning at man
kunde fe huru Regulus, dä Diglen rördes, väl-

trade under det tunna hvarfvet ftybbe, fom
ånnu betäckte denfamma. Vid et annat re-

duftions-förfök hade Regulus verkeligen run-

nit ut och blifvit liggande pä piedeflallen ; a>
ven under en annan dylik blSsning, fom nS-

gon tid därefter aniiäldes, då detta kornet til-

fällfgt vis fanns igen. Jag gör väl icke fyn-

nerlig räkning pä detta fcdnare, men det är

visit at de bägge uti luften voro oförändrade,

under det mänga andra Reguli förvittrade, fom
blifvit tilverkade ujti flutna kärl och det långt

efteråt. Om alt detta kan man ännu icke gö-

ra fig annat begrep, än at Magnehum blir otör-

åndrad, fä länge den i fmältningen icke und-
får mera brännbart än fom behöfves at bHfva
Metall. Men om öfverflöd af Phlogiflon til-

bjudes, fä låter Magnefium lig det behaga, men
är



1785- ^P^' ^cij. ffun. 153

är federmera icke i Iland a t forfvara och bi-

behälla alt fammans, utan läter jämvål det phlo-

gifton fara, fom var hufvudfakeligen nödvän-
digt för defs metallifka natur. Riktigheten af

deffa flutfatfer med flera, beror pä framtida för-

fök. Imedlertid år märkvårdigl: , at Metallen

fä lätt förlorar, och defs kalk hkvål få ftarkt

attraherar phlogifton, fom man vet at Brun-
ftenen gör. Dä Magnefium förvittrar i luften

är för detta af andra anmärkt, at den förökar

fin tyngd anda til 30 proCent, lika fom andra

metalii&a kalker, dä de utfättas för glödgning
i fria luften dier calcineras. Dä vittringen

iker i vatten år troligt at det famma åfven händer.

Denna förvittrings egenfkap förminfkas och
uphåfves ofta genom förening med andra me-
taller, ehuru fädane fammanfättningar gerna

löpa an där Magnefium utgör nägon bety-

dande mängd. Men alt detta ger dock icke

något bevis därtil at Brunftenen icke innehål-

ler en egen metall. Det äro ganlka fä metal-

ler, fom icke förr eller fenare löpa an, ergas

och roftas , det år vittra. För denna egenfl^ap

kunna icke trängre gränfor {åttas, ån för alla

andra. Man fkulle pä famma grunder flryka

Quickfilfret utur Metallernas antal, emedan
det fmälter fä lätt at det aldrig ftelnar, utan
med konftens tilhjelp. Zinken fkulle ock fä

aflked, för det han brinner up : Platina för det

den år fä fträngfmält. Så långe dårföre Brun-
ftens -jorden, finnes ega de egenfkaper, fom
utgöra Metallernas allmänna kännemärken, fä-

fom at med tilfats af phlogifton i fmåltning
antaga metalliik glans och färg, at i det til-

ftändet ega ftörrc tyngd ån nägon annan kropp
M 2 under
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under famma volume, at kunna lofas i fyror

och därutur fållas med Alkali plilogifllcatum,

at i deras dephlogifticerade tilfiånd fåtta tårg

pä glas: när alt detta fager jag inträffar pä
Brunflen och Magnefium, fä kan defs metalli-

ika värdighet aldrig beltridas, dårfore at den
vittrar forr och fullkomligare ån nägon annan.

Det är fant at Brunften tilfättes uti glasfatfer

at fortaga all färg, och at et glas, hvari myc-
ket Brunften är, kan ömfom förlora och vin-

na färgen, alt fom arbetaren behagar. Men
man vet ju at dyUkt händer med andra metal-

ler lika fom med Bruniten, faflån den fenare

åfven eger denna förmåga i högre grad. Sjelf-

va guldet (kulle rubbas ur fit högfåte, om den-

na grundfats antages. Ty fårgen af Rubin-
glafet göres m.ed guld, fom vid minfta fel i

drifningen aldeies förlorar lin färg, fem det

Ikulle m.eddela glafet, men h vilken fårg feder-

mera icke kan återflållas.

Et annat kännemärke pä Metallerna år det,

at de kunna fmåltas ihop med hvarandra, och
utgöra de blandningar, fom äro ("kiljaktige i an-

feende til antalet pä de fammanfmältc metaller-

nc, och deras inbördes proportion. Härudn-
nan, fäfom i alt annat, äro likväl undantag af-

ven för Magnefiuin. Den blandar lig icke

med Qiiickhlfver, och icke gerna med Zink,

men eljefl: med alla de andra metallerna fom
man förfökt. Jag vill nu intet tala om. livad

fom redan 'är bekant om defs förening med
Koppar, fom bUr hvit, fallän blandningen blir

fvårfmäit och löper an: med Järn, hvilket

däraf difponeras til Stäl-art, och med Aricnik.

Ehuru detta kunde vara nog at bcityrka Brun-

ftens-
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ftens-metallens fjelfftåndighet, dä det år en af-

gjord fanning, at en fullkomlig metall icke kan
iammanfmåltas med något annat än det, fom
år riktig metall, utan at förlora fma metallifka

egenfl^per, faftän de därigenom til färg, fmi-

dighet och dylikt förändras ; fä vill jag dock
til flut anföra några fammanfmältningar , fom
jag nyligen gjordt, och fom vidare beftyrka

denna fanning.

A) med f fint Guld fmälte Magnefium Jått

tilfammans på Härd, utan fluffer, pä mindre
ån 25 minuter. Blandningen blef knapt haif-

fmidig, var hård och af ljusgrått kornigt brott.

Denne Reguius invekiades uti en utfmidd tunn
guldfkifva, af den vigt at Magnefium uti alt

guldet utgjorde 10 proCent, och fmältes om
på nyfsnämnda fått pä | timme, med vigter af

tre Lispunds tyngd. Denna blandning var nu
ganO^a fmidig, något blek til färgen, finkornig

i brottet, och gick vid brytning på den ut-

hamrade delen lått af. För Bläsrörs- värmen
anlöpte detta guld med en röd Kopparlik
färg, men i glödgningen fvartnade det ftrax

och jämt, til tecken at Magnefium fördelt fig

lika öfver hela maffan. En liten portion a£

denna Reguius lämnades til en Jqvelerare at

förföka om den vore tjenlig til plufieurs Ors
eller Guld af flera fårgor.

B) Dä Magnefium fammanfmältes med 90
hundrade delar af Silfver, blef ockfä compofi-
tionen fmidig, mörkare til färgen ån Silfret

allena, med kornigt och tägigt brott. Dä en
liten del däraf fmältes med iålterna för blås-

röret förflaggades Magnefium och filfret blef

rent och fmidigt igen. Det famma fkedde ock
M 3 med



med Guldblandningen. Detta blandade Silfver

märktes åfven lopa an med någon rödaktig

iFårg, innan det i glodgning aldeles fvartnade.

Silfret blir eljeft härdt, fkort och finftraligt i

brottet, då det får någon ftorre hällt Magnefium.

C) I lod Brunften blandades med lod

Molybdenjord, fom pä torra vågen var befriad

ifrån fit Svafvel. Jag erhöll dåraf flera metal-

lifka korn, omgifna med en klar flagg. Denna
blandning af Brunften och Molybdena var Iju-

fare til färgen ån Brunften enfam år, och bibe-

håller fig ånnu utan anlöpning eller forvittring,

efter 14 dagar. Når Molybdena utgör f emot
Brunftenen, blir blandnihgen ganfl^a fvärfmålt,

och kan icke bringas til rent korn, utan endaft

til fmå famlingar, fom likna rufor och fårikor.

Om denna blandning hoppas jag kunna anföra

något mera cn annan gäng.

Bejkrifning på tvenne Majkar y ^om Jkada

Blomftren på Frukt -Träd;
Af

CLAS BJERKANDER.

I. JDhahna pruniella. Mafken år h vitgrön
och 2 iinier läng. Hufvudet och för-

fta leden äro brunaktige och flinande.

Larven uppehåller lig i Körsbårs blomftren,

af hvilka han med hlkestrad binder flera til-

famman och fedan förftörer blombladen och
frörednings-delarne.

Når han ätit nog och år fullvuxen, fpin-

ner han fig ned frän tråden, med en filkes-

träd,
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tråd , kryper i jorden och dar förvandlas til

Puppa, hviiket fliedde 1783 omkring d. 27 Maji,

och fedan utkläcktes Phal^nerne den 27 Junii.

När regn icke kommer, fom ftadar blom-

ftrens biläger, fä finner man nu, huru deffe

Mafkar under klar och varm väderlek mer och
mindre bidraga til denna fruktens mifsväxt.

Når Mafkarne flåppte fig ned från tråden

och under det de hängde pä fin filkes-träd i

luften, fångade jag mänga af dem, fom ftrax

dödades, hvarigenom deras tilvåxt til någon
del den Sommarn förminfkades. Således blir

det et det båfta, ätminftone hittiis bekanta

medel, at innan de til fin förvandling nedgå i

jorden, fånga och döda de hängande Mafkarna
och derigenom förekomma deras tilvåxt och
ftada för följande år.

Phalcenen är i Fauna Svecica uptagen un-
der namn af pruniella^ ehuru den ej fedan blif-

vit införd uti Syflema Naturse, eller i Species

Jnfeftorum uptagen af Fabricius. Den är

2 linier lång. Hufvudet hvitt. Ögonen fvarta.

Långs efter Ryggen går en hvit rand, hvilken
midt på affkäres med et brunaktigt tvärband,

hvarigenom denne Natt-fjåril frän Phalsena

Rajella och flera lått åtfkiljes. Sidorna på vin-

garna, fom läggas intil kroppen fom hos fog-

lar, åro brunfläckige, men under mörka. An-
tennee åro hvita med många bruna ringar om*
kring, och fä länga at de gä htet bort om det

bruna tvärbandet, fom år midt pä ryggen.

Fötterne äro mäft hvite, men hafva några bru*

na ringar omkring fig.

Denne Natt-fjåril är fynlig uti Trägårdar i

Väftergöthland något om dagen ^ men uti ftör-

re myckenhet om aftnarna, 2.



158 1785- -^^i- c^^^^^-

2. PhaUna re^angulata. Mafken är hvit-

gul och l§ng 61inier, hela ryggen år rödbrun.

DelTe Mafkar fortära Blomftren pä Apel och
Påron-tråd.

Larverna fpunno fig förvandlings - hus
den IG Junii 1784 och Phalcenerna utkläktcs

omkring den 24 i famma manad.

Samma är den 8 Junii, fåg jag uti min fö-

delfe Ort Stora Timmerbacka under Säteriet

Dagsnäs , huru et ftort Päron-tråd hade ganfka

mänga Mafl^ar af detta flag, hvilice gjorde fuU-

komligen få ftor fkada, oni icke ftörre an Pha-

laena brumata. Årligen fer jag dem här på Apel.

Phalcenerna äro något mindre än Cler-
KENS Ph. reélangulata 5 men likna henne nog
och torde fäledes vara den famma.

FÖRTEKNING
Pa de Rön, fom äro införd- uti detta Q\^artals

Handlingar.

^ Pag.

I. TpoYtJatt7UUg om Sjtikdoy7iarms forhällande , uti K. Qr-

J- logs-Flottans Sjukhus 1 Carlscroua • afAry. Faxe. 79
2.. Alla Enhetens imapnaira Rötter til cjch vied den Ti-
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5. Bcfkrifning p>i en Öditty fnnnen och infdnd ifrån Jaza
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Carl Wilh. Sciiekle. - 134

7. Fårfok, at af BiHiiflcn erhä/la Magncf:um och fam-
ftjaufwålta den ti/ed nugra andra Metaller; af Vk-
TEK Jacor Hjelm. 14I
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Om Cubi/ka och Biquadrat{(ka Mquatiö-^

fiers jakade och nekade famt imaginairB

eller få kallade orimlige Måtten ^

^'orfta Fortfittning,

lifter hvad fålunda förbemält it, (fe detta

års Handlingar, fid. i til 17) företager jag

nu at conftruera fädana Cubifl^a och Biquädrä-
tiflca ^quationer, dar andra termen fattas^ famt

N U
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at federmera vi^. huru man dåraf kan dcma
om Rötternas befKauenhet i fannina Äiquationer:

Och nu iorit ^
'.

De Cubijkc.

De hora riOdvåndigt til endera af fclj. Foriifi-r:

-T* ^/ ;v — : d?

Vid a]Ia hår nedanF-:-re- iöljande ConfiruCiivO-

ner, fä val för CiibitKa foni Eiquarirati(l<a /Lqua-

tiöner i ackt ti^ges, hvilkec jag nu for korthets

fl^ull nämner en g^ng ior alla, at fjeltva Rot-
terne, dem jag uti hvar Gchi en Figur utmlr-

kexjped dillancerne AP, AP' och\^p. A/, al-

tid räknas iivkn en \ 11^ lait puncl A p3 en til

låge giivcn rät linia PAf, lamt at med AP,
AP', iom ftådfe åro til höger om punden A,
föriläs /?!qu:viionen3 poiuiva eiler fä kallade

jakade Rctcer, + hvarcmot äter med Ap^
Ap\ fom akid åro til vän!ier om punccen A,
förftSs .^quationens nejjativa eller nekade Rot-

ter, — X,

Jag g5r ock, til virliyftighets undvi\jinde5

nu förbi de 2:ne forlla formler af CubifT^a .^qua-

tioner, emedan man vec deras Rocter vara,

nemligen för !brmeio -f- a' zz x —
och X ^ ^ ^ ^ i-.^" y—S-t fam.t för formeln

x^ — år X zz a, och .v — - 4^ i. |/- 3.

Hvarigenom ald2 förh^iliandet af delTe Ä^qua-

tioners Rötter, til d^VcS jakade eller nekade

famt verkcliga eller imr^^inaire bemafFenhet, til-

lika
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lika år uppenbart, fä at det ej behöfves genom
någon Confxruftion fökas.

Men de 4 följande formler fkole vi nu
conftruera

;

ConfiruSiion L \

For Formlen: ^r^ 4» a^x + a^b =: 0.

Igenom punden A (Tab. VI. Fig.g.) drag mot
PA/' lodräta linienFE: tag AD — Ad — yabi
Gor DB och D^ lika liora med AD och pa»

rallela med PA/?j och fammanbind punélerna
B och b. Igenom deffe bägge punéter^ fäfom
vertices^ och imellan AF, AP famt AE, Ap^
fäfom afiymptoter, befkrif de bägge motfvaran-
de Hyperblerne MBM' och mbm\ hvilka altfå

blifva iikfidige. Tag vidare pä AE, nedan om
punften A,"AC :^ ^; och med punden
fäfom vertex, famt CE, fåfom axel, befkrif en
Parabel HCM, hvars Parameter zr ä ; fä är ige^

nom Hyperbiens och Parablens gemenfama
ikårning den forefatte ^quation conftruerad*

Bevis. Drag Gm och pm parallelt med
och AE5 fä år, i följe af Parablens egenikap

«.CG=imG^ - Ai?^5 fSiedes CG famt
a

AC + CG eller pm - AC +
a

Efter Hyperbiens natur, h Ap*pm^ Ad^^
Ad^

hvadan ockla pm r= -—-5 fäledes mafte AC
Ap

.
Ap^ Ad^~ = a7*

Nä Om
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Om nu i denna Äquatlon införes de vär-

den, fom AC, Ad och Ap ega, nemiigea
AC n Ad yab och Ap zz — a: , fä up-
kommer Äiquationen + + ^'^

aldeles den famma, fom den foreftålde, hvilkeii

altfä härigenom är ccnftruerad. H. S. B.

CoroHar. Det är tydlir;t, at Parabeln HCm
aldrig kan tråiia Hyperbeln IvlEM', och at

famma Parabel jiodvåndigt råkar Hyperbeln
fnbm blott uti en enda punél och det til

vånfter om piinåen A.

Håraf blifver altla en cvilkorlig folgd , at

«!en conftruerade Ä!quationen + a-x ^-
a-b zz famt alla andra Äquationer af famma
form, nödvändigt maire hatva tv^enne imagi-

naire eller orimliga Rötter, jämte en verklig,

fom altid fl.-ai vara nekad.

Exempel i. 4- x 50 3: o, år en /5iqua-

tion af förelUlde form. Den fl\al alt(3 ega 2

orimliga Rötter, och allenafi: en verkelig, fom
inäfte vara nekad. Rötterne til denna ^iqua-

tion åro ock följande, ncmi. x zz I I V-oh
X zz ^ — } y— och X ~ — 3.

Exempel 2. Åfvenfd kan man, utan at be-

höfva föka fjeU\a Rötterna til /tquationen
H- 5 a; -f- 9 genall fäga, at den har 2

orimhga rötter, och blott en verkhg, fom
nödvändigt Ikal vaiu nekad.

Cov.ftynaion IL

För Formlen x^ + a-x — a'- b zi o,

Säfom Fig. 9 ntvifu-, göres här famma Con-
fttudioa, fom den föregående, allenalt med

den
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den atfkilnad, at i ftåilet punften C där blef

tagen nedanför fafta punclen A 5 fa fi^al hår

punften C tagas oiVanför A: och i ftållet ät

i förra Conftruftionen Parablens direélion el-

ler Itråckning gär utföre, fl^al den hår gä up-

åtj dä genom Parablens och Hyperblens ftär-

ning den nu föreMide /Equation finnes con-

ftruerad.

Bevif. A{ enahanda {l.åL, fom i föregående

"bevis blifvit utförde, beftyrkes åfven i Fig.

at PM = AC -I — hvaraf, dä har
a AP

införas de antagne vården nemligen: AC
AD — y äh^ och AP " upkommer ZEqua-

tionen + x — a-b 0^ eller famma, fom
den föreftålde, hvliken altfä härigenom är con-

ftruerad. H. S. B.

Corollar. Af Figuren fkonjes klart, at Pa-

rablen H G M aldrig kan tråHa Hyperblen
mb}n\ men däremot målie den nödvändigt ftä-

ra Hyperblen MBM', dock ej mera ån i en
enda punct M tli höger om AE. Det följer

hårai 5 at alla /^-iquationer af denna form,
-ä- a^x — d^h :r 0^ fkola hafva 2:ne orim-

liga Rötter och en verklig, fom Piådfe år Jakad.

Exempel, x^ ^ 2x ~ 12 0^ mäfte fåle-

"des haiva 2 orimliga Rötter och en verklig

jakad Rot. I denna iMquation iir x :^ - i ;^ y-
och X =z 2.

Con/lrtiSfion Ilh

För Formlen x^ ~ a-x + a-b ~ o.

Sedan man (Fig. 10.) dragit lodräta liniea

CAE, och tagit äfvanom punden A, AC = ^;

N 3 och
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och på ^AP tagit AD = BD r= Ad — bdzz yah^

få ben\rifvas fåfom förut Hyperblerne MBM',
fnbm *^ famt Parablen M MC?'/, fom har en Pa
rameter r: och fin direclion elier itråck-

ning utfore.

Igenom denna Parablens ftarning med Hyper
blerne år den förefiålde /tquation conilruerad

Bevis. Pa lika fått, fom i de bagge föregå-

ende conftruélioner, finner man cck hår, at

PM = AC
AP^ AD^-

- at VM = AC
il Ar

AF^ AD^
, _ Ap^— iz -r-^h arven ock at pm n: —

a AP u

Ad-— AC = > och dä uti alla delTa 3 Ä!qua
A;'

tioner inforas värden pS AC = ^> AD =1 Ad
= yab, AP ~ X, AP' -zz X, och A/ — - x\ iä

upkomma våi 3 fårfkilde refultater, men alla

enahanda nemligen x^^ — a~x -j- //'^ ~ (?, alde

les det famma, fom den fcrofatte Formlen
hvilken altfä härigenom finnes vara conftrue'

rad, H. S. B,

Corolliir, T. Af Re?3tionen imellan didrncen

AC, Parablens parameter och Potcntia Hyper
bolo^, eller AD', (Fig. ic) flumjcs, hiiru\ ida

Parablen CMAF fkår Hypcrblen MBiM' el!er

icke. Om AD år i atleende pä de bägge furra

mycket ilor, l^jbm tii cxcriipcl AD' ; la gnr Fly-

pcrblen Sr> V aldeics förbi Prrablcn CMM', il

at de ej nagorllådcs kunna räka hvarannan
Och år tydTigt, at i dtt lallet maflc .^qnatio-

ncn hafva 2 imaginaira eller orimliga Rutter,

Om äter Hvpcrbien xMBM' tangerar Parnbica

CMM'
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CMM'5 ^3. Utmärker det, at Mqmtionen har

2:ne verkliga och lika Hora jakade Rötter,

Men är AD mindre, än at detta kan fne, få

är nödvändigt, at MBM' och C MM' (kära
' hvarannan i 2:ne fårfkilda punäer M, M', bäg-

ge til höger om AC: i hvilket fall ^quatio-
jien altfå oilridigt Ikal ega 2:ne verkliga, jaka-

de Rötter, en ftorre och en mindre. Man
finner ögonflcenligen af Figuren 10, at Para-

blens andra gren Cm' icke kan undgä, at fkå-

ra den andra Hyperblen in I? ni, dock det alle-

naft i en enda punét m\ til väniter om AC,
och det fa, at A/ altid blir fcörre än AP eller

AP'. Hvaraf altfå oförnekehgen följer, at hvar
och en /^q nation af den form, fom hörer til

denna ConiTruäion , altid eger en enda nekad
Rot, fom är fcörre, än de jakade Rötter fam-
ma i^quation kunde ega.

Huru åter befkaffenl f de jakade Röt-
terna efter oUka omlländigheter iiiå vara, hvil-

ket, fåfom redan aumarkt ar, beror af Para-

biens och Hyperbiens gemenfama Ikärning el-

ler tangerande til höger om axelea AC, det

finnes vara utredt i Prrvlcjn i% och enligt

åth forfta CoroIIurimn^ år där aigjordt, at om
27 P AC^
— < —T— 3 ^3 ftola FardMen och Hyper-
4 ^AD- '

\
blen fl^åra h varannan i 2:ne puriérer, fom äro

belågne til höger om A C 5 hvaremot om
2*7 P . AC'^— ;> — • fa kunna bemälte kroklinier

aldrig pä den fidan rakas , enligt famma Pro-
blems Cordlar, 2. När man altfä hår inforer

de i Coaftruftionen antagne värden pä V zza^

N4 AC=:/t:
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AC = a och AD = Yab, blifver af alt hvad
lälunda fagt är en tydelig fölgd, at når uti .^qua-

tionen a;^ — ^"^^
r:: o, det bennnes at

27 ^ „ ,— <J 7- ; fä rnäfic Ä'quatlonen hnfva alla dels

4 ^'

flotter verkliga, nämligen en nekad Rot, fom
år ftorft af alla Röttenie» fariit 2.:ne jakade och
fig irnellan olika Rötter. Ora åter det beliu«

27
nes, at — > 7-, eger Älquaticnen allenaft en

4 b-

enda verklig Rot, fom år nekad, famt 2:ne

orimliga Rötter.

Corollarium 2, Men i den håndelfen at

S7 P.AC^ , . 27 . .— ^ •—
, det ar om — -r-y la ar af

4 AD*< ' 4
Problem i och defs Corollar. 5 ganfl<a tydligt, at

ej allenaft Parablen och Hypcrblen dä fKola

tangera hvarannan , utan ock at dä ar AP zz

VfP.AC: hvaraf man aitfå, uti tillämpning

til iEquationen x"' - a-x -h a' b ~ c, bor gö-

27
ra den flutfats, at nar — = fä mäfte /tqiia-

4
tionen, jämte en verklig nekad Rot, fom är

ilörft, hafva c.nc verkhga jakade och lika flo-

ra Rötter, af iivilka hvardcra n.ai vara -|- a:

V I Ä% eller x ~ a y
Detta, fom nu fSlunda blifvit funnet, kan

ock befannas af fjclfva ii'quationen x^ —
,1' 27

~h ~ ty om man däruti gör — —

,

4
förvandlas den famma til följande: x' — a-x

-h y } =: o. Denna låter jämt dividera
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fig med ^qyationen x^a y^'^ och blir qvo-
tus •-{- ^x y j — f Oy hvilken vidare

uplöft gifver ^ ^ V |) . (I i. I) o; det

år X ^ yf o, och x — ^]/f fä at

^quatlonens alla 3 Rötter biifva följande, nemL
X äyi^ X zz — 2a y och X ay

Exempel 1. x^ — 2ix -r- 20 ~ 0. Når den-
na ^quation jåmfores nied defs formel x^-a^x
+ a-b :rr 0^ finner man a- 21, b ™ ff . Och

27 27 21
emedan hår fäiedes år — < —

5 ty < —— ^

4 ^ 4 (t?)^
fä malle alla i^quationens Rötter vara verk-

lige, nemligen en nekad, fem år ftorfl:, och
2:ne jakade olika Rötter. Detta inftämmer til

alla delar med beOcaftenheten af Rötterne, fora

hår åro + I, + 4 och — 5»

Exempel 2, at^ 3^ -f- 18 = Hår ar

27 3^
= 3, ^ rr 6. Säledcs efter — > —

^

4 6^

27
fä hörer hit den håndelfen at — > - • I föl-

4 b^

je hvaraf i^quationen mafte hafva 2 orimliga

Rötter, famt en verklig nekad Rot. /Equa-

tionens Rötter åro ock följande
j

nemligen:

— I Jl I ^ch X ^ —
Exempel 3. x^ - 3^ -4- 2 rrr o j Hvaråft 3,

27
och f , Man finner här, at — ir: ty

S7 3— =: — • Derföre mälte Jiquationens 3 Röt-
vt)

ter vara ^Vf, /zyf och ~. s^Kf; det är, a-
—

:= I5 och X zz ^ )2.

N 5 Cf?;-
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Conftriiction IV,

For Formlen — a-x — a^b zz o.

För denna Formel år ConPcruåicnen (Fig. ir.)

den famma, fom nåft fcE€gäende, allenaft^med

den ätfldlnad , at här tages AG nedan om
punflen A, och at Parablen, fom befknfves
igenom C, får fin direction upät, då, medelft

Parablens gemenfama fKärning, den föreiUlde
Formlen blir conftruerad.

Bevsf. Pä enahanda gnmdcr af Parsblens

och Hyperblens egenlnaper, fom i de förra be-

vifen anförde åro, tär man uti denna Figuren

P'M' = AC =
r-'" = AC -

a AP

^ = och WzzAC^^
a Ap ^ a Ap

Dä uti dejfta 3 ^quationer införas behörige

vården på AC :=i AD = A^ = y^^',

AP' = Ap — Xj och Ap — — x; up-
' kommer uti hvardera af dem aldeles f:^,mma

Äquation, fom den foreftalde Formien .x^ —
a'^x — a-h zz o: hvilken aitCi härigenom bhN
vit conilruerad. H. S. B.

Corolliir. I. Som Parablen CM' icke kan
undgS, at fl^ära Hyperblcn MBM' til höger om
axeln AC, h\ ilket dock ej fker mera an uti en

enda pund M'; få måile alla /Fquaticner af

föreitilde form altid haiVa cn enda jakad verk-

lig Rot .\P'.

CoyoiUr. 2. Men pa vandra fidan om A C,

kan Parablen C mm aiTtinc;cn fl\åra, eller tan-

gera, eller ock aldeles ga förbi Hypcrblen fnbm\
alt
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alt efter fom relationen år imellan Parablens

parameter famt AC och Ad. Och är klart,

at i forfta fallet har den conftruerade Älqua-

tionen 2:ne verkliga, nekade olika Rötter, fom,

enligt hvad Figuren utvifar, mäfte hvardera
aitid vara mindre ån den jakade Roten AP'; at

vidare i^quationen uti andra fallet, dä tange-

ring har rum, ftal /Iiquationen ockfä ega 2;nc

nekade verkliga Rötter, men fins imellan lika

ftora, och h vardera mindre ån den jakade AP'

5

och ånteligen at /Equationen i 3:dje fallet, dä
Parablen C;;z??/ cch Hyperblen mhm gä hvar-

annan aideles förbi, icke kan hafva någon verk-

lig nekad Rot, utan i det ftälle sme orim-
liga Rötter.

I följe af det, fom hårom finnes utredt i

Problem j, fkal enligt defs Corollar, i. den for-

ila håndelfen inträffa, och fäledes vår i^qua-

tion hafva 2:ne nekade, verkliga men olika

27 P . AC^
Rötter, om — <

""Xd^ ^ ^'^^^ (efter hår år

P - AC '^a, och AD Vab') om - < r •

4 b-

Enligt famma Problems Corollar. 3, fkal den
andra håndelfen inträffa, och fäledes ^quatio-
nen hafva 2:ne nekade, verkliga och lika ftora

r>. 27 P.AC^ , \ 27 a-
Rötter om — —^— , det ar, om — r-»

4 AD^ ^ ' 4 b'-

Och likmåtigt berörde Problems Corollar. 2^

fkcil den 3:dje håndelfen inträffa, och fäledes

i^quationen. hafva 2:ne omrimUga Rötter, om
27 P.AC^ , ^ 27

'

4 ^ "Ab~'
ar om >

Corol-
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Corollar, 3. Pä famma fatt, fom i näfl fo-

regående Conftructions CorolL 2, finner man
cck, i affeende pä Formlen -a^x - a-b ~ <?,

at i handelfe — =z — , åro fjelfva Rotterne
4 ^-

följande, nemligen x z^r 2a V x zz — ^i/f,
och X z: — a Y 1.

Exempel i. at^ — 109 a- — 420 =r o. Ar ea
ffquation, hvars Rötter alla måfte vara verk-

lige famt 2:ne nekade och en jakad, emedan

27 109 ^ . 27 ^

,

- < -~
j det år ~ <: Rotterne aro

4 (l§§)" 4
ock + 12, — 7 och — 5.

Exempel 2. Uti ;?!quationen - 3^: - 16

27 2^1 3 _

har man — > r-; ty — > —-^hvuKetmf-
4 y- ' A CiT

ver tilkånna, at den eger 2:ne orimliga och
en verklig jakad Rot.

Exempel 3. — 75 ^ — 250 =r 0: hår år

- 75

75

27 'i"

75 och ^ — 250 j och behnnes — :^ —
4 b-

_ ^ Således åro ^quationens Rötter,

X zz2av \ zz 10-, X zz — a y I := — 5, och
X = ^ V/ -} n: - 5-

GUST. ADOLFII LEIJOXMARK.

Q- ortfattnin^ harnajl.^

Om
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Om Rhabarberjordefis närvaro uti flera

vegetabilier;

Af

CARL V^ILHELM SCHEELE.

At Khabarberroten altid med fig forer et ut!

vatten oloHigt falt under namn af Rhabar-
berjord, fom beftår af Acetofeii-fyra och kalk,

har jag bevift uti fifta Quartalet af förlidet

års Kongl. Vetenfk. Acad. Handlingar. Jag
företog mig federmera at underföka flera offi-

cinella rötter och barkflag, och fann at en
del af dem innehålla famma jordart, men fornt

de flefte dåraf ej med fig fora den famma i fä-

dan mångd fom Rhabarber, nyttjade jag en an-

nan method för at flv-ilja denna jorden dåri-

fran: jag (kar och kråffade dem nemligen fon-
der, h varje fort for fig, flog diluerad falt-fyra

därpå och fatt dem några timmar i digeftion,

dåvpä filtrerade jag fyran och faturerade den
med cauftikt alkali volatile. Om et åmne dä in-

nehåller denna jordart, fä lofes den af falt-fy-

ran och fålles äter af detta alkali. Efterföljan-

de rötter och bark har jag traélerat efter den-
na method, de med + frammanföre teknade,

föra Rhabarberjord med lig, men de öfrige ej.

Kad, Althese. +Alkanna2. AngeUcDs. An-
thor^e, -+-Apii. ArL Ariftol.rotund. Afari. Bardan.

+ Billortse maj. Britann. Calamiarom. + Car-
dopat. Caryoph. CheUd. maj. Chinis. Cichor.
Confol. maj. Contrajerv^e, Curcumce. Cy-
nogloffi. Cyperi iong. & rot. + Diftamni alb.

Doronici. Enulse. Efulae. Filicis. + Foenic. Ga-
lang.



latig. Gentian. alb. + Gentian. rubr. Gramin.
Helleb. alb. Helleb. nig. Hirundin. Jalappae.

Imperat. Ipecac. -4- Lapathi acuti. Levillici.

-j- Liquir. -f- Mandrag. Mechoac. + Ononid.

fpin. Petafit. Petrof. Pimpin. Pceoni-2. Folypodii.

4- Ireos fior. + Ireos nofir. Pyrethri. Rha-

barb. fvec. Rhodise. + Saponar. Sarfapar.

Scillae. Scorzon. ScrophuL in. Senegs. Ser-

pentar. + Sigill. Salom. Tarax. -f- Torment.
Tulnlag. + Valerian. Vlélorial. Ulmar. + Ze-

doar. + Zingib.

+ Cort. Berber. + Caffigefiftul. + Canelli^

alb. +Cafcarill. +Caff. caryoph. + Chince.

+ Cinnam. + Culilav. -I- Frangul. + Fraxini.

Granat. Mezerei. -j-QuafliLe. -j-Qiiercus. Salic.

-f-Sambuc. +Simarubae. +L. Sancli. SalTair.

4- Ulmi.

AiwK Barken af Ugn, Sanci. och Fraxin,

hälla pä ytan kalk mättad med luft-fyra, fä at

gäfning upkommer om någon fyra pälirykes.

Anmarhnng vid tilreclnii:g aj

Magnelia alba.

Vid denna operation (ker, fom bekant år, en
dubbel decompofition, ty Vitriol-f) raa uti

Engein^a faltet förenar lig, i kraft af närmare
aflinitet. med det vegetabiliika alkali, och luft-

fyran uti detta alkali, fom nu bekomniit lin

frihet, furbinder iig med magnelia. Neutral"

faltet eller alkali vcg. vitriolat. fom här\'id up-

kommer, blir gemealigen bortflaget, ^mrtlBn
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det ej llort requireras och defsutom år fmit*

tadt med ^jlk. veg, falitum^ fom hårrörer af nå-
gon raagriefia ialita hvarmed Engelfea faltet

altid år befmittadL En dylik decompofitioa

bör ock fte om magnelia år upiöit i falt -fyra

i ftållet for vitrioi-fyra, (Idlnaden beftår alle«

naft dåruti, at vid denna operation iipkommer
alkali veg. falitum^ och detta neutral-falt nyttjas

ej heller j om fåledes Engelflu falt och köks-
falt, bagge förut uplöile i vatten, blandas tiifam-

mans, få transporteras vitriol - fyran uti det

Engeifka faltet pä det mineraiifka alkali uti

koKsfaltet och kokfalt- fyran pä magnefia; vi

hafve hår dä en fait-lake, fom bellår fä väl af

alk, mm, vitriol. elier Glaubers falt, fom af magne-

Jta falita. Innan man då (Inrider til prseciplta-

tion af magnehaj kan man bruka en fördel,

fom dåruti beftår, at man nemligen föril föker

at fkilja fal Giauberi frän denna blandning ge-

nom cryltallifation, detta går ganfka vigt, al-

ienaft man tager denna operation för iig om
vintertiden j ty om fommaren lyckas den ej,

ehvad för handgrep man ock vil bruka, fom
år nog märkvärdigt. Sjelfva modus proced. år

pä följande fått: Man upiöfer uti förtennt kit-

tel til ex. 12 S Engellkt falt och 6 -g köks-
falt uti 27 ^ kokhett vatten, hvarvid ej mera
ån hogft I quarter eller i vatten bör bort-

dunfta medan uplöfningen päfiär: dårpå fläs

denna faltlaken, få het fom den år, pä en rea
duk, fom år utfpänd pä en tenakel och filés

uti et karl, fom fedan fättes ut i kölden, dä
Thermometern ätminftone bör vara 3 grad. un-
der c. Efter 2 dagars förlopp, finner man
en anfenlig mångd fal mirabile cryftalliferadt;

falt-'
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falt -laken afhålles dä åter och cryftallerne af-

fkoljas med litet kalt vatten och detta vatnet

flås til moderluten eller falt-laken» Vigten af

detta fal Glaub. fedan det år lagom torkadt,

ar gemenligen hka med koksfaltets: af 6 fö
falt har jag bekommit 5-J fö, dä kölden var 3
grader under fryspundien, och en annan gäng,

då kölden var långt fl^arpare, århöli jag at Hka
quantitet köksfalt 7| fö fal Glauberi.

Man kan, om man vil göra fig mödan,
(ehuru det ej tyckes vara någon nödvändig-
het, efter detta falt allenaft brukas i medicin)

genom en ä nyo uprepad folution i vatten och
cryitailifation depurera detta fal Glaub. fräa

en liten fmitta af Engelfkt falt och köksfalt,

fom altid följa med cryltaJlifations-vatnet. Mo-
derluten fom hår då refterar, bör ockfä flås

til den förfta falt -laken, fom nu til ilörrc de-

len beftar af 7nagnefia falna ^ den utfpådes dä

rned mera vatten och pr^ecipiteras under kok-
ning med ana eller 12 fö hvit pottalka, fom
förut i vatten år uplöft och filtrerad, för öf-

rigt procederas fom Pharmacopoea Svecica

föreikrifver.

CARL WILHELM SCHEELE,
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BefKTifmng p3^ et Mifsfofler;

Af

ERIC ODHELIUS,
Medicinse Doftor och Adjun6l vid artis obftetricias

Profeffionen i Stockholm.

T^en 14 Febr. 1785 om aftonen blef jag kallad

til hjelp vid ea forlofsning af Barnmor-
fnan Flasftrom.

Ditkommen, fann jag Qyinnan, fom redan
naturiigen bllfvit forlöft frän et lefvande våi-

n^apadt GSffebarn, vara radd med et fofter til i

detta kändes bjuda et aflångt och fpänftigt kiot,

hviiket, under de nu nåftan ftåndige värkarne,

nog liknade hufvudet-, hvarjämte en lem kän-

des fom liknade en vanftapad fot.

Sedan Qiännan blifvit lagd tvärs öfver

fången, blef jag genom underfokning med hela

handen, förviffad at den högra foten bod fig

och at förr omtalte klot var placeradt där na-

tes vanligen ligga. Med nog möda kunde
åndtligen vånilra benet nedtagas och efter en
Hund, med tilhjelp af goda värkar, hela förlofs-

ningen fiutas.

Följande dagen, fedan mifsfoflret blifvit af-

ritadt , anatomiferades det i närvaro af Herr
Affeffor Hedin, Profefforerne Alm och Hag-
STRÖM famt Demonftrator Afzelius.

Mifsfoflret beflod af en oformlig, afläng och
uptil afrundad klump, vid hvilkens nedra an-

da lär och ben voro fäftade^ men ingen lik-

nelfe fanns til hufvud, hals eller armar. Det
var redan af röta angripet, fä at öfverhuden
här oc^i där lofsnade. Hela längden var 14

O tum,
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tum, hvaraf balen utgjorde 9, men lär och
ben 5, ornkretfen ofverft var i5f tum och
långre ned 7j dito.

Vid öfra åadan kändes likafom et Calvarium

under huden, och där hvareit munnen fkulle

vara, fanns en Plica cutanea, genom hvilken

man med en Sonde kunde komma djupt ned

i en Celiulofa laxa. Högre up, dår vånitra

ögat borde finnas, fanns ätven et dyhkt veck,

fom dock ej gick vidare, utan flutades i hu-

den. Nafvelrträngen var ganfka fmaJ, fvartblä

til fårgen ocli nog anc^ripen af r(3ta. Lär och
ben voro ovanligt tjocka, iladdriga och otor-

meUga. Lärbenets ledgång var naturlig, men
benen bögdes inät emot livarandra och ej, fom
de pläga, bakåt. Fotterne voro i proportion

ganQ^a karta, mycket inät vridne och enda 11

förfedde med 2 tc^^r hvardera, (Se expHcarion

pä Tab. VII. Fig. I.)-

På Ryggen kändes ingen Spina dorfi ic':e

heller funnos nägre Naces; utan i deras Itaiie

låg en afiäug, nedäthängande, blöt och jamn
fvulft under hvikken apcrtura ani fanns.

(Fig. 2.).

Mau upfl^ar huden \'id den oFra Plica cn-

tanea, dä ca hvit, feg membran utpostej dciw

na öpnades och dä utflöt vid pafs 1} qvarter

vatten, fom hade ingen lukt, utan liknade Se-

rum Sangvin is. Öpningen fyntes tydeligca va-

ra ea dehirccntia mellan 2; ne ej hoppaflande

ben, utan at man fann nägon orbita där, fom
man förmodat.

Benen ätflåkles ocli man fann Iieka hufvu-
det aidcles tomt utom nägra Hydatides, fmä
hiodrur och hjernans vanliga membraner, ocJi

var
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var det Dura Mäter fom mötte dä huden up=

fkais. Intet det minfta fpär fanns til ftora el-

ler lilla hjernan och Meduila oblongata, icke

eller origmes nervOrum,
Di man nu nogare underfokte benen i det-

ta oformliga cranium, funnos de beftä af 2:ne

ordenteiiga Offa Parietalia, hopfogade fram och
baktil af 2:ne nälian lika ben , fom fullkomli»

gen liknade Offa Occipitalia. Det främre gjor-

de med fin apoph. bafilaris det råtta Foramén
magnum, fom opnade Specu vertebrale, men
det bakres Foramen magnum gjorde et Foramen
coecum mot huden. Af deffe 4 ben, i en få

onaturlig förening, formerades hela hufvudet^

fom i följe häråt ej hyfte nägon likhet med
et naturligt, eller hade fpär til ögon, öron, nå-^

fa eller mun.
Den andra Plica cutanea Hutades i cellulofa

under huden.
Dä dårpä Bröftet öpnadeSi fanns det fult

med vatten, Pleura, Coftos och Sternum voro
naturlige, men hvarken Thymus, Hjerta, Lun-
gor, mat- och väderftrupe eller några flora

blod ror och nerver funnos. Scapul^e och Cla-

viculc-e faknades älven aldeles.

Buken, fom öpnades och innehöll afven

nog vatten^ var öfveralt omklädd af Peritonseo,

men innehöll aldeles inga Vifcera, Diaphragma
hade iit naturliga läge, men var öfveralt mem-
braneuft; Bäckenet var vål formeradt, bekläd-

des af Peritonaeum, men i öfrigt helt och hål-

let tomt.

Funiculus umbilicalis ttångde ej in 1 Buk-
xaviteten^ utan, oaktadt noggran diffeftion, kun-

^de defs grenar ej förföljas längre än i cellulofa.

I O 2 Geni-
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Genitalia bef!:oclo af ea liten Penis, fom var

omgifven med et i många fållor viket pr^epu-

tium. Urethra opnades i glande, fom den
plågar, men forfvann med corpora cavernofa

vid Os pubis.

Man började underfoka ryggen, och hu-

ru förundrad blef man icke, dä här fanns

en aldeles lika befkaffad, m,en något mindre,

Bröll- cavitet. Den vid nates belågne och
förr omtalte uphögningen opnades därpå, fom
befanixs vara denna fidans Buk-cavitef, häruti

voro, jnmte något vatten, en hop Intellinula,

fom tycktes vara PiUtef af lleum och en del

craiTa, åtminflone fägs Ccecum och ProcelTus

vermiformis, fom var inem.ot en tum lång, ty-

deligen, deras långd var vid pafs f aln och
deras tjocklek ungefår fom en penna, men hår

och dar updrifne i knölar och dar fyllde med
en materia, fom liknade meconium. Ofre än-

dan var tilfluten i mefenterio, den nedre op-

nades på vanligt vis in ano. Pä denna fidan

fanns intet backen.

Ryggraden upil:ars, fom beftod af orediga

kotor, hvilka, fä fram- lom baktil, hade cor-

pora j inuti Specu fanns en Buvfa af pia och du-

ra mäter, men ingen Medulla Spinalis.

Det bör äfven anmärkas at pä hela mifs-

foftret fanns intet mufculeuft, utom et tunt

llratum, fom liig öf\ er frumre och öfre delen

af calvarium; för öfrigc lag en laxa cellulofa öt-

veralt under huden, hvilkcn var upfyld med
et lett och foreull väicnde^ eller fom Franfo-

ferne kalla det, glaire cellulaire.

Detta mifsfoller kan med fldl anfes för et

af de befynnerligare, fom blifvit betoifne och
afritadc. Det
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Det tyckes troligen hafva upkommic af

tvånne befrodade ägg, fom fammanblandats
' och därunder fa forftört hvarannan, at denna
oformeliga mafia dårutaf upkommit

Sä framt man ej vii antaga at det varit en
Mola, lärer det biifva fvärt at förklara, huru
det kunnat til en få ftor volume tilvåxa, utan
at någonfin hafva haft hjerne, nerver, hjerta eller

några få kallade vifcera nobiliora, och om man
bor anfe det får en Mola, blir det en af de

måft organifka, fä vida det hade Cutis, val for-

merade brolt- och buk-caviteter
, några intefti-

yia och nedra extremiteter m. m.
Et nytt exempel lernnas ock härigenom,

at Meconium, utan at Liqvor am.nii kommit i

Tarm- canalen, kunnat där famlas, fä mycket
befynnerligare , fom circulation här mätte va-

rit oändeligen fvag.

Uttydning Figurerne ^ 1'ab. VIL

Fig. I. Foreftäiler Mifsfoftret pä främre fldan,

fedt efter längden,

A. Calvarium fom kåndes under huden
B. Nedra Plica cutanea.

C. Den öfre.

D. Nafvelfträngen.

E. Genitalia,

F. F. Lären.

G. G. Benen.

H. H. Fotterne.

L I, Tåerna.
Fig. IL Vifar Monftrum fedt pä fidan bakfil.

A. Calvarium.

B. Svulften, fom lag där Nates bordt

finnas.

O 3 a C.
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C. C. Lären.

D. D. Benen-

E. E. Fotterne.

F. F. Tåerna.

Pig. III, FöreflållerFoftret, bcfkädadtfran Vertex.

A. Calvarium.

B. B. C. Nedra extremiteterna och
Genitalia.

en flit och outtrotteliga möda, hvarmed
naturens granfkare i fednare tider iinder-

fökt mafkarne, har gjordt, at man uti känne-

domen af dem innan kSrt, til vårt tidehvarts

heder, väntar Hka ljus och ordninrr, fom \ i til-

åfventyrs uti någon annan del af Natural-Hiilo-

rien åge eller framdeles kunne vinna. Man
torde allaredan icke allenalt med någorlunda
fikerhet kunna beflamma jnalkarne til flag famt

arter, utan ock, enligt mångfaldiga nya uptåck-

ter, vara dårom fullkomligen ofvcrtygad, atdef-

fe, eliuru at de åldre kuliadc otuUkomlign djur,

liivvål uti naturens allmänna hushållning one-

keligen ega det vidftråcktaice falt til utotning

af de dem älagde förrättningar. Intet natu-

rens like ar betriadt for inqvartering af deffe

gåiLcr, gagnande eller n\adlige for fjelfva qvar-

terct i den man naturens ailigier fådant fordra.

Anmårkningar bfver Laklefver-uMafken

;

Af

CARL N. HELLENIUS.
M. P, och ProfelTor i Åbo.

Hos



iHos djuren tyckes man dock funnit dem alK

månnaft, fä at ifrån det Itorfia tii det minfta

nåppligen et enda fpecies torde kunna undan-
tagas. Ja man har aJl anledning at tro, det

framtida obfervationer ännu kunna updaga, hu-
ru åfven bland fjelfva mafkarne, den ena år

tvungen at inom fig låmna herbårge och fo-

da for den andra. Men detta år ånnu ej nog,

naturens utan all tvifvel vifa ftyrfel med defla

djuren fordrar därjåmte, åtminltone få långt

vår fvaga fyn hinner följa denfamma, at hvar
ock en inälfva, i fynnerhet inom de ftorre

djurens kroppar kan, efter tilfålle och omftån-
digheter, bliiva utliäld för fårfldlde mafl<ar, til

lefnadsart och egenftaper danade efter den in-

ålfvans natur och bcfkaffenhet , fom tilfallit

dem til hemviil och boning. Denna naturens

forfattning likmåtigt har man hos djuren ob-
-ferverat andra mafl^.ar 1 hjernan, andra i lef-

ren, andra i njuren och få vidare.

Af fädane, h vilka endaft hälla hg til et vift

vifcus har jag nyhgen egt tilfallc at underfoka
en, förmodligen tii (in art får (kild, fom egent-

ligen fynes vara placerad pa lefren af Lakar,

och til följe håraf med alt flsäl torde kunna
kallas Laklefver-mafken. Denne år hos Lakar

pä vifTa orter få alhnån, at man knappaft kan
framvifa en enda Laklefver pa hvilken han ic-

ke finnes inqvarterad. Bl:;iid iadane får jag i

fynnerhet upgifva Påjåne uti Tavaftland

och åtminftone den delen af denfamma, fom
Iföter til Fadasjåki Socken, hvarefl; jag flera re-

for, oacktad all underlokning.^ ej kunnat tråffa

någon Lake, hvars lefver icke i fiörre eller

mindre mån af denna ma(ken varit befvärad.

O 4 Men
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Men om detta ode drabbat Lakarne i gemen
öfver hela denna ftora Infjo, famt om det for-

nämligafi: åtföljer Infjo-Iakar, vågar jag, i brift

pä erfarenhet, ej upgifva. Det år dock oftri-

digt, at hos Lakar, fångade i Äbo fkårgard den-

ne mafk, om han nägonfm finnes, til det min-
fta blifver ganfica fållfynt. De lefrar, h vilka
hyfa deffa mafkar, äro altid fkadade och i pro-

portion af mafkarnes myckenhet bulnade, un-
der tiden til den hogd, at endalt hinnorna äter-

ftå, fedan man i vatten fränfKölgt det inom
dem befintliga varet. En fMan til bulning öf-

vergängen lefver år ganfka \kbr ^ tål näppligen

at vidröras utan at lönderfpricka, dä utur den-

famma en gul med oljaktiga delar upbi ändad
Illa luktande våtfka ymnigt utflyter. Fvokas en
fä befkaffad lefver, mifler han mångdubbelt af

fin volume genom den utlakning, Ibm under
kokningen fker af denna våtOÄa. Mafl-ien in-

tager alla delar af lefren undantagande gahblä-

fan> och fåfter fig icke allenaft pä lefrens yt-

tra delar, fom fes Fig. i. där lefrens öfre och
Fig. 2. där des nedre fuperiicies är afteknad,

utan tränger lig ock til inra delarne af denfam-
ma i fynnerhet dä han undergått mycken bul-

ningj hvarom man lartnfl: kan blifva öfverty-

gad om man fonderbryter en bulnad let\'er,

vid hvilket tilfälle man ofta träffar mafkarne
i de innerlla rören. Malt tyckes han dock
hSIla fig pä de yttra delarne, och ligger da
flrax under den del af Peritoui^^um, fom omklä-
der lefren. Til n\3pnad liknar mafken hylfor

eller käppblemmor af olika llorlek. En del

åro ftore fom ärter, andre ej ftörre än Senaps-

korn Lit. G. G. G.
Deffa
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Deffa kunna hela fl^iljas ifrån lefren utan at

något af denfanima eller peritonoeum medföl-
jer, i fynnerhet dä han år kokad. En fädan

uttagen hylfa Fig» 3. G. år klotrund och til

fårgen hvit, utan den minfla fynliga opning.

Man må klämma eller rulla denfamma huru
man behagar fkal man dock ej blifva varfe,

at den minifa våtfka genom något häl eller ut-

gång utlilas , men ökar man tryckningen och
gör våld på hylfan, brifter hon fonder, dä en
hvit trådlik mafk ock en grå grumlig våtfka

blir fynlig. Til följe häraf kunde man ega

all anledning at fluta, det denna hylfa ej är

ined någon öpning lörfedd och at fäledes ma-
fken, enligt naturens inrättning, ftändigt fkulle

hvila innom henne
;
oftridig erfarenhet beftyr-

ker dock ganlka ofta motfatfen. Man finner

nåmhgen ej fållan mafken utur denna hylfa

utkrupen, underftundom litet, fä at han endaft
fåfom en fin fpets år fynlig Fig. 5. H. en an-
nan gång åter til flera tum Fig* 4. H.j fattar

man fådana hylfor varfamt med en pincette,

och omfqvalpar dem uti rent vatten kan man
forcera mafl^en fmåningom at nåftan til hela
fm längd utkomma. Uti inra delarne af en
til bulning öfvergängen lefver finner man för-

nämligaft fädana hylfor utur hvilka den inne-
boende mafken mer eller mindre utkrupit, men
lållan annorftådes 5 om detta phcnomen dåraf

kan förklaras, at mafl^en i iefver-varet finner

i\n delice och då af detfamma förtär få myc-
ket, at han ej fär rum i fm hylfa, eller om hår-

til någon annan lör ofs förborgad orfak må
gifvas, vågar jag ej beilämma. Det år ofs nog
tils vidare uplyfningar, at härigenom vara för-

O 5 viffa«



i84 ^785* <^^^- ^^g' Sf^pt,

viffade det pä denna hylfa finnes öpning, ge-

nom hvilken mafken kan utgä och forH^affa

fig det födande åmne, fom Laklefien torde för

honom tilreda. En omftåndighet {a mycket
angelägnare til vinnande af ljus i detta djurets

kännedom, fom man utom denna erfarenhet

varit tvungen at anfe den i hylfan befintliga

och vid defs fönderpråfsning fynliga våtll:a,

fafom den enda föda naturen för detfamma ut-

fedt. Hvilket äter varit fä mycket orimligare,

fom denna våtfka ej finnes til ftorre mycken-
het inom hylfan, ån at hon knappaft kan ut-

göra den Parenchyma fom i detta djurets vafa

för defs lif och rörelfer tyckes blifva ound-
gänglig. Det år fåledes oftridigt, at denna
hylfa eger en til utgäng för den inneboende
mafken tjenlig öpning, hvilken tillika fä tatt

kan tilflutas, at man ej utan den väldfammaJte

åtgärd år i Mnd, at forcera nägon den min Ila

våtika utur denfamma. Til lorklarande af den-

na egenfl^ap hos hylfan tyckes man blifva tvun-

gen at vid öpningcn fingera fij^ antingen Inurp-

mufKlar iSplnnéleres), eller luckor (^valvulae),

fåfom de vanliga verktyg naturen i dylika hån-

delfer och til dylika ändamiil uti djurens vi-

fcera nyttjar. Men underföker man- iV.niman-

fåttningen af denna hylfa, finner man ej alle-

naft inga fpar til några fadane, utan i^v ock
et nytt Ikäl famt ny ofvertygelfe dårom, at man
aldrig tager lättare mifte i natr.rcns kännedom,
ån dä man vil döma om henne och utreda

hennes verkningar e'ter värt inflvrånkta begrep

med äfidofåttande nt den underfökning hon
fä billigt af ofs fordrar. Hvar ock en af dctfa

hylfor år famm.anfatt af tvänne hinnor eller

blålbr



blafor, peritonacum ol3eråknadt, hvilket pa yttra

fidan allenaR omkläder dem alla. Den yttra

af dem är mjölkfärgad, tjock, fallvuxeri pä ena

fidan vid pentonoeum och pä den andra vid

lefren. Den inra däremot är mycket tunn 5

isfårgad och genomllånilg famt, ehuru inne-

iluten innom, den yttra dock icke närmare fani-

manhäftad vid denfamina, än at hon kan vri-

das och vändas alt efter fom den i hylfan inne-

boende mad^ens behof kräfva. Bägge deffa blå-

for, fä väl den inra fom den yttra, ega hvar

ock en (m opningj Dä nu mafl^en vil ut, vän-

der han den inra bläfans öpning emot den yt-

tres, hvarigenom paffagen for honom blifver

fri och open, når han äter är inkrupen, fkii-

jer lian 6pningarn«3 frän hvarandra och njuter

all den fäkerhet, fom för honom är mojelig.

At ftilja deffa biäfor ifrån hvarandra Tker

fvårligen dä mafken är inom dem fluten, mea
år han til någon del utkrupen behofver mao.

jtil vinnande af detta ändamål ej annat, ån fat-

! ta hylfan med en pincette pä den fidao hoa
j
af periton^eum omgifves, trycka henne feder-

j
mera med varfamhet, hvarvid ma&en fmånio-

I

gom utkryper och drager den vid ändan på

j

lig fäftade inra biäfan tii en anfenlig del utom
! den yttra. Hel och hållen har jag aldrig fedt

I

den utfolja med maf!:en , därfore, at underfo-

i ka om detta blefve nägon tid mojeligt, fäfom

;
ock om defia blaibr med något band (ligamenc)

1^ voro förenade, fom fkulle torhindra fadant, öp-
! nade jag yttra biäfan pä den lidan, från hvil-

I

ken jag fupponerade den inra genom ma(kens
ij utkrypning måii var ikild, men fann ej an-

nat, ån fina gelatineufe trådar utfpända imel-

lan
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lan defTa blåfon Jag fullfolgde dårpå incifion

genom hela den yttra , men kunde åndock ej

uptäcka något annat, hvarigenom deffa kunde
anfes vara til en kropp förenade. Men om
deffa trådar i fjelfva verket åro tilräcklige at

bibehålla denna förening, och om i händelfe

fidant medgäfves, denfamma dä vore få vå-

fendtlig, at hon ej utan detta kräkets deftruåion

kunde föndras , blifver i fanning denne gäng
för mig omojeligt at med någon fåkerhet kun-
na fäga. Man erindrar fig endaft den rörelfe,

fom ofvanföre blifvit belkrifven lafom nöd-
vändig för den inra bläfan och tillika erkän-

ner naturens öma förforg, fom til befordrande

af denfamma imellan deffa bläfor nedlagt et lu-

bricerande åmne, (a torde man, utanat behöf-

va antaga någon af de föregående meningar,

kunna hårleda deffa trådar blott af den egen-

fkap fom åtföljer fegartade kroppar, dä de pä
kortare eller längre afffånd fldljas frän h varan-

dra. Det är dock onekligt at deffa maOxar all-

männaft finnas inneflutnc inom bägge hinnor-

na, hvaraf man til det minfta kan paltå, at def-

fe tilfammans åro af en betydlig angelägenhet

för deras trefnad. Ea och annan finnes val

uti varet af bulnade lefrar, fom är fidld itrSa

fm hylfa, liknande dem man med väldfam åt-

gärd vid underföknin:zarne fönderflitit. Men
då (adane äro nog fallfynte och ega töga lifak-

tighct, famt därjämte .'ro med en gulbrun färg

fynbarligen flålde iträn de andra med hylfor

förfedde, torde man mod liörre <kål mistänka

lios dem en fnar föreftäcnde deilruclion, hvil-

ken likväl ej hunnit öfvcr bläforna, iMom af

den löfafte fammanlattning, hos deffe, ån här-
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af draga nägon flutfatSj ftridande emot den tan-

ke man kuade gora (ig om deffa bläfors ou]^
lölliga förening med mafkens belMnd och va-

rclfe. Sädant oaktadt inäiTe man ändock med-
gifva at naturens hushållning med deffa dju«

ren är hemligare, ån at vi iå fmickra ofs med
något hopp, at ilrax kunna utreda den i hela

fin vidd och iit undiansvårda fammanhangj
man tor hafva nog vunnit med förila under-

fokningen , om man lärt lig igenkänna och
beil<rifva dem efter de kännetecken och i den
fliapnad deffe allmännaft förekomma, dä feder-

mera en gynnande framtid, enligt pä atfkilliga

tider och orter med dem anftålda ron, kan
iåmna ofs den vifshet och fullkomlighet i våir

kunfkap om deffe, fom icke af fördomar eller

gifsningar vidare kan förfvagas. Jag ftadnar

fäledes billigt med all ytterligare underfökning
om deffa blåfor, nog af, de finnas fåilade vid
ena mdan af maiken och tjena allmännaft til

fl<jul och boning for denfamma. Sjelfve ma->

fl^en, fom uti oräkneliga bngter hopkrupen
hvilar inom hylfan, år fmal fom den finaffe'

träd, hvit och nägot genomfkinligj af atftiliig

ftorlek efter hylfans vidd, ifrån 3 a 4 til 10,
höglt 12 tums iangd, nägot bredare iden med
bläforna fammanfogade andan, plattad och ai-

deles utan leder. Oaktadt all underfökning
kunde jag på honom ej igenfinna någon Po-
rus fom fkulle tjena til mun för honom, ån
mindre några tentacula. Han år följaktligen,

om man undantager blåforna, et af de limpiafte

djur til fm byggnad. Men huru han icke de*

fto mindre kan fåfta fig pä lefren och på fått

fom ofvanföre fagt år, ö^ada denfemma, Jblifvei-

et
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et åmne til åfventyrs for ofs ej begripeligare,

ån alt det ofriga i ciefs förunderliga hushåll-

ning. Förmodligen lår dock r/iafl^en uti fm
fmalare ånda ega det verktyg, nicd hvilket han

kan upvåcka inflammation i lefrens hinnor,

hvarigenom federmera de af lefrens fuperhcies

utdunftande ångor, likmåtigt det fom händer

alla vifcera inflammata, tjockna och fegna, famt

lemna dymedelit för manien det tjenligciile äm-

ne at fixera fig uti; dä ån vidare den yttra

hinnan af defs blåfa kan gro tiifammans med
peritonoeum och lefren, pä lika fått fom man
vet proeternaturelie accrcnioner upkomma i

lungorna^ pleura, med flera efter en förutgän-

gen brand i defl"a partier. Lakens tidigare död
'år fäledes en oundviklig folgd af denna ma-
fl.ens inneboende, och uran afi tvifvei igenfin-

nes ock hårutinnan orfaken dertil , at ilore

Lakar, pä de orter Lakarna af defle plägas, äro

ganfka fållfynte. Men at fädane Lakar voro

mindre tjenlige eller aldeles il:adlige til löda

för männiO^or, tyckes erfarenheten ej beffyrka.

Ty oaktadt i ofvannamnde Padasjoki Socken

höft: och vinter defl^e Lakar til myckenhet for-

tares af inbyggarne, har man dock ej hört

någon klagan, icke en gäng öfver den minlla

olägenhet efter en fädan föda. L^tflager, fom
vanlic^en föregifvas Stföija nyttjandet af fjuka

och fl\adade tiil<ar, åro ingalunda där allmän-

nare ån ])^ andra orter. Dock torde man ej

kunna neka, det ju mera ur\al och förligtig-

iK^t borde i akttagas vid dcfla fithars bruk til

föda, ån man blir varfe hos allmogen, hvilkcn

åfven upäter lefren la fnart den ej genom bul-

aing är aldeles til var förvandlad. Ty om af

ief- .
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IcfrenS fjukdomar hos djuren digeftion forfva""

gas, och af en förn^åmd digeftion vätOvorna

med hela kroppen fördärfvas, fä biifver onek«
Vigtj ej allenaft, at deffe Lakar af forfkämda våt-

(Icor öfver alt åro förderfvade, utan ock, at de
ingalunda kunna til följe häraf lemna en fund
och födande näring för mennifKokroppen. Fölg-

derne blifva väl ej a.ltid itrax fynlige, men ju

längre tid de behöfva til lin berednings ju åf-

ventyrligare kunna de ock bliiva. Lefren fom
den malt fkadade delen bor ätminltone, utom
all motfägelfe, anfes för den farligalle och föig-

aktligen altid från de med denna fjukdom behäf-

tade Lakar bortrenfas.

Ville man efter ofvananförde befkrifning

igenföka Lakiefv^er - mafken bland de i våra

Helminthologifla fyflemer uptagne och beflmf-

ne mafkar, fä år utom all tvifvei den af

Herr Pallas förft nämnde, och af Herrarne

M ii L L E R , G o E 2 E och L E s K E federmera

pä det nogafte underfökte Tania hydatigenä

den maH^, fom nårmaft liknar honom- Jag har

väl ej kunnat uptäcka hos honom de charaéte*

rer efter hvilka han egentligen kunde föras

til Taeni^e genus, men huru lått kunna de ej

undandraga fig vår fyn, i fynnerhet hos en
mafl^ af den finhet fom denna, helit då man
tiUika ej år förfedd med få Ikarpa Microfco-
per fom hårtil hade fordrats. Den utmärkte
likhet både til Habitus och lefnads art, fom fin-

nes imellan denna och Taenia hydatigena, gif-

ver mig likväl tils vidare fullkomlig anledning

at föra dem til famma genus, men til fpecies

blifva de otvifvelaktigt fkilde, Laklefver-mafl^en

år altid klotrund och ofverträffar i liorlek al-

drig
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drig ftorre flagen arter, Hydatige7ia år af åt-

fl^illig figur och ej fällan af Gåsåggs ftorlek.

Vär mafli upfyller hela fin hylfa dä han hvi-

iar inom denfamma j
Hydatigena intager ej

hälften af hn, fom til det ofriga år upfyld

med en tunn lympha. I den män Hydatigena

finnes i -nägot cavum corporis i famn^a okas

ock vattufamUngar dårflådes , hvarfore man
åfven i fednare tider begynt an fe henne, fnart

fagt, för den endafte orfak til Hydrops faccatur.

Var Lakmafk äter lem.nar ej den minila an-

ledning til en fådan mifstanke om fig, iefren

och de partier pä hvilka han finnes gä akid

til bulnad och fuppuration.

Man m.äfte fäledes ockfä nödvändigt betek-

na dem med färfldldta namn, då denne läm-

peligail: kunde kallas Tjinia Lot^^ och dä dea

uptages bland de andra Species T^enise, vinna

rum under vifcemks^ nåft efter den henne måft

liknande Hydatigena,

Tovkhring ofvcr Figurerne. Tab.

Fig. I. Foreftåller Laklefren pä defs öfra och
kuUrigare fida. A. högra lefver-lobcn.

B. den vänllra. G. G. G. &c. : hyllor-

ne fiiiiade pä denna fida af Iefren.

Fig. 2. Vifar Laklefren pä defs undra och
jåmnafida. C. högra lefvcr-loben. D.
den vänftra. E. gallbläfan. F. en flor

blodåder (vena) G. G. G. hylfornc pä
denna fidan af Iefren.

Fig. 3. G. år en frän Iefren uttagen maflN-hylfa.

Fig. 4. G. SjeJfva hy\kn H. ma&en fom til

nägon del är ytkrupen.
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Fig* 5. G. En dylik hylfa dar mafken vid H.
år ganlka litet fynlig.

Fig. 6. R H. H. Sjelfva mafien utftråckt til

hela fin längd.

Anmärkning. Deflfe delar åro tagne af en
l-ake, fom var 13 verktum lång, och åro alla i

naturlig ftorlek afritade.

SvårtAN, Anas Fufca Linn, htjp&if^um

til des Seder och Hushållning ;

,

Af

SAMUEL ÖDMANN.

Jag
kan fä mycket tryggare lemna fjelfva

Foglen obefkrifven, fom Vetenfkapens äl-

fkare, hos Lin Ne, Syft* Nat. I* p* 196* fn* Sv*

N:oic9. BrissoNj T* VL p* 423* PenNANT,
Britt. 2ool p. ^83. t. 96. Stuom. Sond* Mor^
Befkrifn. I. p. 230* m. fl. finna tilråckeligé up-
lyfningar om des kännetecken, fä til art, fom
kon. Däremöt äro famme författare fä fpar-

fame i de delar, hviike hora til Svartans hus-

hållning och egenftaper, at följande, pä egen
erfarenhet grundade anmärkningar, icke böra

fynas öfverflodige vid Fogel-flågtets Hiftoria.

I Herr Brissons method, fom pä nog go-

da fldl fidljer (/^'/'flägtet från ^«^-flågtet, (eJler

Ånferci frän Ånates)^ horer Svartan til detta fed-

näre. Herr Arch. och Ridd. von LiNNé, fom
fammanflagit deffa 2 flagter under namnet Anas,,

och dåruti blifvit lölgd af de fiåft« nyare Fö-

P gei-
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gelkännare, har, i anfeende til de mänga arter,

fom dä utgöra detta fiägte , utiiakat fyra un-
derdélningar, af hvilka Svarta7i horer til den
forfta, lom utmårkes af en knöl vid näbbens
bafis. Denne knöl år dock mycket mindre
mårkelig pä Honan, fom i vår Skårgärd egen-

telis:en kallas bvcirtd^ än pa Hannen fom af

vära Skärkarlar tär namn af SvayTskarl, Dä
man beunnar, at detta flågte (Anas) redan uti

Linneanila lyifemet hade 45 utftakade arter

>

at Herrar Pallas och Gmelix, under deras

Phyficalifka refor uti Ryfka Riket, uptåckt och
bell^rifvit en Hor myckenhet nyaj at Herrar

FoRSTER, Fadren och Sonen, under Soderhafs-

fefan, upgifvit 19 okända, at förtiga de arter,

hvilke här och där finnas ftrödda hos andra

Audforer, men icke bUfvit infcriiivade uti Vc-

tenfkapens Syilematiflu arbeten 5 år klyt, det

ibland Sjöfoglarna intet llågte mera behöfver

lättas genom konften, än detta. Därvid vore

dock 6nn\eligt, at fadana kännetecken antogos,

lom åro gemenfama hos bada könen, hviiket

faknas uti den tredje Linneanllra Underdelnin-
gcn^ och jag fkulie tro, det Brissoxs Ikilje-

gränts imclian Jlnfur och rlnjs förtjenar up-
märkfamhet,- emeda'.! dcfia fiägtens hushållning

och födoämnen underltödja denna utltakning.

SvSrUfi häller lig Aändigt vid Saltf;ö, och
beföker aldrtg hifjöar eller Trälk Hon år vål

Nordens ini^dinge, men lärer dock ej kunna
höra til de Folarii"ka foglar. Den går icke til

Sj^itsbergen och Grönland. Den töljer dock
Norrfka kuffen til Trondhem. I Öilerfjön ut-

fprider den lig öfver Bothnill^a viken.

Gud.



Guckingeri och Svårtäh åro de fiftä flytt^

föglar^ fom vifa fig i vår Skärgärd. Gutiun-
geii år dock nåftan tidigare. Svärtan tyckes
ännu röja nägon ömtäiighet för Skårgårds-Va^
tttiy i det hön jängre dröjer med värphing^
äti någon af fit flågte (^>. Hon afbidar Junii
varme^ innan hon lägger agg.

^
Jag finner åf«

Ven af Herr Ärch. von LiNi^és Ölands téfa

at Svärtans ägg dårftädes fUnnos oRlåckte den

9 Juiil. jag håller derfore txoMgt^ ät icke Svär»

tor, fäfom de öfrige Sjöfoglar, flera reior rör-
nya lin åggkuil, dä de häit den ölyckän äfc

plundras.
,

Denne fogel lägger 8 a 10 agg, til fårg öch
ftorlek lika Hönsågg. Vid detta tiifålle föké^
hon fkygd af Enebufl^ar, forn bekläda vårä lå-

ga Ikår (f). Äggen tåckäs med et grått Och
fint dun, forn tåflat med EiderfoglenSj faft del

éj är få onrmigt. Så fnart Svärtan boijär iigga

for alfvare, flyttar Svårtskarletl til hafs och Vi^

far fig icke rnera*, inom Skåren, det året Efter

fullbordad kläckning anior m.ödren fin urigkuU
tii gryndorna, (fäiom man kallar de upgrun-
dade ftällen), merendels inom de fjärdar^ fom
ligga i granfKap med upna fjön. Ungarne åro

dä redan mall fvärte^ dyka forträffeligen och
tårla i denna egenfnap med Gr ij/uh och KrnpaH,

Motas dä tvänne modrar, upkommer ofta firid^

fom flutas därmed, at den fvagare mäftie leni-

P 2 nä

Q^) Skärgårds-reglan år, at da Enen rckér, vårper ock

Sihivtän,

(») ['. 25^. •

, _ ,

(»^) Kcrr Prof» och Riddaren Gadd berattar, i en Dis*

Tertat-ion, at Sv!irtan vårper i uthångda trå<ibiirar.

Detta Iker aldrig hår»
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na valplatfen och fegervinnaren behåller famt

tilegnar fig den öfvervundnas kull. Jag har

icke fjelf fedt denna ftridj men mänga Ijelf-

fynte vittnen intyga defs verklighet, och man
förfåkrar enhälligt, at famma lyftnad efter en
talrik flock ungar föranläter Adorna til dyUka
tråffningar. Mitt uti Septemb. bereder lig Svär-

tan til flyttning j drager fig fmåningom ut ät

liafsbandet och forfvinner omfider med lina

ungar. Vid den tiden börjar man kunna, pä
wäbbens uphogning och gulnande färg, åtfldlja

Han- och Hon-ungarna från hvaran dra.

Framledne Pro-Cancelleren Pontoppidan
teråttar, det Svärtan åter fjögräs. Det förnåm-
fta födoämne beftär dock af ätfkilliga Conchy-
lier, hvilka hon uphämtar af bottnen. Denna
fpis hämtar Svärtan om dagarne inom fjärdar-

na på grunden och begifver lig til den ändan,

hvarje morgon innan fölens upgäng, ifrån hafs-

bandet inät de inre fjärdar, men äterrefer där-

emot hvar afton, ju längre fram pä aret, dello

fednare, för at utomikårs tilbringa natten. Dcffa

ftråcktäg uphöra fä fnart fvärtan börjar ligga.

Svärtor fäs väl flundom pä iogelnätet, men
de flåfte fkjutas för vättar. Det är befynner-

!igt, at dä andre hafsfoglar äro upmärkfame

på våttarnes AäUning, cgenll^ap, renhet och
likhet med naturen, är deremot iVärtan la fö-

ga noggran, at hon fäller för brända trädvät-

tar, fom borde förekomma henne mifstänkte.

Hon märker väl fnart lit mifstag, men före-

kommes gemenligen af Skytten at ändra det-

famma. Dä den ena makan fl^jutes, återkom-
mer gerna den andra, för at dela des öde.

Svärtor fälla äfven fur läck.

Alla
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Alla deffa omftåndigheter bidraga at Svår-

tan, mera ån nSgon annan hafsfogel, utödcs i

denna Skärgärd. Den är redan fl minfkad, at

den egare, fom pä våren vanligen bekommit
50 a 60 par Svårtor, nu fom knappall erhäller

5 a 6. Den fkadeliga feden at plundra äggbon,
drabbar Svärtan fä mycket fvarare, fom des

ägg åro måft efterfokte och behagelige, och
dertil denna faknad icke erfåttes genom ny
varpning. I anfeende til des fena liggning,

kläder v^vårtan fl<ott under den tiden andra
honor fom tryggaft kläcka fina ägg. Likväl
vore det Patriotiikt at icke få obetånkfamt ut-

öda denna fogelart, hvilken jag, nåft Eiderfog-^

len, anfer for v Sr Skargårds nyttigafte fogei.

Des dun eger en fortråffelig fpänltighet. Des
fjäder-betäckning år rik och mjuk. Des kott,

fedan fkinnet blifvit afflådt och alt fett frän-

fldldt, lågges i mjölk et dygn, famt utgör dä
en god l?ek. Dä Prof. Ström förklarar

Svärtans kött för ofmakeligt, bör fädant för-

<läs om en fogei, fom ftekes med (it fkinn,

dä altid nägon tranaktighet genomtränger köt-

tet. Men det år föga hopp at vänta någon
hushållnings -grund följas vid de gäfvor, med
hvilka Förfynen välfignat Skärgården. Författ-

ningar kunna minft handhafvas på deffa obe-

bodda klippor, där fogien fäller eller kläcker.

Likväl fes någon verkan af Patriofifl^e Frälfe-

mäns värd, hvilke gjordt fina til friftåder

för Ädan och Svärtan. Utom denna åtgärd

fkuUe deffe gagnelige foglar kan hända redan
varit utödde.

(*) Sond. Mors Beikr. I: 230,
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]Se(krifning bfver förvandiingm af Pha-^

Icem Ncclita Partlmiias;

Af

GUSTAF PAIJKUtL

Dett^ Nattflys Kii:oria har hittils varit gan-^

- fka ofullko.miigea käad, ehuru hade larf-

ven OQh f årilen förut vant af Audorerne cm-*

taJte. Qtn ilore Naturiorll^aren Herr Baron
DeGeer har enfam befl^rifvit den iorra i iör^.

Ita Tornen af fina Memoiiev pag. 377. \'id

en fä fkarpfynt nånnares befkritnlng kan ej

vara något at tillägga. Jag hånvilar dårföre

dem, fom äftunda närmare kännedQm af denne
larf, til ofvannänmde Auctpr, hvars Figur dårpa

Qckfä år rått god, och nöjer mig med at bår
^ndaii uptaga Hufvud - Carafrcrerne fålunda :

l^arva id poda^ filis vdrioxibiLS ^ viridis^ albo tenny

lineata^ fcdibus intc^rmjdiis iniiquulihuf.

Denne larfs befynnerliga mellanlötter, hvar-»

de tre främre p^-^r^^n åro få fmå, ac de pa ca
jamn plan aldrig tjt^na til nägon nytra, hvar-.

fove ock larfve^ då gur fom eti Landtm.Vtare^

har f6ranlåtit Baron DeG^^R at fl^ilja honom
fraa de vanliga i6-fot:ule fjånl-lariver , och för

dviine upriitta en fårikild Clafs , h\ ars Ca-
rader dä fliuUe bhfva, at hafv^ td fSrttr ^ nhK

nivllanfottcyna elikt^ Jtor^ och ^Sngcn Jom en Lanrii-

Reaumur har gillat detta forflag. Efter två

fa Hora Mältares yttrande, borde jag y^l ej

kunna vara af olika tanka, luen jag måfte dock

tiilla at jag aldeles icke funnit giltig orfak,

h \ ar-
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hvarfore denne larf bor til fm Clafs ftiljas

trän de ofrige i6-fotade, få fnart man godkänt
at fötternas antal iåmpeiigait ätfKiljer Clafferna

bland fjåril-larfver. Jag vägar få mycket min*-

dre en ny Clafs for denne, fom det år ovan-
ligt bland iirfeélerna, at i anfeende til kropps-
delarnas olika ftorlek, dä ftållningen eljejt år

lika, åtfkilja naturliga Genera. Man bar til

exempel aldrig ätfkiit Cerambyces endalt för

den orfaken, at nägre af dem hafva längre ben
och Antenner ån de öfrige. Men nog här»

om> det enda bör tilläggas, at Baron DeGeers
andra projeét, at placera denna larf i famma
clafs med en 14-fotad Landtmätare, lär ån min-
dre kunna antagas.

Meranämiide Auftor har aldrig af denne larf

funnit flera än en enda, fom åt björklöf och
dog innan förvandlingen, förmodligen af orfak

fom vi nedanföre fä fe. Jag var fjelf i förlid-

nc Junii månad lyckligare, och träffade, äfven

p§ björk, ätfkilliga^ hvilket ockfä var nödigt

tör at öfvertygas at de fniä iötterne ej voro
någon vanP^aplighet. Då tiden til förvandling,

mot flutet af Junii månad inllundade, fom
mårktes af fårgens mörknande, dogo mine larf-

Ver, den ene efter den andra , utan at gä ned
i jorden, fom jag lagt pä botten af giafet hvari

(ie förvarades. Jag mifstånkte genall at något
felades dem til förvandlingen, och fom jag

ville, at några Phal^ener, fo»n til exempel Bom-
byx Vinula, Furcula och Nodua Leporina där-

til behöfva träd, eller bark, gaf jag mina iarf-

ver af bagge, och hade genall det nöjet at fe

dem börja at borra fig in i barken j men de

fiåfte låra fätt denna räddning for fent, ty de

P 4 for-
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förmådde ej gnaga fig in, utan dogo under ar-

betet En enda, hvars forvandlingstid ej var

fä nära, gnagade et riktigt, ganfl;a jåiP.t, cy-

lindrilkt häl in i barken, fä ftort foni fedan

puppan behöfde, och begrafdc fig dåri, fedan

han förut med några få trådar öfverfpunnit

öpningen och befåltat Nätet med en hvit ma-
teria. För öirigt våide fig larfven aldeles in-

gen lindning inom barken. Lätom ofs hårvid

beundra Förfynen, fom dä hon gifvit detta kråk
fl litet förråd af filke, i flället lärt det at til

fin förvandling bereda en boning dår det lika

väl gömmes för fienders anfall, fom filkesma-

(ken i fin tjocka lindning. Förvandlingen til

puppa (tedde några dagar efter. Den var nog
imal i anfeende til längden, för ofrigt mörk-
brun och föga märkvärdig.

I början af Februari! månad gaf denna pup^

pa mig en Nattfjäril, fom jag genaii igenkände

vara No^ua Parthmias^ fom förut år af vov
LiNNc befkrifven, och fä väl af Entomolo-
gerne känd, at all beftrifning deröfver är hår

onödig. Det enda kan dock tilläggas , at

VON LiNNé fager denna Phak-ens tilhåll

v^ara i Eklundar, men larfvens enda tjenliga

föda år björklöf, atminftone hafva mina aldrig

fmakat annat. Min fjärils framkomft hade
blifvit fortfkyndad, efter puppan förvarades i

varmt rum, men, fom Auaorerne anmärkt, äp

tjJjeft detta Nattfly ct af dem, fom förft fes

om vären.

Theortn
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Tkeorin om Spiral- Pumpen^

5:te Fortfåttningen C^).

Af

HENR. NICANDER.

§ 135, TJ^or at gora Praktiken en liten tjenft, har jag
A. i ft^cl af det föregående upråknat följande

Tabell, fom utvifer, hvad Spiral-Pumpar af ätlkillig ftor*

lek kunna uträtta. Jag har dervid, til modans lättande,

icke gjort affeende på rorelfen, emedan defs verkan, til

upfordrings-hogdens minlkande, 5r vid utofningen af fä

liten betydelfe, at den aldeles Kan forgåtas , fåfom man
|er af dc exempel, hvilka åro anförde i §§ ig och 99.
Tryckande Vatten -hogden c i forfla Hvarfvet har der-

fore fått fattas = 2/ och x z:z o* Slangens Caliber k
har jag alleftädes antagit vara af et qyarfeers, eller 5
Geometrifka tums ftorlek; men IkuUe Praktiken tiltaga

nägon annan, blifver upfodrings - hogden , då alt annat
ir lika, deraf foga andrad, fåfom kan finnas af §. 121,
Columnerne i Tabellen hafva fått namn af den Bokftaf,

fom i Calculen blifvit nyttjad for vederbörande Qvan-
tifcct. Således innehåller Columnen n Hvarfvens antal;

Tryckande Vatten-hogden i fifta Hvarfvet; a Hydro-
ftätifka Hogden; ä famma Hogd corrlgerad efter §.113;
S Luft-lkrymningen efter §. 1285 U hela Upfordrings-
hogden, fom 5r fumman af d och S. HydroftatilKÄ
Hogden a, for det ftorfta antalet af Hvarf under hvart
vr, år uträknad efter § iii, men den for de mindre
Hvarftalen efter §. 112. För at få veta ii, fedan Hy-
droftatiika Hogden var, funnen, har jag; i ftällct for

Formlen i §. 99, nyttjat Eqvationen « = -
, (c 4. ^

uti §• io^> hvaraf ^ ^ c zs, ^ 2,r.

P 5 r ^

() Se Handlingame f5r är 1784, pag, 272,
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r zz i Fot

n d a k S U
Fot Fot Fot Fot Fot

4 l'787 7o74 6,787 3.7 10,5

5 1,716 9.290 8,574 7»i 15.6

6 1,645 10^935 10.290 7.1 174
7 1,574 12509 n-935 102 22,1

J ,

l?503 I4'0'2 13509 10,2 23,7
1432 15444 15.012 10,2 25,3

10 1,361 16805 16444 13'^ 29.5

ir 1,290 18095 17^-805 13,0 30 g
12 1:219 I9'3i4 19^^95 13'^ ^2.1

13 i,i4B 20,462 . 20,314 15,7 36*0

14 1,077 21,539 21,462 15,7 37.-1

15 i,oo6 22.545 22,539 I5»7 '^8:2

16 0.935 23480 23.545 1^,1 41.7
J7 0.864 24,344 24480 JS,I 42:6

IB c, 793 25437 25,344 18,1 43*5

19 0,722 2v859 26.137 ^8.1 44-'^?

0,651 26..510 26,859 453

r — 2 Fot.

4 3,.:f74 14,949 ^3475 6,5 5op
5 3.299 18.248 16.949 n.i 30.0

6 3,1:4 2T.373 20.249 13.I 33-4

7 2949 24.323 2:!,374 is.o 41.4

S 2.774 27,097 20.323 18.0 44.3

9 2599 29697 29.098 22.3 51.4

10 2424 32<i22 3f'^98 22^ 540
11 2,249 34-372 34'i23 223 564
12 2,074 36446 3ö'372 262 62.6

13 1.899 38 345 3» 445 26,2 647
14 1,724 40-070 40346 26.2 66,0

15 • 1.549 4^620 42.071 26.2 68,3

X6 1,374 42994 43619 29.S 73>4

17 1,199 44 '93 44.993 29.8 74-8

18 1,024 45-217 46.192 29,8 76,0

19 0,849 46.006 47-2i6 29.8 77-'3

c,6:4 46..740 48,065 29.8 77-8
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r ^ Fot* .

n - d a (t
_

S U
s Fot Fot " Fat- Fot - Fot

^ 4 5J6i 22,338 20.177, Q,a. . 294
5 4^88^ 27,,.220. 25,338 16,7.- ^2H
6 4603. 31,823- 30,220- 16,7 : 47/0

7 4.324 S6>i47 34^823 23,1. . 57,9
^ 4,045 40,19^ 39.-147 23,1' 62.a

9 3^760 43 958 43^192. 28.6 71.8

3,487 47-445 46,95H 28,6 75;5

11 3'2o8 5^.653' 50445 28.6. 7%^-
12 2,929 53-582 53^653 334 • 874
.13 2,650 56,232 56.581 334. 90,0.

U 2-37i 58-603 59.331 33^4 92V(5

15 2;09-2 60,695 : h,6o2 37,7. , 99^.3

^6 1,813 ' 62508 63.694 37r7 ior,4

17 J,534 64.042 ,65-507 37^7 103.2

18 1^255 65,297 67.041 37^7 - 104.^

19 0,976 66,273 68. 296 37,7 :
1066

3Q 66,970
, 69.27^ 37'7

r .r;. .4, Fot. -

é/ 6,843 a9n720 26,872 au
5 6.465 36,18.5 33'72o 214 54-8
6 6,Q82 42;267 40,185 28,9 6$, I

7 5,699 47966 46,267 289 75>2

8. 5,3.^6 53283 51,966, 28.9.

9 4^933 ^8.215 57-28^ 35,3 9? 6

10 4,550 62,765 62,215 35^3 97>6
11 4,167 66,932 66,765 41,0 io7;7

^2 3,784 7o,7t6 70,931 41,0 in.gi

53 3'4oi 74,117 74.^715 4r,o 115,7

14 3-018 77 ^35 78,11.6 4i,Q I19.1

15 2.635 79770 Ö,[a34 45,9 1-7-1

16 ?A5:? 8202a 83-769 45,9 I2X>7

17 i»^6^ 83,891 86,021 45-9 J3i^9

18 i,4g6 85,377 87.890 45^9 ^33-8

19 l>to3 86.48a 89^376 45^9 I35,3

20 0,720, 87*500 90479, 45;9,

r 5
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5 FotJ

u
v

IM/
00 \j

Fot Fot Fot Fof Fot

4 373092 33'557 25,2 58j8

1
8>048 45^140 42.C92 25>2 67-3

o 52.701 50.140 345O 84'i

1
7*074 57'70i

64-775
71,362

34P 9l'7
00,302

72462
34»o 98.8

9 DjIOO 41^3 112,7

10 78^075 77462 4i>3 ii8.'8

II 5.126 83'20i 83'075 47.0 1307
13 4^639 b 7- 040 öö,203 47'" 130-8

^3 91,992 92,039 47» 140,4
3'6o5 96,99^ 47»o 144,6

98.835 100,656 53'l 153.7

l6 2,691 101,536 103,844 53.1 156,9
2,204 103,740 109,535 53»! I59'6

IS 1,717 161, J?

1,230 106,687 110,456 53'

I

163.5

SO 0,743 107,43^ n 1,686

6 Fot.

53'i 164,8

4 10,223 44472 40,250 29*2 69.5
9'63t 54»to4

03» 1 4.-)

50473
60,105

29*2 79-7
o 9,040 39'0 99.1

7 8,449 7i'595 69^147 39.0 lOg.I

8 7-858 79454 77'596 39'0 II6.O

9 7,267 ^0,722 47'i 132,5
lo 0,0/0 93'399 92723 47,1 I39'S

II 0,Oöo 99»4ö5 99.400 54'0 1434
12 5494 io4«98o 105.485 54,0 I59'5

13 4-9^3 109.883 110,979 54.0 164.9
J4 4,312 114.195 i 15.882 54.0 169.9

Ii
3721 1 1 7.9^6 120,194 oc,o 180,2

1 0 r oj6 12:: iQ^; 60 0 tO'>
J OJ),*»

17 2.539 123,586 127,046 6c,o IS 7.0

1,948 125-535 I29.5S6 60,0 189.^

19 1.357 126,893 131.535 60,0 i9»-5

90 0,766 127,660 ^32^893 60,0 192,9



6

7

9
JO
II

12

13
34
J5
16

17
18
19

r — 7 Fot.

Fot Fot Fot Fo«

d u h S

11,910

11,215
10,520

9.825

8,435

7.740

7.044

<>»349

5.654

4.959
4.264

3.569

2,874
^.179

1484
0,789

51.841
63,056

73.583
83.408

92,538
100,973
io8,7Jt3

115.757
132,106

127,760

132,719
136.683
140.562

143.436
145.615
147,100

147^890

4 I3'597 59.236

5 1:^.798 72,035
6 11.999 84,034

7 II,20Q 95.234
8 10,401 Jq5.635

9 9.602 115.237
lo 8.803 124.040
II 8,004 132,044
12 7.205 139.249
13 6,406 145.655

5.607 151.262
15 4^807 156,070
16 4.OOS 160,078

17 3.209 163,287
18 2,410 165,697
19 i,6u 167,308

0;8I2 l68;X20

46,931
5a84i
70,063

80,583
90,408

99*538
107,973
115.7^3
1^2,756
129,105

134.759
139.718

143.992
147.561

150,435
152,615
J54jIoo

8 Fot.

53''639

67,237
80,035

92,034
103234
113.635

123,237
132,040

140,043

147^248

153654
159.262

164069
1 68.077
171,286
i73/)96

I75;307

33»!
33>t

43.8
43.8

43.8
52,6

52,6
6o,l

60,1

60,1

60,1

66,5

66,5

66,5

66,5

66,5

66,5

36,8

36,8

48,5

48,5

48,5
58,o

58,o

65,9

65.9

65,9

65.9

72.9

72.9
72.9
72.9

72,9

75.9

203

Fot

U
80,0

91.9

113.9

124.4
I34>3

152,5
160,6

375.8
182,8

-ma
194.8
206,2

210,5

214,1:

217.0
2I9.I

2aofi

904
104,0

128 5
140,5
151,7
171

S

1980
2o6,<^

213'?
219,0

232,1

236,9
240,9
244,t

246,5
248,a

r = 9
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r — g X UL.

TTw
•J d <

Fot Fot rot rot rot

Å 15.283 66,623 60, '^4'=) 40,^ 100.7

14.380 8i,oo8 75.628 40,3 116,0

;é 13477 94 485 90^:08 52 9
7 I2.-574 107.061 103.487 52 9 156 4

. g i 1,671 118-7.32 II6.C6I 52.9 1 6b 9
Qy iOi768 129.500 1 ^-t 70 ->" i 1 o-"

63"o 190.8

10 139365 138,500 63 0 20t.5

11 8,962 148 3^7 148.364 7^-5 219 9
12 8.059 156.386 157.326 71.5 228^

7.156 163,542 165,385 71,0 236 9
•14- 6,253 169795 172.54 c 71-5 243.1

15 5-350 175-145
i i 788 257.6

i6 A,åå7 184 144 78-8 263 Ö
a? 3'544 183,136 388 5^)1 78.8 267.4

18 2r64l 192.135 78-8 271.0

T »738 1^7.515 194-776 78-8 273.Ö

c,S35 188.350 196,514 7S.-S 2:54

r zn \o rot.

'

4 16.97G 74012 67.042 44»o irr,i

: 5 15963 89 975 84012 44,0 12§ 0
• 6 I495Ö 104,9^1 Q0Q75 57.4 157.4

i 13949 118.880 114.071 57.4 172.4

12.943 131.822 128 S80 0^.2

11-935 143 -757 141,822 6S2 2100
.10 10 928 154,685 153.757 6S.2 221 ,9

(11 9921 164,606 164.6S4 t /
'•*' 241,

g

:I2 •3914 ] 735^0 1 74 605 77.2 751.9

* .t 7.^P7 181.427 183^519
—

0

t ;

260.7

14 1S8 3?7 i9r.426 7 -.2 26S.Ö

5S93 194.220 I os.326 5^49 283,2

a6 4S86 199,106 r^\i 219 2b9 I

3^79 :;o2,9S5 209.105 84-9 394.0
3.872 2o5»-S57 212 9S4 84-9 297.9

207.722 0 1 rv 3ooj8

o,85i so8".5So 217.721 302,6

^• II
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ti' åliv /ii* S Uvy
Fot Fot Fot F:ot Fot

4 T Q I^^ÄJÖ.OO5 Or ^ /jjO/U 47,0

5 1 7'553 92>33ö 139^9
0 16,44.2 I i 5^333

t f~sr\ Or» r109,091 01,5 171,7

7 I5'330 i 30,003 -»3^>^333 01. ö tOO t

Q I4?2i9 1 44,bö2 73'

1

214.8

9 13.107 -» .57>-9oy
f w r QQ 0

73'

1

229?^
Ii 996 109.9^5 tAq nOnAQ6!9ö9 73'i 242,1.

t T
J---'»oo4

T C>r^ Q/^»r!i 263'>6
t 0

9' 773 1 yOj04^ TAT PfiQJ y 1 ;öOa 274>5
1 0*3 199,3.03 o2,0 2s4,3
1 /I14 7'550 2C0.ÖDO Q O <Ti02,0 293,9
t fij Ä /I <»>o

0,43^ 2 I 3)2^^ 99'

7

307;^
I6 2lR 61S 00.

7

17 4,215 222 833 229-617 3194
3,104 225,937 233'S32 90,7 324,6

^9 1,992 2^7,929 236,936 90,7 327.7
20. 0,88

1

228.810 238>928 90,7 329.7

r = 1!2 Fot.

4 20,344 8S776
5 19,129 107,905
6 17,914 125 819

7 16,699 142,518

% 15484 i58>oc2

9 14,209 172,271
10 13,054 185,325
II 11,839

10,624

197.164
Ii 207,788

9409 217,197
14 8,194 225,39

1

15 6.979 332.370
16 5,764 238,134

242,683•17 4,549
18 3^334 246.01

7

19 2,119 248,136
246,04020 0,904

S0432
100,776

1199^5
137.819
154.518
170,002

184,271

197-324
209,163

219,787
229,196
237.39'-^

344'369
250,133
254.682
258;Ol6

259.135

51.0

51,0

66,1

66,1

7S>o

78,0
78,o

87'9

879
87^9

87,9
96,4
96.4

96,4

96,4

9^4
964

i-3x.5

151.8
i§6,o

203,9
232,5
248,0»

262,3

283,3
297.1

307.7
317.»:

333-8

340.8
346,6

35 T, I

354.5
355,6
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r = 13

fi

Fot Fot

4 22,031 96.157

5 20,712 116,869
jr

19.393 136,262

7 18,074 1 54*336
,8 16.755 I7i»09i

9 15,436 186,527
10 14,117 200,644
11 12,798 213443

1
1 »479 224,922

i3 10,160 235,082

14 8,841 243,923
15 7,522 651,445
16 6,203 257.648
17 4,S84 262,532
18 3.565 266,097
19 2 246 268.343
20 0,927 269,270

r = 14

4 53,718 103,525

5 22,295 125.821

6 20,872 146.694

7 19,449 166,144

S 18,026 184,171

9 16,603 200,775
lo i5,J8ö 215,956
II 13'757 229,714
22 i2,334 242,049

13 10,911 252.961

14 9488 262,450

15 8,065 270,516
16 6,642 2 77' »59

17 5.219 2S2.379
1^ 3'796 286,176

19 2.373 288.550
o,95« «89,5oo

Aug. Sept

Fot.

u S 15

Fot Fot Fot

87,126 54,4 141.6

109^157 544 163,6

129,869 70,3 200,I

149,262 70,3 219,5

167,336 82.8 250,2

184,091 82,8 266,9

199,527 82,8 282,3

213,644 93,2 306,9
226.442 93,2 3^97
237'92i 93,2 331,1

248.081 93»2 341,3
256922 102,1 359,0
264,444 102,1 366,5

£70,647 102,1 372,7

275,531 102,1 377,6
279,096 102,1 381,2

281,342 102,1 383,4

Fot.

93»807 57'8 151.6

117,526 57*8 1754
139,822 74,4 2x4,3

160,695 74,4 235, t

180,145 870 267,7
198.172 87,5 2S5.7
214.776 8?,5 302.3
229,956 98-4 ^28-3

243.7'4 984 342,1
256,049 9S4 3544
266,961 9S.4 365-4
2-6.450 107.6 3ii4,i

2S4.516 107.6 3S2.1

291.159 107.6 393.S
296,379 107,6 404,0
300,176 107,6 407,8

302;549 ^07,6 410,2
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: 15 rot.

n H ä s U
1 Ui rot Vr\trut rot rot

4 25,421 110,802 100,38

1

61,2 161,6

5 23'Ö93 134.695 125,802 61,2 187^0
6 22,365 157,060 149^695 78,5 228,2

7 20,837 I77:'897 1 72,060 78'5 250,6
8 I9>309 197^-00 192897 91,2 284,1

9 17781 214,987 212,206 3934
.10 16,253 231,240^ 229=987 91,2 321,2
II J4'725 245,965 246,239 102,5 348,8
12 13 197 2.^9462 260 964 102.5 363,5
^3 11,669 270,831 274,161 102,5 37'^7
14 10,141- 280,972 285.830 102,5 388,3
15 8:613 289Ö85 295.971 II2,E 408,1
16 7'C85 296,670 304-^584 112,1

. 4t6,7
T "1 £? r r 302,227 T T 0 T

42^;8
18 4:029 306,256 317,226 T 12,1 4294
19 23501 308,757 321.255 112,1 4334

J. i. ^) A

4 27-,T08 118-184 107,076 64,5 171,6
143,660 134-^84 64.5 198,7

6 23,844 167,504 159,660 S2,6 242/3

7 22 1 iS9.7'6 183504 82,6 266,1

20,580 210,296 205 716 96,9 302,6

9 18,948 229^244 226,296 969 3-3,2
10 17/^16 246,560 245^244 96,9 34-, I

M 15/^84 262,244 262.559 1086 37i,a

12 14.052 276,296 278 243 ic8,6 386.8-

13 12,420 2887^6 292.295 108,6 400,9
^4 10,788 299,504 304^715 108,6 4 ^3^3
i 5 9'i5ö 308;660 3^5503 1186 434,1
16 7':^24 316,184 324 659 118.6 443^^

5'892 322,076 332; 1 83 ,
118^6. 4508

18 4,260 326^336 33«'075 1186 456:6-

J9 2,628 328,964 342.335
' 118,6 460 c)

20 0,996 329.960 344.90^
' iiU,6 463^5

Q. § 136.
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§. 136. Uti foregSende Tabell finner man
Arithir.etifea Prcgrefiioner imellan följande qvan-

titeter: i) imellan Tryckande Vatten-högderna

d uti de fiila Hvarfven, och imellan Hydro-
ftatid^a Hogderna fä val nar Radien år den
faninia och Hvarfven tiltaga, fom när Hvarf-

vens antal ar lika och Radierna ökas uti en
Arithmetid^ Progreffion; 2) Imellan de corri-

gerade Hogderna ä i den fenare håndelfen,

men imellan famma Högders fiiilnader i den
förra j 3) Åro ockfä Abfoluta eller Upfordrings-

hogderna U, dä Hvarfven äro lika, men Radi-

erne Arithmetice våxa, tåmmeligen når uti en
Arithmetifk progrefiion, fä når, at il^ilnaden

i Praktiken kan föraktas.

§, 137. Håraf är fäledes lått at finna Up-
fordrings-högden til hvad Mafkin fom hålit af

närvarande llag, hvars Radie höger ime lan

tvånne af de angifna. xMan proportionerar en-

dalt den ena fkilnaden efter den andra. TU
exempel om Radien vore 5! Fot och Hvarf-
ven 8. blifver Uplordrings -högden 107,7

iriidt imellan 98,8 och 116,6, fom fvara emot
Ma Hå ner af lika mänga Hvarf, men 5 och 6
Fots Radier.

§. 138. Dock fer man, når detta exempel
jåmföres med uträkningen för Florentinfka Ma-
fkinen uti ^. 133, fom år af enahanda bellaften-

het, at 9 Fots ll^ilnad år imellan Refultaterna,

ehuru bägge bort vara lika. Denna nsiinad

kommer

j) Af de tol, fom äro anförde uti §. 113.

Det
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Det år altid få, i föije af de amfländigheter^

fom dar nämnas, at ju flera Hvarf och ju ftorre

Radie den Mai^kin äger, för hvilken man cal-

culerar en Högd, ju mer går räkningen itma
lanningen, äfven hvad de fiogder angår ^ fem
efter 112 af denna calculerarie Hogd derive-

ras. Saken år icke annorlunda görliga fåfom
man fer af §. 119, men i lig ijeliva åro deffa

fliilnader icke betydliga; de utgöra icke öfvcr
10 proCent af Upfordrings - högden, och i

Praktiken kan man utan färdeles köftnad alt-

för lått ftälla fä til, at man har få mycket öf"

ver behofvet at råkna på*

2) Hårrörer den nämnde fkilnaden ockfä

något af olika Cahber i Slangarne. Man har
våi fett uti 121, at en fSdan olikhet verkar

en mindre Hydroflatift hogd i den Mafkin
fom har en tjockare Slangs ån i den fbm har

en fmalare, men faken förhåller hg tvärt öm,
dä frågan blifver om Luft-fl^rymningen i Pump-
iiocken. Luft-fatferna där äro lika mänga,
faitån Slangens Caliber ombytes ^ dä alt annat
år lika; men deras högd är i bagge håndeifer-

na icke denlamm a. Den beror af Centrifka

Cirklens Radie i Hvarfven^ och denna Radie

är altid en liten mon ftörre uti den Mafl^in,

fom har en Slang af ftörre Caliber; följaktli-

gen blifver ock Luft-fatfernas högd Itörre i

Pump- flocken. Lägges hårtil, at den mindre
Hydroflatiil\a Högden gör en mindre tryck-

ning på Luft-fatferna, fä upkommer ån et i]<äi,

hvarfore de n^Tymma m.er på det ena Aållet

ån pä det andra, och i få mStto ätminftone

0^2 åriåtta



årfåtta briften i Hydroftatid^a Högden, om de

icke öka Upfordrings-hogden.

Hvad fom nu år fagdt, i foIje af det i §. 137

anförde exemplet jåmlördt mtd den calcuiera-

de Högden tor Fiorentini^ka Mailinen, galler

ockfa i affeende pä den i §. 134 uträknade Up-
fordrings-hégden för Alstromerska Model-
ien, jämförd med den Högd, fom finnes i Ta-
bellen för en Mafldn af famma antal Hvarf
och Radie.

Men da nu en l^dan fldlnad yppar fig im.el-

lan rakningen och fanningeii , lamt imellan

Refultatcrna af oli!:a rAkningsfatt, ll\ul!e det

tyckas vara en öfverflödig noghet at utfåtta

Decimaler i Tabellen j men j:.g har bibehål-

lit dem jufl: icke i affeende på noghcten

,

utanför at litet tydligare gifva vid handen det

förhallande, fem år Talen imellan.

§. 139. För at hafva i haft för ögonen,
huru mycket vatten Mndviner af atfldllig Aor-
lek och Caliber upfordra i lu art llag eller un-

der hvart omlopp, har jag trott mig böra til-

lägga följande labcll, fom år uträknad efter

Formlen uti §. 27, hvilken år ^ k- v- , (^2r k)

för hela HvarV-rymden och faledes Ik-p- ,(2r-^k)

för haifva eller den qvantitet vatten, fom Ma-
fliinen hvar gäng intager och gifver ifrän lig.

Den öfvcrda Hcrizontala Columnen vifar Ca-
libren af Slangen i Decimal -Tum, och den
förlh \'erticala innehåller Radiernas Itorlek i

Fot; de öirige Vcrticale CJolumnerne innehålla
vatten- qvantiteten i Kannor.
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I
T

2
r

2| 3

I Oj26 1,08
<-» Oj 50 2,07 3)27 4)77

- L 0 1,70 3,05 4.81 6,QQ

4 o.og 2,26 4,04 6,36 0,21

2,81 5,03 7,02

6 I.4Q 6,02 0,46 I3?65

7 1.74 7 00 II 00 15,87

8 1j98 4,48 1 2,54 . 18)09

Q 2,2Q 5,04 8 98 14,00 20,31

JO 9>66 15,63 22,54
II 2,72 6,15 10,95 17,17 24,76

13 ^-97 6,70 11,94 i8.7i 26,98

13 3,22 7,26 12,92 20.26 29,20

14 346 7-81 I3'9i 21.80 31,42

15 3^71 8,37 14,90 33^64
l6 3^96 8>9* 15?89 24;88 35j86

T
3-5 4 4f 5 5f

X 6,12 7.71 11,08

6,62 1 1,12 21,Q?
12.63 16,11 20,04

*r
12.6r 16,58 21,11 26 21 40,17

D 15.64 20,5^ 26,10 49,56

6 18 66 24-47 3I3IO 58,96
7i 21,68 28 42 ^6,10 44,60 68,36
Q 124.70 '^>2/-s7 41,09 '^0.8=1

1 L ' LO
27!>7'^' ^ .3 0 ' 46500 57,02

10 ^0,75 40,26 51=09 63 18 90,55

II "^^577 44^21 56,09 60.Q4 '^u^y3
36,80 48,16 61,08 75\5o Ii5>34

13 39^82 5-1,11 6608 81.68 I24»74

14 42 84 56-06 7i^^'8 87-84 "134'I4

3 5 45-86 60,00 76.07 94,00 i43'53

16 48:89 63^95 8i,o7 100,16 152,93

§. 140. Af denna Tabell kan inhämtas,

huru mycket en Spiral- Pump af vifs ftorlek

kan uträtta, ja, man har ock tilfälie därigenom

at jåmfora honom med vanliga Pumpar. Men
en fädan jämforelfe fl^er dock lättaft, om man

(i. 3 förs-
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foreftåller fig Siig-Purr.par af liica Caliber med
Spiral-Slangen och at en Fots Resning Man
har dä tvänne Vatten -Cylindrar af ii^a Bai:s,

at hvilKa den enas hogd år lika med Resnin-

gen, den andras lika med half^'a om.kretfen af

Slang -Hvart vet Räknas federmera ungeiårli-

gen iåj at mian tager en fådan half omkrets 3

gånger få ftor fom Hvarfvets Radie, iä nnner
man, at under hvait omlopp en Spiral-Pump
af en Fots Radie uträttar få mycket fom 3 Sug-
Pi^mpar, en af 2 få mycket fom 6; en af 3 fä

mycket fom 9, och få vidare. L^gces hårtH

at en Spiral -Pump kan göra åfven fä många
Slag fom ea Sug-Pump pä lika tid, at den, la-

fom redan är Änfördt, kan bringa vatten til

mycket anfenligare högd ; at ock alt detta kan
jl<e med mindre kraft än fom behofves til Sug-

Pumparne, fåfom framdeles fl^al bevifas; fä tor

^

de fnart finnas, huruvida det lönar mödan at

bygga en fådan Pump.
(^Fortfattning cn annan gdng^

Beflirifning ^ficr Shondifcn^ Muftela
Kivalis LiA':\Ki;

Af

CARL N. HKLLENIUS,
D. och rroiclTor i Abo,

Redan är 1759 onflNadc framledne Herr Fre*
" fefforn Doclor Lechh, vid det i-an til

Kongl. Acadcmien ingat bepKrifningen på Mu-
ficU Lutrcola Linn, Lutva jninor Pallasu &c. ,

et
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et af våra förr hans tid okända djur, at nSgoa
vid tilfälle likaledes viiie beOmfva et annat äf-

venfä obekant, hvars hnd han ^nåix^i bekom-
mit, och hviiket af ortens inbyggare kallas

Nirpa, Men fä mycket mig vitteriigt ar, har

denna hans onfkan til närvarande tid ånnu ej

vunnit fin fullbordan, hvartil förmodligen ej

ringa bidragit, at detta djur år bland de fåll-

fyntare, och näftan fagt det qvickaAe af fyrfo-

tade djuren under värt luftftrek,

Det finnes vål uptaget och fom m.an fi^ulle,

utom detta djurets nogare kännedom, tycka
fullkomligen til lina fldijemårken beftämdt, fä

vål af vår allmänt faknade Låromåftare uti na-

turens granfl:ning afledne Herr Archiatern och
Riddaren von Lin Ne, fom af defs efterföljare

Herrarne Muller och Gatterer under namn
af Muftela nivalis^ pedibuf fi/JIs, corporc alho^ cau^

d<z apice vix pilis ullis nigris. Men (l^ärfkädar

man deffa närm.are, blifver man lätt öfvertygad,

at alla andra kännteken pä detta djur äro ofä-

kre och mindre päiitliga, utom det hvarmed
detfamma betlåmmes til fit genus, fom oftri-

digt år Mtiftcis, Den hvlta fårgen, fom af

deife Auftorer uptages för det våfendtligaftc

fl^iljemärke, år ej hos detta djur mer beitän-

dig ån hos defs nårmalle flågting Hermelin
Muftela erininea LiNN., iivilken lika med den-
na, ätminltone i våra nordligare orter, år hvit

endaft om vintrarne. De få fvarta håren vid

andan af fvanfen äro, faibm fjeliva uttrycket

af denna charaéler tilkänna gifver, omärkliga,

och tcrie til det minila hos lika många indi-

vidua f.iknas fom igenfinnas. Deila kunna
faledes, el ter de i natureiis kännedom utfiakadc

CL 4 och
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och allmänt antagne grundregler, ingalunda an-

fes (ör tilråckliga, at urfkilja detta djur til et

eget och fåkert fpecies. Mjn at åter upte få-

dana fåkrare och pålitligare blifver i fanning

fa mycket fvSrare fom man dagligen erfar, det

råmärken irnellan fårfkilda fpecies altid bliiva

i famma mån mindre fynbarliga, fom de in or-

dine naturali närmare konima til hvarandra.

Sådant beftyrk-jr bland otaliga fiera nogfamt
fjelfva genus Muftek-c, til hvilket detta djur

horer. Under detfamma finner mian hos en
del Zoologer Foina och Mirtcs aniedde for

fårfl^ilda fpecies , hos en annan endaft för va-

rieteter, åfv-en fä vulgaris och cnnincd li vilka

undergått famma öde. Tor ock hända, at

denna xMuftela, fom nu underfokes, b!itvit af

de fle/te förbigången, for det hon \arit an-

fedd fåfom en blott .varietet, under de förut

kände och beflNrifne f^iecics.

Efter et dodt, men annars til fina yttra

delar fullkomligt hxlividuum, och tvenne llinn

jag egr, har jag upteknat följande anmärk-
ningar öl ver detta djur, til h vilka jag får bi-

foga rSi-^ra underrattelfer rörande des Ictnads-

art och husbållning, efter den erfarenhet all-

mogen i orteu eiihålligt upgifvcr lig härom
egci. Til fKapnari och kropps/lållning liknar

ciei aldeles Hermelin, men år anfenligen min-
dn., hvilket alt tydlijad kan inhåmtas at med-
följande Tabell, hvara det i naturlig ilorlek är

afta;"et Tab. VIIL Tänderna äro lika mänga och
i den ordning fäftade, fom de hos djur af Mu-
f\clL>: genus efter Zooiogernes belkrifningar il;o-

la vara. Betarne, dentcs canini, äro ganilsa lån-

ga och, i jåmforclie mot de andra tånderna,

torde



torde de hos detta fpecies finnas längre ån hos
något annat af detta genus. Klorna åro hvita,

hvaffa, iitet bögda och merendels fkylda af kro*

kuga och Ilyfva hår, utom vid de tilfällen, då
djuret fpänner eller fafthSUer fit rof, kunna
dock ej kallas retracliies fom Kattflägtets. Svan-
fen år öfver alt jämntjock, kart och afftym-

pad famt räcker knappall til knän. Hvad fär-

gen beträffar år detta djur om vintern helt

hvitt, fom en fnö, men til fommaren blifver

det grått med en fmutiig och brunaktig råd-

nad, undantagandes under buken , fom alla ti-

der pä året behäller fin hvita färg oförändrad.

Et af de tvånne (kinn jag underiokt hade nä-
gra få fvarta hår i ändan af fvanfen och åfvea

de framila eller vid nofen närmaft liggande

murrhären fvarta, men hos de tvänne andra,

oaktadt lika forhällande med murrhåren, kun-
de ej et enda fvart hår pä fvanfen uptäckas^

utan var den aldeles lika färgad med ofriga

kroppen.

Om man nu efter denna befkrifning jåm-
forer detta djur med de andra hänils bekanta
fpecies af Muftelae genus, fä iinner man det

fullkomligen och tydiigail ih-ån dem vara åt-

fkildt med fm afflympade karta och med of-

riga kroppen likfärgade fvans, fadan fom ingea

af de andra ega. I anledning hvaraf jag ock
anfer denna charaéler fom den fåkrafle til diffe-

rentia fpecifica för detta djur, fom då uti våra

Zoologiflia fyilemer kunde kallas Muftela nivci"

lis cduda trimcäto^ahbreviatd^ corpori concolore.

Vid underfökningen af kroppens inre de-

lar funnos lungorna och hjertat fådane, fom
de vanligen hos dåegande djuren förekomma-

Hjert-
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Hjertfäcken (pericardium) var tunn, fom den
finafte hinna och genomfkinlig , man Oaille

vid forfta päfeende trodt at han aldeles fak-

mdes; men vid närmare underfökning fann

man honom fallhåttad vid mellangärdets (dia-

phragmatis) tendineufa del. Letren år i jämfo-

relfe til fjelfva djuret nog flor, beflaende af tern

delar, af hvilka den vänllra år ftcrft, dårnåit

den högra; de trenne ofrige delarne åro myc-
ket mindre och den minfta af dem år den med-
lerlla- Deffe fem delar omgifva på alla lidor

magen, fom hos detta fubjecil var helt tom
och hcpkrumpen, likafom gallblafan, hvilKen

knappafx kunde igen finnas. MatllrDpen (a:fo-

phagus) var af en Duf- pennas tjocklek och
utgjorde mer ån tvä tredjedelar af djurets långd.

De ofriga af magens innnnmåten kunde ej för

denna gäng underfökas fä vida detta djur blif-

vit bitet af en Katta öfver veka lif\ et, hvaraf

deffa funnos fl\adade och fönderflitne.

Uti nedra delen ^t Finland år denna Mu-
ftela föllfynt, men högre norr ur ikal lion lin-

nas ymnigare och kallas af ortciis invånare

Nirpa, Lumikko, Luinitirka. Kiter CiA i te-

REKS Upgift i dcfs Brcviaritnn Zoologix p?.g, I20,

(kal det fäfom et kan dt djur hos Lapparne
heta Scibhfh, hos RylTarne Lijka, Buraterne
Ihiagin och hos Danllsame (förmodligen de til

Norigc närmafl grånian.de) ^rtcc-muuf; fnnnna

namn fom våra Veilerbottningar gitva det på
SvcnflNa.

'Ill foda for henne liar naturen nnflagit

mofs, fmärre amphibicr och foglar jåmte de-

ras agg och ungar, hvilka fednare i iynnerhct

hon på et utmärkt fatt fl^al föröda. Hvaraf
jnaii
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man lätteligen kan igenfinna orfaken hvarföre

hon ock fommartklen håller fig må(t i fl^ogar-

na och dä räknas bland fållfynta djur, men
däremot fedan detta viflhus til vintrarne blif-

vit for henne tilfliiett, nalkas byar och bonings-

rum famt blifver allmännare 5 under hvilken

tid hon äter för möffen år den farligafte fien-

de, dem hon langar med en fnållhet fom år

otrolig, hvarföre hon åfven af Allmogen med
en flags vidftepelfe år fredlyft, fåfom et djur

af hvilkets grannfl^ap, tomt och gard Tnal ve^

derfaras lycka famt välgång. Om våren tidigt

flyttar hon åt fkogen, hvaraf håndt, at hennes

parning och fortplantning ånnu år okänd, dock
föregifves m-ed fäkerhet, at hon årligen fkal

framföda 4 til 6 ungar. Hennes häftigafte för-

föijare om fommaren åro Hermelin, Slaghökea

och åtfkiliiga Uglor. Om vintern äter, fredad

för deiTa fiender, förföljes hon af Katten, emot
hvilken den öma naturen gifvit henne den för-

mågan, at vid defs förlta åfyn kunna dölja

fig uti fnön och uti denfamma göra fig för-

borgade gångar, hvilka ej af Katten, kunna up-

lökas, af hvilken fin egenfl^ap, hon ock utom
alt tvifvei fStt namnen af Snö-mus, Lumikko
och Lumitirka, fäfom alla beteknande hennes
viftande och trefnad uti fnön. Hon fångas om
vintern med fållor och Rått-faxar, vid hvilkas

upgildrande möfs famt fparfvar brukas til bete*

Skinnet år det enda af detta djur fom nyttjas

och det til lättare foderverk famt bråmer, til

hvilket bruk det för Hermeiin-flannen har den
förmän at det behåller fin färg och icke gul-

nar fom defie. Jåmte andra fkinnvaror fom
Ilyfiarne årligen upköpa i Finland, tilhandla

de
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de fig ock deffa gemcnligen til famma pris,

fom de betala för Hermelin-fiånn.

Enligt den beflvrifning Grefve Buffox läm-

nar ^d.(\n Belette^ Muftela vulgäris Erxleben, år

onekligen imellan henne och v§r 7iivalis den
likhet, at man låtteligen kunde förledas til at

anfe dem endaft fäfom variationer af et och
famma fpecies, hålft ock vår pä nivalis gifne

differentia fpecifica til en del träffar in uppä
den förra» Men fldrfkädar man dem nogare,

få förete de fig til lynne, lefnadsart och andra

omrtåndigheter fä olike och fkilde, at man na-

turen likmåtigt ej kan förena dem under €t

fpecies» Vulgäris finnes i de tempererade cli-

niaten och ityr de kallare. Nivalis däremot
väljer deffa fednare, fåfom til fin trefnad be-

qvämligafte orter. Vulgaris håller fig alla års-

tider vid hus och bebygda flåilen. Nivalis^

flyttar fig emot fommaren til fkogar och öde-
marker. P^ulgnvis ändrar fållan lin fårg och
förmodligen aldrig efter årstiden; de f3 h\ ita

af detta fj)ecies, fom d3 och dil bliivit fundne,
beltyrka åtminftone ej fådant, de hafva til åf-

ventyrs undergått denna iörändring af Ijiik-

dom eller annan annu obekant orfak, töra

ock fcdermera beftaiidigt utan vidare omvex-
ling behSlla den pS famma fatt, fom man vet
detta handt med hvita Möfs, hvita Skator och
flera. För Xivalis äter ar detta onihx te af fårg

efter årstiderna fä oundvikligt, a»- ännu ej en
enda af dem blifvit obfervcrad hvit om fom-
maren, än mindre gva öiver vintern. J'ulgaTis

år altid ätfölgd af en vedervärdig och Itinkan-

de lukt. Nivi^lis har fnart ingen, ätminllone

aldrig fa vidrig foia //^v;/, Mujh-I,? putorius Li n x- ,

hvil-



ihvilket dock allmänt intygas om Vulgaris, Svan-

^len på Vulgaris är vål kortare än hos de an-
' dra Muileke, i proportion til kroppen, men
dock ingalunda i den mon, at hon efter or--

^dets egentliga och af Zoologerna antagne be»

tydelfe, kan kallas abbreviata, fåfom hos iV^?W/>,

år defsutom altid gulbrun på ändan, dä Nivalir

vid alla omlliiften har denfamma lika färgad

med kroppen, ty de fvarta håren, fom hos et

och annat individuum* kunna träffas, gora in-

galunda någon mårkhg ohkhet i färgen.

Ville man ändock ej anfe deffa fKilnader

ftörre, än at de af fldijaktigheterna clim.aten

imellan, i hviika deffa djur finnas, kunde hän»
ledas, hvilket jag för min del hvärken kan
eller vil m.ed fåkcrhet bertrida 3 fä frågas bil-

ligt, om icke vid en anftåld lika firäng under-

fökning flera fpecies under detta genus blefve

reducerade, ioiellan hviika, ehuru allaredan

allmänt antagne, dock långt mindre ftilnad är

upgifven och i fjelfva verket finnes, än imel-

ian defie omtalte. Men til en fådan reduéfion

fordras otvifvelaktigt långt liorre kännedom af

deffa och djuren i gemen, än vi til närvaran-

de tid hunnit forvärfva ofs. Vi torde der-

före imedlertid fä ätnoja ofs därmed, at n^l-

gorlunda igenkänna dem eiter de charaäerer

vi kunnat uptäcka, då framdeles ytterligare och
med noggranhet anflålde underfokningar kun-
na lämna ofs det ljus och de anledningar til

granfluiing och ftådning i vSr kundfkap om
djuren, fom vi ännu nodgas fakna.

Tils åter deffe vinnas förmodar jag dock,

at den af mig ofvanföre projekterade differen-

tia fpecifica iör Muftela Nivalis, til ändamålet
eller
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eller detta djurets igenkännande, fkal finnas fä-

ker och tilräcklig.

————————^^v
"^"""^

LucANi Genus jåmte Tia :^ya

Sven/ka Spenes;

Befkrifne af

GABRIEL BONSDORFF,
Philof. och Men. Doclor.

XTär odödlige Archiater von LixNe, en af
^ Kongl. Vetenfcaps Academiens Aiftare och

meft fortjente Ledamöter, anfäg långe Lucani

Slägte bland hijecfa Colcoptera , vara oiluljaktigt

ifrån Scarahei genus, h<il(l den k^dja, hvarmed
bagge delTa genera nog nära fårenades, \ ar fä

fynbar uppa Scarah, Valgus och Liic Intemiptuf.

Van, at moget ofverväga Hdlnaderna och lik-

heterna imellan alla naturens alller, fann han
dock imellan hvarderas käftar och antenner
l\6rre olikhet, än at de i famma genus kunde
uptagas. Geoffroy, Muller och Fabricius
inftämma härutinnan, ehuru den förenämnde
förut gitvit Ii t nya genus namnet Piatjccrus^

inmn von Lixxé adopterat et namn, fom re-

dan Plinius infort, men alt fedan kommit i

glomfka, nemligen Lucanur, hvilket fedan andre
Auftorer godkändt. Kännemärcken for detta

Genus äro flera, men böra alla fan^mantagas

,

innan Lucani igenkännas; de äro följande:

Or palpis incequalibus ; mandibulis validis,

dentatis , exfertis ^porrcclis; penicillis duo-
bus c labii bali prodeuntibus. Antmix XI ar-

ticu*



ticulatge, juxta radicem mandibularum fitae, ge-

nicuiat^s, articirlo primo longiffimo, ciavato,

arcLiato, reliquis breviffimis, articulis tribus

vel quatuor ultimis anterius arniatis dentibus

totidem lameliatis obtufis fecundis, quafi apicé

pevftinat9s effent antennae.

Thorax transverfus, fubmarginatus.

Elytra marginata.

Tihiiz den.tata?, terminatce fpinis interartlcu-

laribus mobllibus duobus.

Tarfi IV articulati; metatarfo longo, cla-

vato; ungviculis duobus.

VON LiNNe anmärker i des Fauna Svecica
blott 3 Svenllka Species, nemligen:

i) Cerviif, o:n h vilkens Sexus Auélorer haft

fä olika mening. Geoffroy och Muller pä-

Aa at variet. /3 Linnei, upförd fom fcemina

til Cervuf^ år et färfkildt fpecies, hvilket den
fednare namngifvit och kallat Luc, Dorcar» Roe-
SEL, LiNNe, Fabrictus anfe dem blott for (ar-

fkildta fexus; och DeGeer har ej vifst deter-

minerat fig. Uti Skånes och Smålands Ek-och
Bok-fkogar träffade jag dem ofta i parning,

och då dertil kommer, at deras larver åro li-

ka, famt at ej ånnu Ccrviir blifvit funnen på
nägot ftålle, där ej variet. /3 varit Uka tilgän-

gelig, vågar jag klanderiöil pälH, at de blott

utgöra differentige fexus til famma fpecies.

2) Tridentattis , fom lika mycket brydt
nyare Au^torer. Fabricius i des Syftema
Infedlol. pag. 206 tyckes obilligt anfe den
vara et mutileradt fpecimen af fin Prionut

Coriariufy Cerambyx LiNN. hvilken eger tibise

inermes, antennce fetaceoe, och mandibulae bre-

ves,
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ves, kånnemårken, fomaf en ftorLixKe omöj-
ligen kunnat blandas med tibi^e fpinofx, anten-

nee clava lamellata velpeftinata, och mandibu-

Ite exfertce validie, hvilka Lucani tilhora. Man
har imedlertid varit villrådig, hvad omdöme
man fluilie fålla om detta infcvfl^ och, ehuru

jag befett nåftan alla famlingar i Sveriges rike,

har dock ej en fårian blifvit ertappad , på hvil-

ken Lin Nes carader e^^acl kunde palla. Jag

Jiar ifrån Öland fått en Lucanus, hvars käftar

åro mindre ån Cerv/^ hvars tänder pä kaitarne

åro fårre, och hvars thorax pil fidorna år hka-

fom trilobatus, men cj tridentatus, har fäle-

des anledning at tro, det Tridentatus Lixx. vo-

re denna, om eijelt den nu mera finnes, men
at den, i det fallet^ bör anfes för en varietet

af Lhc. Ccrviis.

3) Caraboidcs varierar til fårg ifrån blå-vio-

lett til nadan grön. Jag får til defTa lägga 2:ne

fpecies , af hvilka det lenare hos Entomologer

är aldeles okåndt.

4) PnralichpipeduT år fÖrUt af VOX LiNxé
I defs Syft. Nat. XII. p. 561 n. 6. befkrifven,

iafom en Tyfk Infecl, och af Geoffroy, Poxt-
opiMUAN, Fabricius och Muller uptagcn,

faAfm den lilbumnde i fin Prodr. Zool. Dan.
Åndrat des namn til Luc, Damx. Figur pä den

famma ega vi i ScH.EFrERs Elan. T. loi. f. i.

Den ar funnen af Prof. Afzelius pä Oland,

Dod. OsBECK i Halland, och af mig med lie-

re vid Skanör.

5) Picciis^ atcr, glaber, flrintus, antennis,

abdominc & pedibus piceis.

Dcfcr. Cnput convexum , latiim, antice re-

tufum, pundatillimum, nitidum, atrum
Of



Os mandibulis vix capitis longitudihé, eras»

fis^ bali fere approximatis, acutis, incurvis^

fub quiete invicem incumbentibus 5 palpis qua>

tuor 3articulatis
,
ferrugineis 5 articulo primo &

ultimo longioribus , intermedio glöböfo, anter,

longitudine mandibulce, pofterioribus duplo bre<^

vioribusj iabio iiifériori fubtus coneavo;
Åntmna C2>,-^\XQ paulo longiores^ piceie^ ela-

vä trilamelhta.

Oculi globofi, parum prominentes
^ nigri^m

Ipfo margine propé antennas fiti.

Gm/^ punétata, glabra, några, futura inter

gulam & peélus vellere fulvo ornata^

Thorax tränsverfus reftangula figuräj totos-

nitidus, ater^ punélatiffimus ? anguTis, prsefer-

tim anterioribuSj aeutis5 marginibus omnibos
acutis, reflexis, unde eanaiiculo eingitur 5 dör--

foeonvexo, linea in medio eievata, traiisv^erfa,

Peäus & Abdomen fubtus eonvexa, punélata,

glabra, picea, ano obtufo.

Scutdlum trmngu\?iXQy depreflum, punéiatum,^

atrumi.

Elytra oblonga, conVexa, poflice pärutn gfb-

bofa, poris minutifilmis pertufa, ftriata ftriis

novem, margine exteriori reflexo, canaiiculato/

aU albicantes, venis flavis.

Pedef grefibrii pieeij femoribus irilitieis,^

éraflisj tibiis fpinolb-ferratis ; plantis longiti^-

dine fere tibiGe, exiiibus, fubtus parum pilöiis;

Statura & magnitudö expriniitur adjunÉi:a

figura. Tab. VHL Fig. a.

Locus in Wefi:rogotlii(& Lapidofis^ menfe Junil,^

B1EKKANDER5 Ollrogoth. Leon. GYLLENHAt/
Metamor])hoJis incogniLa.

R Mc-
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Be[krifning ofver et injtt Nattflij ^

Phalaena Tinea Grandaevella;

an har långefedan bland Djuren anmärkt
at de ftörre Species altid behöfva längre

tid at våxa än de fmärre, ty naturen, fom gif-

vit de fenare kortare lifstid, har velat förr Ut-

ta dem i ftånd at fortplanta flägtet. Bland hi-

feélerna äter^ dar denna vifa inrättning varit

öfverflodig, efter de ej förr, ån dä fifta för-

vandlingen g3tt for fig, blifva fticklige til fläg-

tets fortplantning, fer man de Aörre larfvema

våxa lika fnart fom de fmä , for at lika med
dem fkynda til förvandlingen och upfylla lit

ändamål. Jag vet vål at några exempel här-

emot kunna anföras, fom at den iloraLucanus

Cervus lefver, efter Roesels tanka, hela 6 år fom
larf, dä de fmä Coccinelli^ endall behöfva nä-

gra veckor, men deila håndeifer åro förfäilfyn-

te at rtadga en allmän regel , och ännu mera
framter en Phalxn, fom jag här ärnar befl^rif-

va, et märkvärdigt exempel af en nog liten larf,

hvilken likväl ätminllone behöfver tvänne år

at växa innan förvandlingen, en cgenfkap, fom
mig veterligen hittils förgäfves blifvit fökt

bland alla Itörre Species af de talrika Lepi-

doptcra.

Armu en annan befynnerlighet hos var larf

är, at den ej fom de fläfta föder fig af löf, utan

i des llälle af ruttet träd ; lik härutinnan larfvea

lU Bombyx ColTus, och några tå andra hvil-

Af

GUSTAF PAIJKULL.
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ka Auåorerne ej underlåtit for denua or*

fak fom v arkvärdiga antekna.

Det var cL 8 Maji 1784^ dä fnon ännuläg
pa marken, fom jag fann denna larf i rutten ek^

pä en af Inieäer fårdeles rik ängsbacke vid
Oiunda Comminifler- bollåile i Lägga Socken.
Efter han ej hos Auélorerna var anteknad^
gjorde jag genaft des beikrifning^ hålft jag af-

ven formäddes dårtii af hansJikhet, fä fil ut*

feende, fom viftande, med d^ f§ bekante larfr

ver af Fabritii Hcpiali, eller LiJ^Nés N^äm^
antennif thoracc breviofihuf^

Hufvudet var roflfårgadt

Fötterna 16, framfötterna 6, melanföttérna

8, bakfötterna 2.

iCrö^/?^;/gräaktig5 med några fä här, forlla och
lifta ringarna hornaktiga ^ gråbruna

Längden 5 linier

Bredden | hnia
eller

Larva 16 poda, grifea, fubpilofa, capite

ferrugineo, primo uitimoque Segmento cor*

neo fubfurco.

Som våren knapt var börjad , och larfven re-

dan fä ftor, kunde jag utan möda fe at han
ofverlefvat ej allenaft vintern» utan ock en god
del af föregående fommar; en gisning hvilken
fedan förvandlades til full fåkerhet, fom rätt-

nu (kall omtalas.

Jag födde min larf med ruttna ekfpänar, fom
jag dä och då fuktade med litet vatten , at hin*

dra dem torka förmycket. Deffa förtärdes med
all begårlighet, genombärades pä alla fidor, och
fammanhåftades med en myckenhet ganfl^a fina

filkes trädan Hela tiden väntade jag dagligen

R 2 på
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pä hans förvandling och trodde, i anledning

af det hlke han vilat, fä fe en tjock lindning,

famt ånteligen dårutur framkomma en Hepialus 5

alla tre defle gisningar voro fannolike, och flo-

go Ukvål alla felt; få farhgt år at i isatural-

Hiftorien göra flutfatfer, förr än man ledes dår-

til af erfarenheten.

I Hållet at i början af fom.maren förvand-

las 5 vifade min larf ånnu i December mänad
intet minfta böjelfe dårtil. Öfver hela vintern

innevarande är, fortfor han at åta, efter glas-

burken hvari han förvarades gömdes i et

varmt rum. I början af Mars mänad var han
6 linier lang; hadefäledes pä 10 månader växt

endaft en linia, fom år aldeles ovanligt med
hvad larf fom helft, och bevifar at han, då jag

fick honom, viii var årsgammal och kan hän-

da mera. At hunger ej varit orfaken til hans
fena våxt, fyntes deraf at Phal^en, fom omfider

framkom, ej var mindre ån de, fom fångades ute

få marken, hvilket likväl altid händer däLarf-

ver lida brifl: på föda.

Den 9 Maji iorlidne fann jag andtligen at

han förvandlat lig til Puppa i et häl, fom haa
vitgräft i en fpän, och vid bada andarna beiä-

ftadt med litet grått liikc, utan at eljeil göra
fig någon lindning. Puppan var coniflc, brun,
och för intet annat märkvärdig, anat den var
hälften mindre ån det häl Larfvcn gräft lig i

trädet. Som jag vifste at Hcpialus Humuli äf-

ven gör (in lindning dubbelt llörre än Pup-
pan, Ityrktes jag däraf ånnu mera i den tan-

ken at jag af min Larf borde vänta en Hepia-

lus, mend. 29 Maji, då Ph a Ktn framkom, fann
jag föril huru mycket jag varit bedragen. Se här
dos belkrifnin^. iab.\'ilf. Fig. b. Huj-
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Hufvudct var fvafvelgult.

Ögomn bruna*

Sproten näftan fä långa fom Kroppen, ofvan-

pä fvarta, under gulaktiga.

Falpi^ långa uphögda, tjocka nertil, men of-

verfta leden fmal, fpetfad mot åndan.
Fårgen pä yttra fidan brun^ på den
inra guL

Tungan. Kärt, guL
,

Thorax. Ofvanpa brun, pä fidorna fvafvel-

gul, och under grå.

Vingarna pä fidorna nedbögde.

De ofre^ ofvanpä fldftande mellan brunt och
gult, få at den förra fårgen mera
rader framtil, och den fenare baktil.

Pä hvardera fidan långs efter, frän

det gula på thorax, löper en fvaf-

velgul, krokug, bred rand til inra

hörnet af vingen, och där denna
rand flutar, år fnedt emot pä yttra .

fidan en oval flåck af lamma fårg.

Inunder gräa, glåntfande med kan-
ten gul, franfad.

Be undre öfver alt grå
,
glånfande , med kan-

ten något ljufare, franfad.

Foturna de tvä förfta paren grå med gula

fläckar , det firta paret under gulak-

tigt , med tvenne fp ärrar af famma
färg , vid hvardera af de tvä ytterita

lederna.

Detta Nattflys Caraéler blir fäledes.

Ph. T. Alis fuperioribus fufco -flavefcentibus,

linea curva, maculaque ovata fulphu-

rea verfus apicem? Inferioribus cine-

reis.



228 (^^'^^' ^^^S^ ^^P^-^

HfaUnm år utan tvifvel ny, och bår i an-

feencie tii Larfvens länga lifstid he-

ta PhaUna Tinsa Grandizvdla,

Rån^ om verkan, af Sedum Acre, X,-

utvärtes brukadt ^

Af

JOH. L. ODHELIUS.

CJediim acre år långe kändt fom et päUtligt^ Antifcorbuticiim, invärtes utllnfufum bru-

kadt, och hvarpä ftort bevis blifvit ådagalagdt

på ganfka minga af Svenfka Arméen efteri743;

ars Sjo-Expeditioner> men des ftora kraft invår-

tes , år hittils y mig veterligen icke allmånt

kand och använd. Kongl. Academien torde

gunftigt tillåta niig at därpå anföra några Roa
gjorde i Kongl. Lazarettet

Scarbutijka Jar^ pä benen och annorftåde?

på kroppen^ åro gemenligen mycket envifa at

låkas> deras art at vid minfla vidrörande blöda^

hindrar låkningen. Sådant håvrör af fibrernas

llapphet. Emot deffa Sär har både jag och Her-
rar AF AcREL och ScHULZENKEiM med ntmårkt
förmän låtit krolTa farilt Sedtim imellan fte*

nar och lågga Örten öfver fSren, fom ombyt-
tes efter behof> de blifva Uadgade, mifta benä-
genheten at bloda och flvicka lig genom fup-

puratiou fnavt til låknuig> når Ijeniig hjelp in-

värtes tillika anvåndc:^.

Men hvad lom egciuligaft bevifat ^edi kraft

ut\'årtes pälagdtj har varit vid den harda kalls

/val'
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och nedåt 'Sädorna^

hvilken utgör en hufvud-caracler af Skörbjugg
och hitintiis varit ganflca fvär at håfva.

Utaf flera håndelfer, fom dels vore en onå-
dig vidloftighet at uprepa, dels innehålla lika

beftaffade, eller föga fkiljaktiga omftändighe-

ter, tagei* jag mig frihet nåmna Dal- Soldaten

Olof Dammare 37 år gammal, hvilken från Kro-
no-arbetet vid Drottningholm intogs på Kongl.

Lazarettet d. 2 Aug. 1785 , få kraftlös af Skör-
bjugg, med blödande tandkött j får pä flera mu-
fculeufa ftällen, famt en kall fvuUnad vid och
under bagge knan, at han hvarken kunde gå
eller göra minfta arbete. Sedan han blifvit ren-

fad med pulvis dig. ph. Sv. och fått dricka den
vanliga Skörbjuggs - Decoften af Cochlearia,

Trif. aqv. och Rad. Armoracice, ville dock ftyf-

heten under knävecken ej gifva vika, förr ån
förenämnde epithema Sedi Aeris blef pälagdt.

Men detta hade en fä fynlig och onfkelig ver-

kan at han på 8 dagar fullkomligen til iiSlfan

äterllältes och kunde d. 31 AuguiH lemna Sjuk-

hufet 5 han förmantes at nägon tid fortfara med
famma medel.

Denna ört har, fom låkmedel, flora egen-

fkaper: at vara lätt tilgånglig, ty den växer pä
alla bergaktiga backar j at kunna famlas få län-

ge marken år ofrufen hvar dag färfk, ty den
trifves , blommar och frodas frän våren til fe-

na höften, och ändteligen at vara litet eller in-

tet kofl:fam och fäledes i Sjukhus, vid Arméer
och för de fattige af mångdubbelt varde.

Af defl'a orfaker har jag trodt min ftyldig-

het fordra at gifva K. Academien del at deffa

Rön, hålft jag hoppas at genom K. Acade-
R4 miens
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miens gällande bifall Medlets fortroende hos
ailmänheteri ftal vinna all nödig ftyrka.

BefKrifning pa en hett ljus-gr eller nå-

Jtan hvit^ Orr-hbna^ Tetrao

Tetnxfmn, L>;

CARL M. BLOM.

Ät vilde Foglar afvika ifrän den färg, de af

/ ^ Naturen tätt, i fynnerhet feclan de blifvit

äldr\? pch lullvåxte, år en fä ovanlig och fåll-

fyniÉ håndelfe, at, dä d^n någon gäng träffas,

den icke allenalt ådrager fig hvarje Natur-for-

fl^ares, utan ock fjelfva Allmänhetens, up-r

markfamhct.
Mig har en Orr-höna, ai denna befkaffen-

het, kommit i händer: och fom jag anfer dea
for at vara tåmHgcn rar; få har jag, (ehuru

den är något illa faren, fä väl i anfeende til

krofsning ofver l:iufvudet och halfen, fom flyiut-

ning nied grofva hagel i undGriitvct) trodt

ri"^ig icke allenaft, få godt fom fke kunnat, bö-

ra aflemna den upitoppad , til upvifande för

Kongl. Academicn, utan ock meddela dåröfver

följande korta, men, i det närmafle, nog-granna

Biijkriffung.

Storleken^ fom pä en vanlig, mall fullvaxt,

Orr-höna.
Hufvud-fiirgcn, öfver hela kroppen, helt ljus-

grå, nog lik vild-Duf\ o-färg; men mer

ån pä allmänna Skogs -dufvor.
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ÖgonhrJ/nen ^
(Macula fuperciliaris papillpfa)

Coccinelle- färgade; af famma utfeen-

de fom pä andra Orrar, eller Orr-honor^
Evarje fjädsr öfver halfen, ryggen, broftet

och buken teknad med lina 3:1165 i

gul-brunt ftötande, våglika tvärränder;

dock ej i% tydelige, bjärte eller högdt
roft-fårgade, fom pä vanliga Orr-hönor,

Hulldtmcii fiifver-grä^ eller nålkn helt hvitaj

då däremot de altid, på en allmän Orr-?

hona, träffas fot-like^ ejler mörkt aflie»?

^ färgade.

Wing-pnnornaj fom, på hvar och en af de fifi;?

nämnde, äro, bäde ofvan och inunder,

fvarta (nigricantes), finnas på denna, 5
pfra fidan helt hvita, men å den unr
dra endaft något ftötapde i fvart: dock
med en hvitaktig rand, eller ljus för-

fkuggning, längs efter d^n bredare fjä-

der-kanten.

J>c harlika fjädrarne^ öfyer låren och benen
5

hvita.

I öfrigt inträffa denna Orr- honans kän-^

nemärken med den allmännas, fä noga, at de

icke Ikilja lig därifrån uti annat, än blott ge-

nom någon mindre iifaktighet, eller fä kallad

Colorit, uti de, på hvarje Itälle befintliga, mor^
kare färgerna. Der^ år Oiuten i en Qrre-kuil,

bland andra Ung-orrar af vanligt utfeende, pä
Norns Bruks-fkog uti Hedemora Forfamling:

och berättas äfven, at en dylik .blifvit dåt

fångad, uti giller, forlidet än

%f

^

R 5 Ben-
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Ben åta (Caries), uti nedra Kåft^
benet. En håndelfe;

Anmärkt af

A, JOH, HAGSTRÖM.

Oenens anfrätning uti ofra och nedra Käftar-

na är ingen ting mindre än ovanlig. Tän-
derna, fom uti Käftbenen äro innaglade, och
(a lätt anfrätas, famt dä meddela fin rötaj de-

ras ovärdfamma utbrytning; bruket af fkarpa,

frätande medel emot tandvärk 5 de i Käft-be-

nen befintliga flemhälor (finus); de kringliggan-

de körtelaktige delar; alt bidrager at til <ig le-

da de fkarpa våtfkor fom kunna i kroppen fin-

nas, hvilka låtteligen harftocka fig, och flut-

ligen angripa fjelfva b^nen.

Följande ben-röta, ovanlig b|de til upkomfl:

ftålle och beftaffenhet, torde likväl förtjena at

beftrifvas.

Pigan Margaretha Friman 56 är gammal,
har för 3 är fedan känt nägon ömhet, vårk

och ftickningar i hakan och nedra käften,

hvartil rodnad, hetta och fvullnad tilflog, fom
efter y är bulnade och genom flera fmä hål

under hakan gaf nog materia.

Efter nSgon tid frnmflråt fmaningom et ben

rundt om under hela hakan.

Säfom oförmögen at tjena och utan all hjelp

intogs hon pä Danviks Hospitals Curhus den

17 Junii innevarande år.

Hon var blek, pnfl|i^ och fvnllen i anfig-

ict, härför denna händelfe haft god hålfa,och
vifie
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Vifte til detta ingen orfak, annat In at hon in^

jian värken i hakan börjades varit plägad af

Qhjlruäio Mmfiiimy och nigon tid förut haft

€n ganfta iängfam Intermittent Ft^kr. Tand'
värk har hon aldrig haft, och tänderna voro
aldeles frifta. Benet vifade fig i fåret frän dea

ena angulus maxillsej til den andra, och til et

par liniers djuplek. En biodrenande dryck fö^

refl^refs, och kring benet toucherades dagli*

gen med Caiiliicum lunare och m torr linne-

lapp lades däröfver? hvarje dag runkades p|
benet med en pincette. Suppuration var niät-

telig. Pen 8 julii losnade hela \indra eller ne-»

dra m.argo ma^illa? inferioris, med defs bädei

labium internum och externurn frän ena angu-

lus maxillae til den andra, af 5 och | tums om"»

^rets, I tums bredd och en Unies tjocklek.

Såret läktes fedan lätt och hon utgick friik^

med ej fynnerligen ftort årr, d. 2z famma månad*
Denna benröta, fom af en tii ftåliet kaftad

fkarp materia, alftrad under den långfamma fe-^

bern och förvärrad af de i kroppen qvarhållné

vätfkor ex obftrudione menfinm, 0kerligea
iipkommit, år åfven til, ftållet befynnerlig, eme^
dan de, fom hos Aucftorer förut funnits an-

teknade , altid intagit, antingen öfra margo al*

veolaris maxilte, eller de upftigande delarne af

katten, eller hela kaftbenetj utan at fag funnit

någon enda fom endaft inom detta ftålle in*

ikrånkt

Som det afföndrade benftyeket vid Syin-»

phyfis maxillse var bredaft, fä at fpina interiör,

Ibm ger fäfte ät mufculi genio-^hyoidei och ge*

nio-gloffi, }a, åfven det ftåliet, fom mufculi
digaftrici fåfta fig påj alt var afföndradt> få v^r

del
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det rått befynnerligt at patienten, åfven efter

benlofsningen, ej hade fvärighet at opna mun-
nen, lyfta os hyoides och fvälja.

Det affondrade benftycket åtföljer denna be-

(krifning och förcftålles afritadt Tab. VII. Fig. a.

Islofsmigs^ och Eraxenleks 'Tider i Stor*

Jjbn och Ofvanfjb Socken i Gejlrikland;

Uti Inrikes Tidningen förlidet ar N:o 44.
den 7 Junii, förnimmes, at någon upgif-

vit de tider dä Ifcns afgäng x Mälaren för fle-

ra är tiibaka, fkedt. I anledning hårat och ^
om detta kan tjena 'Allmänheten, vågar jag

lemna en lika beråttelfe om Ifens afgång, eller

fom det här kallas. Sjöarne fliöljes, i Storfjöii

och Ofvanfjö Sokn, obferverade för den tid

jag börjat fifka dårftädesj hvaraf vederbörande
kunna göra de anmärkningar fom behagas i

anfeende til fl^ilnaden i Climatet Mälaren och
Storfjön imellan.

Islofsning inträffade harJiSdcs,

'Är 1767 Maij den 12.

- - 68 Dito - 5, 6.

- - 69 April - 21, 22.

- • 70 Maij - 17, 18.

* - 71 Dito - 17, 18.

- - 72 Dito - 14, 15.

" - 73 April - 21, 22,

obfen^erade af

A BJÖRKMAN.
Organift.

74 Maij - o. Ar
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1775 Änril rfpn

- 70 A/iaii - r

// LJLLKJ Qö*

- - 70 Anril -i-\pill - nci of^2dj 293
- 'TO/y iviai Lix "

A/f0 ii i.

Dito I*

- - 83 Dito - 13.

' - 83 Dito - *2,

- - 84 Dito - 21, 21!,

At Ifen ligger längre det ena aret ån del

andra, behofver föga nämnas, emedan det an*

kommer pä väderlekens verkningar^i litet Snö
och kali Vinter, famt en varmare eiler kallare

"

Vär med mera*

I anfeende dl Islofsningen rätta fig ock
FifWekäme, dock med några undantag for cn
del fifk fom hår finnes. Gäddan leker när Lom-
men foril höres och fes, Abboren följer ftrax

dårpä, och Mörten dä Björken börjar mälta
och fmå blad vifa lig. Id-lek år ovifsj rncn
Löjan börjar dä Rågen blommar och leker 6
veckor, inom hvilken tid 3 kullar flåppa fm
ram. Braxen, år man fäker, leker när vifla

Blomfter utflä och Enen dambar, hviika ratta

fig efter en vifs grad af värme, åfven fä fiften

i vattnet. Jag vill för denna gäng endaft ijp-

gifva lek-tiderna för Braxen, ehuru jag kunde
iemna linderråttelfe om alla fifl^-forters lekar

hårftädes, äft^en fom jag ock obferverat väder-

leken et helt är hvar dag til alla fina omftän-
digheter^ men fom jag icke fjelf fann fårdeles

nytta d«raf, uphordcs därmed.

När
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Når nu upgifves lek -tiderna for Braxen,

bor förft nämnas^ at den altid fäs tvä gånger 5

den förfta kallas Is-kullen, den fenare Starr-knl-

ien, aF det gula fom då finns pä Sjö-ytan och för-

tnodligen år et damb af växternas Blommor,
det Ailmånheten kallar Starr eller at vattnet

blommar.

Jag har anmärkt at Braxen lekt hår i Stor-

fjon följande tider:

Ar 1752 Maij den 23, 24, 25.

- - 63 Junii - 15, 16, 17, 18.

- - 64 Dito - 7, 85 9, 10.

- - 65 Dito - 10, iij, i2y 13.

- - 66 Dito - 7, 8, 9.

- - 67 Dito - 7, 8, 9-

- - 68 Dito - 6, 7, 8, 9-

- - 69 Maij - 28, 29, 3O5 31.

- - - Junii - 7, 8, 9> ic.

- - 70 Maij - 10, II, 12, 13, 14, 15, iff.

- - 71 Dito - 29, 30, 31.

- - - Junii - I5 2, 3.

- - 72 Dito - 14, 15, 16, 17.

- - 73 Maij - 24, 25, 26, 27.

- - 74 Junii - I, 2, 3.

- - 75- Dito - 12, 13.

- - 76 Dito - 5, 6, 7.

- ^ 77 Maij - 27, 28, 29,

- - - Junii - 17, 18, 19.

. ^ 78 Dito - 5, 6, 7, 8.

. - 79 Maij - 26, 27, 28, 29.

. - 80 Junii - 3, 4.

- - 81 Maij * 12, 13, 14.

- - 82 Junii - 9, 10, II, 12, 13.

- - 8 3 ^^^^] - 2T. 22, 23, 24, 2^-, 26, 27, 28.

• - 84 J^"^^ - h 2p 3^ 23.

Dä



1785* c^^^* ^^^S* ^^pt* 237

DS man ej fått mera ån en kull, är för-

nämfla orfaken, at äftedunder fkråmt Braxen
fraa landet, då han flimar på djiapet, eller ock,
at han gått få haitigt, at icke nägon märkt d-
lerfätt tilfålle lågganät förr ån leken varit Hutad.

Råttetfer.

År 17S4, fid. 293, liö» h tilfåttes^ Pétalä uncm Jbiigiora^

exteriora cet,

- - - 290, - flår härj las ban

- - - - - 24, - Kev - Kew.

1785-, fid. 96, lin. HHa ftår 2^ las

- - - 99, xg, ^ mn .ffi^
2 '

las mm t
^ • mn,

2

. - fid. 99, lin. 7^ 9, flår --(m-hn) las « (m -n).

- - - n6, - 22/ - Laggbuk - TaggbuL

- - - ii8, fid. 13, flår bakvänd, oval, las bakvandtovaL

• - - 119, - 5, - trådar farlkildt - 3:ne lårlkildff.

- - • 217, - 5^ • tiifluett « tilflutec.

* i|t *

FÖR-
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KoHGL. Vetenskaps
ÅCADEMIENS

NYA tL4NDLINGAR,
F 6 R IVI å N A D E R N E

OCtOBER^ N0VEMSER5 Decembe^jj

ÅR 1785.
'

PRESES

Herr FREDRIC MALLET,-''-
: Math. Profeffor i Upfaia*

Om Cubijka och Biquadratijlm MquatiO'-

ners jakade och nekade famt imaginajre

- eller få kallade orimlige Mötter, (Andra
Fortiuttniog.;

Biquadratifka Mquationer.

Alla iSquationer af denna Grad mSfte 5 fe-

dan andra Termen, i fall den voie tiiftå-

S des,
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des, blifvit borttac^en, nödvåndigt höra til en-

dera ibland efterföljande 9 Formler, nemligen:

x-* 4^ a"^ — Q

4- a-x- ±^ aH — o

— a^x^ a^l? m 6

x^ + a^x IT a^l} zz o

x^ — a-x ~ a^b •

+ a^x^ + d'bx TJT a^bc zz o

+ /z^x^, — A^bx ö

x^ — a^x'^ -|- ^-^a: ~ a'bc ZZ o

x"^ — a^x^ — a'bx IjT a^bc zn o

Af deffa åro de trenne forfta uti form' af

Qiiadratid^a /Equationcr: de kunna altla efter

vanliga methoden lätt uplöfas, hvarigenom de-

ras Rötters afled-ion tillika blir uppenbar, utan

at den med tilhjelp af någon Conltrudion be-

hofver förklaras. Men de 6 följande i^qua-

tioner blifva nu vårt änine.

ConfirttSiio7i L

fot Formien: x^ -j- a^^x — aH^ — o.

Igenom fafta pun(^en A, (Fig, 12.) drag AE
lodrätt emot /'AP, och til höger om punofen

A tag AB zi. b. Med vcrtex A, och en Pa-

rameter zz befl^rif Parablen MA;;;, fom har

im flräckning upat, concav emot axelen AE.
Med vertex B, och fainma Parameter r= ^, be-

ikrif ock Parablen VBcVl;;/, fom har fin fträck-

ning p'! fidan til väniter om punrten B, och
år coacav emot fm axel BA : fa blir igenom
deffe begge Parablers gemenfama fkårning aen

fgrelläJde Formlcn coailruerad.
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Berns. Drag ordinaterne PM, pm^ GM och
Em 5 få år uti Parablen MA?^, AP"" ~ a , AG
— a . PM 5 famt Aj^?^ — ^ AE — a .-pm:, fä-

AP"^ A;?^
ledes mäfie PM^ = —7-5 och vm- zi ^«

Men i Parablen BMw2 ar PM- == . BP
IT (AB - AP), och pm^ -a-^p-a (AB -4- Ap).

AP^
Til foIje häraf, finnes — = ^ (AB AP),

och ™ =: ^ (AB + Ap>

Om nu i deffa begge fifta ^quationer in-

föras de vården, fom AB, AP och Ap aga,

nemiigen AB ~ AP x och Ap =. — xt,

få opkommer uti hvardera enahanda iSiquation,

nemiigen: -+ a^x — /j:^^ ^
. pj^fgjes denfarn-

nia, fom värforefatte Formel, hvilken förden-

iliul härigenom finnes vara conftruerad. H. S. B.

Cor ollar. Det år af Figuren uppenbart, at

Parablen MA??^ aldrig kan räka den nedra gre-

nen BV af Parablen VBMw , utan blott defs

öfra gren BMm^ den han nödvändigt ftal fkä-

ra uti 2:ne pun'fi:er M och m, hvaraf den ena
fkal vara til höger, och den andra til vånfter

om fafta puncften A. Och härai följer altfä

tydligen, at alla Äiquationer af denna form:

a;^ 4- a^x — a^h — 0, oundgängeiigen mäfte

hafva 2:ne orimliga och 2:ne verkeliga Rötter,

af hvilka fednare den ena ff^al vara jakad, och
den andra nekad. Jämväl år af Figuren gau-

f!<a klart, at altid den nekade Roten år ftörre

ån den jakade.

Exempel 68 ^ — 285 ^ ^5 år altfä

en ^/^Iquation, fom mäfte hafva 2me orimliga

S 2 och
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ocb 2:ne verkeliga Rötter, af liviika fe-lnare den
ftorre fkal vara nekad, och den mindre jakad.

Ockflåro defs Rötter foij. — 1 j: 185

X. 5, och :^ — 3.

Conftvuciion II,

Fgr Formlen: -h
^^J-*^

^^ ^ ^^

' Hår conftrueras (Hg. 13.) lamma Parabler

MA?i2nji. och VB?Ai7>/, med lamma Parametrar,

Jivardera = fåfom i foregiiende confrrucllon;

ailcnafi med den åtikihiad, Cxt for denna ^-iiquji tion

tagf?^ AB, fom äfven hår — til vanlter om
p,v:nv:icn A> då igenom deiTe FarablGrs gem.en-

f?\oia ikårning den f.lrefatce Formlcn blir con-
iiruerad.

Brois. Pä famma fått , icm i furegående
Conftiuclions-bevis år utfordt, finnes ock hår,

at pm- — -~ zz a (Ap - AB), och at /V-
a'

zz zz a CAp - AB). Om nu uti hvar-
a'

dera af deffa /Equatiöner inforas behrvi-ro vJr-

den AB — A/? ~ — AS och A -v i.

få ^pkommer pä bada iUlIen den fOreiuU^ 1 <. rm-

leTU x^- a-'x a'b ^ 0: h\ ilken altfä nu
blifvit condruerad. H. S. B.

' Corniiur, r, Utaf Figuren fkunjes kkirt, at

Parablens MA;;/;;/ en. a gren AM, Ibm gar til

h6ger'om punden A, aldrig; kan komma
Te ka Parabeln VE;;/;;/, In-ilken ater, Qicer iia

fiillining, aldrig kan i^åra den andra grenen

AmiJi i flera ån 2:ne puncter ;;; och Plvar-

al" altfå tydligen foijcr, at alla /Tquationer äf

nu i fråga varande furm^, fi^cla h?Jva åtmin^

llonc
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ftone 2:ne orimliga Rötter ^ och kunna aldrig

éga några jakacie verkeliga Rötter.

Corollar. <i. Figuren vifar tillika at med Pa-

rabelns gren hvdm kunna 3 håiidelfer förefalla;

antingen at den flcår, tangerar eller gar aldeles

förbi Parabeln ^nim \ h vilket beror af relatio-

nen imellan diftancen AB och Parablernes Pa-

rametrar, det är imellan värdena på h och a.

Men detta linnes här ofvaniöre omååndeiigea
utredt i Probkm 2. och defs Corollarierj hvar-

256 /?.F-
eft år utrönt, at om —- zz -— , eller dä man.

27 AB^
i ftallet för P och AB, införer deras har

antagna vården p F ^ a och A^B ^
fä i fall det hcnnncSy at r= --

, målle Pa-

blerne tangera hvarannan, i hvilken håndelfe
altfå ÄLquationen a^x ~h a'^b 0^ fl:al

hatva 2;ne lika flora verkeliga Rötter, fem
begge nödvändigt åro nekade. Ar nu AB
eller b mindre, än at detta kan ega rum, mS-
fte Parablerne fl^ära hvarannan i 2:ne punccer,

och då har /Equationen 2:ne verkeliga, men
olika Rötter, begge aitid nekade. Skulle åter

h vara ftörre, få kunna Parablerne aldrig på
nägot ftälle räkas, och äro dä fåledes Äl.quatio^

nens alla 4 Rötter orimliga.

Man har derföre härvid följande:

25Ö ^

'

Corollar. 3. Om — < —
h fä har ^qua-

27 /'^

tionen 2 verkeliga nekade rötter, olika flora*

S 3 CoroU
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CoroIIar, 4. Om — > rrj åro Älqua-
27 0^

tionens alla 4 Rötter orimliga.

256
CoroIIar. 5. Om — =i —

j dä är, enligt

Frollem IL Ccrollarium 3, A/? zi f AB, eller

3 27^^ ^

-;f=:f^=fy-i— iz Således
256

åro för denna händelfe Ä!quationens begge
verkeliga rötter följande, neml. a- =ä v^^

och — X z= a I, famt de beege öfriga orim-
liga rötter x =z a -f a y(-V §}.

Exejjipeli, x"^ 2ix -4- Q — o. Dä den-

na iSquation jåmföres med Formlen x^ 4-
X + — fä blir = 21, ^ =

Och emedan här befinnes , at — < 7- ; tv

27
256 2r

-< -—-7? fä mäfle ^quation hafva, jämte
27 CA)'
2:né orimliga, ockf3 2:ne verkeliga, nekade och
olika Rötter. Denna ^quations- rötter äro

följande: .v — | :f | V~-3^ • ^ — ^ i

Exempel 2. x** + S-v + ^^3 zi här är

63
zi 8i ^ = — • Säledes befinnes för detta

8

256 256 8 ....
exempel, at — > rr? ty > ——'-^ foli-

27 b> ' 2- (yy
akteligen fkola denna ^Tquations 4 Rötter vara

allefammans orimliga. Detta inträffar ock,
emedan Rötterne äro följande: ^' = 2 v -5
och 'V — — 2 i. ^/ - 3.

Exem-
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Extmpel 3. AT^ + 2048^ + 12288 = 0^

12288
hvarelt n 2048, ^ = = ^. Man

2048

256 255 2048 ,

finner har at — =1 ~; ty — =: ——h der-
27 P 27 6^

fore måfte denna /flquation, jåinte 2:ne orim^

liga, hafva 2:ne verkeliga, lika ftora, nekade
Rötter, nemligen: — .v =1 ^ | = ^^512 rr 8>

X zz Och de begge orimlige fkola vara

^ - ^ y ' I± ^ v^c-v^^ I) — v"
^512 i (V ^2048)

y(-/5f) - 8 ± 8 y ~2.

Anmärkning,

At conflruera Biquadratifl^a quationer af

följande form: — a^x +" a^b n o.

Det fker (Fig. 19 och 20) aldeles på famma
fått, fom i föregående begge Conftrudioner,
allenaft med den (Idlnad, at AB, eller tages

uti en contrair led emot hvad deffe Conftruélio-

per innehälla, och at äfven Parabeln BM far

en contrair hållning; fäfom af Fig. 19 och 20
år at finna. Och Bevifen til deffa Conftruftio-

ner åro åfven de famma, fom de begge näft

föregående.

Håraf blir en tydlig fölgd, at alt hvad förut

år fagdt angående Formlerne x"^ -4- a^x a^b= o^

det famma gäller ock för x^'''a^x "^f a^b = (?,

likväl med den atfldlnad, at hvad vid de förra

talas om nekade Rötter, bör hår förftäs om
jakade, och tvårt om,

Til uplyfning härutinnan behöfves altll ej

mer, ån följande Exempel;

Exm*
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Exempel i. — ^Qx — 285 — 0. I anled-

ning af Conftruclion I, och deis Covollariuw^

fte denna /?!quatlon hafva 2 orimiiga Rötter,

famt 2:ne verkeliga, en jakad och en nekad,

livaribland den jakade fKai vara itorft.

i^quationen eger ock följande Rötter:

^ = ~ijL3 y-25 5) och X - 3.

Excjnpel 2» — 21 x 8 — Kår ar

:i: 2I5 famt ^ ~ Och emedan det be-

2^,6 256 2r
finnes at — <! ty — < -— j få do-

27 27 (-f-jy

mes, i anledning af Coiiftniciion IL och defs

Coroliar. 3, at denna /5iqiiation har, jåmte 2

orimliga, äfven 2:ne verkliga olika Rötter,

begge jakade. Rötterne åro ock x zz - ^ j±,ly -23 j

,r :i: f + I Vs, och a: - | - | ^5-
'

Exempel 3. .^"^ — 8-^ +63 =r 0; hvareft

a^^ zz S-> och b zz man rinner altfä här, at

256 _ _ 256 8^- > - ; efterfom — > Derföre
27 27 (V)'
och i anledning af Coyollar. 4. vXi Ccriftruaion II,

nrafte Äiquationens alla^ Rötter vara orimliga,

yr.quationen har följ. Rötter a- z^r - 2 4;. v -
5,

och a: =n 2 V — 3.

Exempel 4. Uti x^quationcn .v-^ — 2048^
H- 12283 = o är i^"^ in 2048, och b z=, 6, Och

256 2048 _ .

emedan — n —- — —
5 ty qor m.in dca

27 6^ b'
^

flutfats, i anledning af CorolL 5, i Conftruclion 11^

at /Equationen, jamtc 2:ne orimliga, ocklä Tnai

halva 2:nc vcrkehga lika ftora Rötter, begge

jakade, och at /tquationens alla rötter Sro föl-

jande,
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jaqde^ nemligen: x zzaV^^^^ x ^V^l, och
'X zz - a i/ | jL ^ yC^-V^D? det år x =^ 8>

donftruBion III.

tör Formlen : ~x^ a^x^ 4~ ^^^^ "T ^iHctih

Igenom fafla punften A, (Fig. 14 och 15.)

:dräg emot pKV lodräta lihien A£; oCh med
vertex A famt en Parameter ^ befkrif Pa-

4*äbeln Mhrn^ fohi våndér iig upät, och år cön-

cav emot axlen AE-, Tag vidare, tii- vänfter

om punäen A, AG ^ | ^: och med pUndei^

C, fåfom Centrum, uprita en half-cirkéi hMmH^
/hvars Radius CB —

Y<J^ A hc)^ nemligen

CB ~: y (| + om i^quationen år

x^ + a-x'^ 4* ^"^'^ — ^^^^ ^ <5? nien åter

,CB Z2 -/Cl Älquationen år

Förmedelft Cirkelns och Parabelns gemen-
farna fiiårning år den foreftälde Formlen con*
'firuerad*

^evis, I föijé af iParabéins égehfl^ap, år

(Fig. 14.) a , AG, eller a . FM z MG- - AP^ j

AP*
åfvenfä u.vmZiLhfx fäiedes FM^ r ,

och z -

—

*

Men enligt Cirkelns natur är ock PM*
^ CB^ ^ CP^ - CB- ~ (AP + AC)%*
åtvenvål pm"- z CB^ — Cz?- ~: CB^ —
(A/) - AC)^

T Der.
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Derfcre mäfte^ = CB^ - CAP AC)*}

och '-^ = CB^ - (A- - AC)^

Om nu hår inforas pä CB, AC, AP Och

Ap deras behöriga vården, lom åro: ^{\b' ±_bc\

I ^5 .X och — la gifva hvardera af de be^-

ge l:fta ^5 quationerne denne Formel, nemligen

x-^ + a-x" + a'bx ~ a'bc n o, hviiken alt-

fä härigenom finnes vara conftruerad. H. S. B.

Den hår föreftåldc Formel innehåller 2:ne

ferfKilda Ä^quationcr, hvilkas Conftruction nu
pä en gäng blifvit iipgiiven. Men Ibm öe dock
i några mäl haiva olika egenfkaper, i affeende

pä Rötternas affeclioner; lä mälie, for båttre

redighets fkuL om ;hvardera ^qur.tionen far-

fkildt afhandlas, uti följande Corollarier, och
nu förft for /tquationen

+ a'X' + a'bx — a-bc — o.

CoroIIar, i. Utaf fjeln-a Figuren och Con-
ftrudionen är tydligt, at om m»an ock uprita-

de den nedra hälften af Cirkelen, kunde
den aldrig rika Parabeln MAfn^ hviiken akll

blott af öfre Half-Cirklen BMH kan fKåras,

och ej mera an i 2:nQ punder M och Der-
af följer ofiridigt, at alla i^quationer af denna
form mäfte nödvändigt hafva 2 orimliga Rötter.

CoroIIar. 2. Aivenfi är det cgonll- enligt,

at, la fram.t CB > AC, mäife Cirklen och
Parabeln oumgångeligen flura hvarannan, och
det i c:ne punc^er, den ena til höger, och den
andra til vänfter om puncten A, pä det fättet,

at altid blir Ap > AP. Och fom, hkmätigt
fjdfva
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fjelfva Conftruélion (Fig. 14.) för /Equationen
af den form, fom nu egenteiigen är i frä-

ga, det år oundvikeligt, at CB > AC, ty

y(| + ^0 > f ^itfä blir håraf en oftri-

dig foigd, at alla ^quationer af formen
-j- a^-x^^-^ a^kx •— a^hc måfle nöd-

vändigt ega 2:ne verkeliga Rötter, nemiigeri

en jakad, och en nekad, hvaraf den fednare

altid (kal vara ftörre, ån den förra.

Exempel, 4" 3 -^48-^ ~ 28 ^
Man kan vara fäker, at denna /Equation (lial

hafva 2 orimliga Rötter, famt en jakad och en
nekad verkelig Rot, och /len nekade llörre

ån den jakade. Detta befannas ock af fjelfva

Rötterna, fom i detta exempel äro följande

^ ^ -£ i^l V - 47; och X --^ I _£ I }/i7.

Vidare förekommer nu at utröna Röttier-

nas egenfkaper i /^quationen:

-f- a^x^ + a^bx + a'^b€ o,

CoroIUr, 3. Uti Conftruélionen af denna
Äquation, har man gjordt CB y(| b- - bc\

och AC I ^, hvaraf nödvändigt följer: at

CB < AC. Således hörer til denna /Equa-

tion Fig. 15. Och emedan Cirkclen BmH, in-

galunda kan fkära Parabeln AM?;/, efter den
Itåhning han genom Conftruöiionen eger, me-
ra ån i 2:ne punäer^ fä fkcnjes häraf, at äf-

ven alla ffquatioiier af formen 4^ a^x^ -4-

ii^bx érbc ^ 0^ nodvåndigt mäfle hafva ät-

jninitone 2:ne orimliga Rötter.

Caroilar. 4, Da, fom lagdt år, man hår al-

tid har CB < AB; fa kan Cirkelen BmH al-

drig komma at il^åra Parabeln AMm på högra
fidan om punden A? hviiket altfä gifver til-

T 2 känna^
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kånna, at om denna Äiquation eger några ver-

keliga B.étter, hvilka dock icke kurxna vara

flera ån 2\i\q^ 9k mäfte de begge vara nekade.

Corollar. 5. Om \ b < c , och faiedes

I <^ bc', då blir v(| b- - bc^ eller Radien

%C orimlig; i hvilken håndelie altia ir.gen

fkårning med Parabeln l^an ega rum; foijakte^

iigen måfte dä /Equationens alla 4 Rötter va-

ra orimliga. Åfvenfä om 5 ^ zr ^r, eir.edan

Radien CB dä aideles forfvianer, fä at ingen

fkårning kan bli!

Corollar. 6, Men at Cirkelen BwiH och Pa-

rabeln Amm jlx>ia fl^ara hvarannan, dä, läfom

hår är, CB < AC, det beror ej blott af vår-.

<let pä Radien CB^ utan ock tillika på relatio-.

nen imellan CB och AC. famt Parametern för

J^arabeln Amm. Ty relationen dera imelha
kan vara fädan, at Cirkelen nmW tangerar Pa-

rabeln Anun \ i hvilket fall /Equationen målie

hafva 2:ne verkeliga, lika ftcra Rötter, altid

nekade. Ar Parametern florre ån denna rela-

tion fordrar, mäfte Cirkelen och Parabeln fkä-.

ra hvarannan i 2:ne pUnöer, och .-tquationen

f^ledes hafva verkeliga, men olika nekade
Rötter. Om åter parametern är mindre, lä

kan hvarken fk4rning eller tangering ega rum;
hvarföre /Ev^uationen d^ icke kan hafva nägon
yerkelig Rot, utan mai^e de rJh vara orimllLie.

Nu är har ofvanfurt> uti Vroht UT. och dcfs

CorQllaricr utredt, huvn förhallandet imellan

Parametern p. Radien BC och diftancen AC
finnes vara ior hvardera af dciTe 3 ne ferfkilde

håndelfcr: fäledes töijei: af alt detta famman-
tagct :

Corol"
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. Cproliar, 7. At, enligt frohL IIL CoroUar,

ap^ AC + V{^C^ + 8BC^))

(3 AC V(AC^ + 8BC^))^
^

få fiola Cirklen B???H och Parabeln AMw' fl^ä.

ra hvarannan : det år, dl man hår inforer behö-
riga värden pa p - ACzr^ ^3 och BC^~|^^-ir^

atom —T^vr^ -

v "vx- > I5 eller, fom år

-Öet famma, om — —7-^ 7—- > 15

fä fhal ^quationen af nu i fråga varande form
"hafva 2:né nekade, verkeliga qlika Rötter^ jem-
te 2:ne orimliga,

CoroUar. g. At, enligt Probl IIL CoroUar, 2,

om -—r-7 yrrr / ..3 < 15 fä har

iEquationen inga verkeliga Rötter, utan äro de

allefammans orimlige, Men

Corollar. Q, Om —

—

^—— zr

dä har i?!quationen 2:ne lika ftora verkeliga

Rötter, hegge nekade, fom, enligt ProbL III.

Coroll 3, åro hvardera zz |AC-| i/(AC^ 8BC^) i

det år: ~ X I é rr I V(gb^ — 32^0- och
Qm = 32 blir x ^ k

Exempel T, ä:* 3^:* + 2 a: 12 0:

vid jämförande af denna ^quation med defs

formel x"^ + ^^x^ + d^l^x + ä-^^: iz o, be--

finnes — 3, ^ = f , farnt c 6. Och eme-
dan hår år | é <; (r, efterfom | • f < 6^ fä

pi^fte, i förmägo af Covollar, 5. denna i^iqua»

tion igke ega nägon verkelig Rot^ utan alla

T 3 defs
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defs Rötter vara orimlige. Det förhäller fig ock
få; ty -Squationens Rötter åro: ^ =: - 1 J;;. 1/ - 2

,

och ä: zir I >/ — 3.

Exempel 2. + 2jc- -1- 24X + 72 =
Hår år ^- — 2, ^ — 12, och c: — 3. Således

befinnes i detta exempel den cafus intråffa,

at I = <r, emedan | . 12 = 3. Derfore,
och i formägo af hvad härom i Corollar. 5. är

anfordt, fkoia denna ^quations Rötter alie-

fammans vara orimlige. Sä är det ock. Röt-
terna åro .v =1: 2 2 y- 2, och + V - 2,

Exempel 3. a:^ + 2^;^ + 32 + ^5
Uti denna ^quation år a'-=Li^ bzzi6, ochi:zzf|.

Således befinnes vål här vara I ^ > c, eller

1 . 16 > Men, efter fom vården på ^, ^ och

. hår åro Sådana, at
8^^^ -^i/.9^--32^0)

^ ^

.

8 . 2^ C- 16 + 1/(9 .
16^ - 32 . 16 . ff)

)

(3.i6-V(9. 16^- 32^16. fl))^
fördenlkul mäfte lika fullt, i förmågo af Corcll. 8,

ffquationen i detta Exempel hafva alla luia

RÖKer orimlige. Defs Rötter äio ockfä

:

ATiz — 2j:.y — I, och ^ = 2j+3y-i.
Exempel 4. x^ + •+• 44 + 42 — o.

Emedan i detta Exempel ^ b — 44, och
c=L^j'y fä befinnes ej allcnaft vara J /' > f, eller

8 -h v (c, b'-^2 bc) )

8 • ^ • c- 44 + V(9. 44^-32. 44-3t\)

(3 . 44 - y'(9 .44' - 32 • 44 • fr))'
derföre fl^al, i iörinäi^,o at CoroHar. v5r /Kqua-

tion i detta Exexiipel, hafva^ jimte 2:ne orim-

1 . 44 > Ih utan ock "^-^^^l.;;;^ ^^ '^^^ > 1

5
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iiga, afven 2:ne verkeliga, nekade Rötter, fig

imellan olika. Så förhäller det fig jemvål
^ed denna ^quations Rötter, fom äro föl-

jande, nemligen; x :=i 1 ^ y ^ x zz

<)eli x r: — I.

Exempl 5. a:"* + -4- 4OA: 4- 5^ = o.

Hår år 2, ^ — 20 , = j ? fåledes

,1 ^ > ^5 emedan |.20 > f: åfven befinnes

har at —-—TT^J— = i5 ty

8. 2 (— 2Q + v" (9 . 20^— 32 . 20 . f))

(3 . 20 — (9 . 20- — 32 . 20 . f))^
Fördenfl^ul och til följe af hvad Corollar, 9. fö-

refkrifver, bör man här döma, at illquationen

ikal hafva, jämte 2:ne orimliga, ockfå 2:ne

verkeliga nekade och lika ftora Rötter, a£

hvilka begge fiftnåmnde hvardera fkai vara

I ^ - i >^(9^^ ~ 32^0 =15 - i >/2704 ~ 2.

Detta inträffar ock på iSquationen i värt Exem-
pel: 2x- AQx + 56 z:: o, hvars alla

Rötter åro :v = 2 i 2 y— |, famt — ;e 2,

och — X 2.

för Formlen: x^ -j- a^x^ — a^^bx aHc rr ö:

Aldeles famma Conftru(Sion, fom den näft

föregående, blott med den åtfkilnad, at båt
(Fig. 16 och 17.) tages AC, fom | ^, til

höger ompunélen A. Och igenom Parabelns
och Cirkelens (kärning, blir den förefatte Form-
ien conftruerad,

Bevis. I följe af Parabelns egenfkap, år
(Fig. 16.) a . AG, eller ^ . PM =: MG^ ~ AP^j
åfvenfä a , pm Ap"". Således har jpaan PM^ =

ConftruBion IV,

och pni'

Men
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Men enligt Cirkelens natur, år ock PM* i=

CB*— CP^ - CB^— (AP — AC)^; ätven-

vål P»4* = CB^ - = CB=' - (Ap + AC)^
AP*

Derfore mafte —- =CB* - (AP -AC)=}
a

och ^ =: CB^ - (A/> ^ ACy.

Om nu här inforas behöriga vården

CB, AC, AP och Kf, fom åro: V(i^' ± H
X och — .Yj få gifva hvafdera af de begr

ge fifta /Equationerne et och famma refultat,

ncmligen: A- a- —
- a^bx ^ a-bc zz o;

hviiket år vår forefatte Formel, fom altfa här*

igenom linnes vara Conflruerad. H. S. B.

Amiärknmg, Uti Fig. 17, fom hörer til hån-

delfen CB =: V il b^- — bc), finnes CP icke»

fäfom i foregående Bevis förmäles, CPtrAP-AC,
hviiket endaft gäller for Fis^. 165 utan har man
i Fig. 17, CP = AC-AP, odi CPV.AC-AP^

AP"*
hvadan Ä!quationerne blifva hår : —7- zz CB —

AP'**
(AC AP)^' ; och —- = CB^ - (AC - APy 5

men detta gör ingen åndring i fjelfva faken;

ty når i begge deffa /Equationer inforas de vår-

den^ fom ÄP och AP', Fig. 17. ega, nämligen
x^ och 4- X, jåmte de förr anförda vården

pä CB och AC? fä kommer man likafullt til

enahanda Refultat, fom förut, nem ligen x-^ +
^2^z — ^^i^y. a^-bc rz 0. Härigenom år alt-

fä vår Conflruftion i Fig. 17. åfven bevilh

Samma anmärkning vid Bevifet ofver Con-

ftmciion III. eger.ock rum, i anfeende til Fic^. 15.

iiViiket

1
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hvilket jag hår velat nåmna, efterfom det pä
fit råtta Itålle blifvit förgätet

>^F6r ofrigt och på enahanda fatt, fom uti
Afhandlingen om Conftruäion III^ finner man
äfven hår följande Corollarkr^ nemligen forft

för -älquationen

:

«|-. a^x^ — a'^bx — a^hc zz o,

CoroUar. i. At alla -ffquationer af denna
forni mäfte altid hafva 2:ne orimliga Rötter,

Cwdlan 2. At famma iälquationer ockfå
Mdfe ftola nodvåodigt ega 2:ne verkeliga Röt-
ter, en jakad och en nekad , famt den jakade
altid ftörre ån den nekade.

Vidare följer ock pä iika fatt for ^fliquationen t

Corollar. 3* At alla fådana i5iquationer mä-
lie nödvändigt hafva 5 åtaiiniione 2:ne orimli-
ga Rötter, (Fig, 17),

Corollar. 4. Om ^qnationer af denna Form
ega några verkeliga Rötter, fä fkoJa de altid

vara 2:ne til antalet, och begge jakade,

CoroUar. 5, Om ^ antingen | ^ eller,

J b < c'^ fä äro nödvändigt ^quationens alla

4 Rötter orimlige,

CoroUar. 6, Fallän man hade | ^> ^; mea
likväl värdena pä b och € vore fådana al

—7-7— — ™~ <! I? lå kan

^quationen ej heller dä ega nSgra verkeliga

Ec-tter^ utan åro d® allefan^maas orimlige.

V '

^ iKsr&U
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Corollar, % Men om— —f -—4 > i,

dä har ^quationen nödvändigt, jåmte 2:ne orim-

liga, ockfå 2:ne verkeliga Rötter, begge jakade,

men olika ftora.

CoroHar. 8- Ar åter —^ / ^—-^ zz r.

fS mäfte iSquationen, jåmte 2:ne orimliga, äf-

ven hafva 2:ne verkeliga Rötter, begge jakade

och nödvändigt lig imellan lika flora; af h vil-

ka hvardera mäfte vara x | ^ - 1 y(gh' -32 ^0 j

men om ock i denna håndelfen vore tillika

gÄ^rzSS^r, fä blir xzz^b.

Anmdrhting, At med Exempel ftyrka fan-

ningen af deffe Corollarier, hvilket låter fig

göra, likafom i den föregående IH.-dje Con-
Itruétions anförda Exempel, torde likvål anfes

vara öfverflödigt : hvarförejag, at undvika vid-

löftighet, darm.ed innehåller.

Conjlruciion V,

För Formlen : a!^ — a-x- — a^bx ji a'bc =r 0.

Igenom den fafta ^inden A (Fig. 21, 23,

23, 24.) drag CAR lodrätt mot /'AP, och tag

derpå, nedanföre punéfen A, ACzz~a. Ige-

nom C, fSfom vertex på axlen AC, och rned

en Parameter, fom år = ^, befkrif Parablcn

MMCmvi\ fom har lin fträckning upär, och
ar concav mot axlen AC. Tag vidare, til v5n-

rf*

fter om punden A, AB = —
-r-

och bc-

ll;rif igenom pun<flen B, fåfom vertex, på axlen

AB, och med en Parameter = ^, Parabeln
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MVB»iM, fom är concav emot axlen AB,
och har lin fträckning åt högra fidan om B:;

fä blir igenom deffe begge Parablers gemenfa-

ma (kårning den föreltålde Formien conftruerad.

Bevis. Låt alt vara draget, fom Figuren
utmärker; få befinnes, jämlikt egenftapen af

Parabeln MCm\ at RM^ =: ^ .CRj R'M'^ =
CR'; rm^ -zz a ,Crh Och rm^ zz a . Cr\ Nu

emedan RM = AP, R'M' = AF 5 rm = Ap,
och r'm ^ A/: åfvenväl CR :rr AC - PMi
Cr = AC + P'M'; AC - pmy och
C/ =: AC + pV: fä följer af detta alt,

at AP* ^.a(ihC' PM) j AP'^ a (AC + P'M');

=r (AC - pn{) j och A/^ = a (AC + />W>
AP*

Återigen häraf, at: PM* =: (AC --T

V

a
AP'^ Ar?*

P'M'* = (_. AC)^; fm^ = (AC-:^)*5.
a a

och pm^ = - AC)*. Men efter Para-

blens MWB;«M egenfkap, är ockO oftridigt, at;

PM* = ^ . BP = ^ (AB + AP)5 P'M'^ =
h zzh (AB 4- AP')5 = ^ . =: h

(AB - kv) \ och fni^ rr K B/ = KAB . AV).
AP*

Derfore mäfte (AC Y-b (AB + AP)j
a

AP* A»*(— - AC)* = KAB + AP'); (AC-'-i-)*

= KAB - A/>) ; och - AC)^ -h (AB-A/).

Om nu här införas på AC, AB, AP, AP',

A/? och A/, deras behöriga värden, fom äro:

U 2 ka.
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i; ay — Xy - Xy och "Xy få, gifver hvar«

dera af förenämnde 4 il!quationer et och fam-

jna refultat nemligen : x^ - ^-^^ - ^-^a: 4i ^-^cn t?,

fom år den föreftälde Formlen, hvilken altfä

härigenom finnes conftruerad. H. S. B.

Man har fåledes här pä en gåxig upgifvit

Conftruäion för de srne ferfkilda ^quationer,
hvaraf förevarande Formel beftär, i alfeende

på de begge teknenjh framforMa termen däraL

Når det öfra teknet, +, där förekommer,

dä år AB = ~ . det kr AE -^ - c,
4b b

(Sledes ^ . AB zz AC- - b . eller, emedan
^.AB z: AV^, blifver AV^ =: AC^ - b .ci
hvaraf följer at här mäfle AC > AV. För-
denfkul höra Fig. 2r och 22. til itquationen

» a'^x^ ^a^bx a^bc ZZ o.

Däremot om Äquationens filta term har

teknet — ; ia blir AB zz ~ -+ cy det är
t

AC"
AB z: ~ + cy fåledes b . AB, eller AV^

b

AC^ + b,c; hvadan altfä AC < AV,
Derföre höra Fig. 23 och 24 til ^quationen:
— a^x* — a^bx — a'bc --= o. För red i 2: hets

{kul bJifver bäft, at betrakta hvardera .4:quatio-

nens egenflvaper lärllsildt uti följ. Corollaricr:

och nu fgrft (Fic^. 21, 22.) tor ^xquationen:
x^ — a^x^ — u-bx -J- a'hc — v,

Carollar, Vid denna A^qiiation, hvaruti

AB zz — Cy förekprnma äfven uti fjeifva

Con-



Conftruftionen 3:ne olika händelfer, neml. om

— zz c, om -7 > <r; och om -7 < c*

I förlla håndelfcn mafte punåen B nod-
vändigt komma at inträffa pä punélen A, eme-
dan i detta fall år AB =20. I andra hlndel«

fen fkal puncten B komma til vånfter om
punéten A. I den tredje ater mäfte B nöd-
vändigt blifva til höger om A.

Deffe 3 olika håndelfcr fordra nu fårfMld

utredning hvardera.

Forfta HändeJfen: når -~ r: c,

CoroUar, 2, Då kommer Parabeln Mm^mM
at fä fin vertex i^puélen A, och kan altfä icke

fkära mera ån den ena grenen M'MC af Para-

beln MMCmm\ hvilket nödvändigt fker uti

2:ne punder, den ena belägen nedan om APP',
närmare til punéten A, och den andra ofvan-

om APP'5 längre ifrån pundem A, men begge
til höger om fiftnåmnde punél.

Håraf följer altfä helt klart, at om uti en
ffquation af nu i fräga varande form ~
a^x^ — a'bx + a^bc o, det fkulie förekom-

ma, at -7 zn få kan med all fåkerhet flutas,

at den ^quationen fkal hafva 2:ne orimliga

och derjemte 2:ne verkeliga Röu^r, begge ja-

kade och fig imellan olika»

Exempel Uti ^quationen x^- Gx-- 32^; -i- 9 zr <?.

6j b= ^/ och e 3^^. Och emedan

har inträffar at —, :z c, efterfom =: ^-y
4* 4-

T

U3 ty
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^ mällc, uti detta exempel, i^quationens- acnet

Rötter vara orimlige, men de öfriga tegge ver-,

kelige, jakade och olika.

Detta befanna ock ^quationens Rötter, fom
äro: jc=:-2±.y-5j och x = 2 +_

Andra HSndelfen: når -7 > ^

Corollar, 5. Säfom förut fagt är, mSfte för

denna händelfen punden B nödvändigt vata

til vånfter om punélen A. Men hår forefalli

egenteligen 2:ne olika cafus. Ty AB kan an-

tingen vara ftörre ån AO, fåfom i Fig. 21,

eller ock AB mindre ån AO, fåfom i Fig. 22.

Lät nu vara förfta cafus:

Corollar. 4. At AB > AO. Här ligger i

Fig. 21 tydligt för pgonen, at emedan bäde

AB > AO,^och åfven AC > AV, (hvilken

fednare prnftåndighet, fåfom förut år påmint^
oumgångeligen hörer til i^quationer af nu i

fråga varande Form); fä kunna Parablerne MEM
och M'CM icke undgå at fkära hvarannan i

4 fårfkilda punäer M, w?, m och M', hvaraf 2:ne

M, M' fl^ola vara til höger, och de andre 2:ne

fw, 7n til vånfter om axlen A C. Därvid finnes

ock klart, at den ena punden M' bland de

2:ne til höger måfte vara längre belågeu från

axlen CAR' än någondera af de 3 öihga, nien

åter den andra punden pä högra lidan, eller

M, närmare belägen til famma axel, än nSgcn*

dera af de öfriga 3. puno^terne.

Nu fom AO- =: Pnramet: MC^^' ^ aC =:

s A d — I a-, och faledes AO zz a y ak-

fl följer af hvad nyfs lagt är, at om AB > AO,
det



det är at om -7 - c> ä V f, eller, fom kom-

mer pi et ut, om -7 — ^ V i > ^> fä mSfte
4^

då ^quationen x"^ a^x^ — ^^^at + a^ic zz o,

nödvändigt harva alla fina Rötter verkeliga^

och däribland 2:ne jakade och 2:ne nekade,
imellan hvilka befkaffenheten fkal vara fådan,

at den ena jakade år ftörft, och den andra
jakade minft a£ alla 4 Rötterna.

' ExempsL x^ ^ j^ox^ ^ + 140 zz 9, Vid
jämförelfe håraf med Formlen, blir = 40,
i =: ^ zz f, och c zz zz Hår befin-

40
nes at -j-^Vl > c, ty -V" 40-! > ¥•

4^ 4* T
Således måfte i^quationen i detta exempel haf-

va alla lina Rötter verkeliga, fig imellan olika

ftora, famt 2;ne jakade och 2:ne nekade^ och
fkal den ena jakade Roten vara ftorft, men den
andra jakade Roten minft af alla Rötterna,

•Detta alt inträffar fullkomligen^ ty ^quatio-
-nens Rötter åro x :z. j\. + 1/6, Ar~4*-'|/6,
-X zz — 4 — 1/2, och ;c =1 — 4 + y 2.

Lät nu äter vara den andra cafus:

Corollar, ^. At AB AO, eller -7 - ä >/i <j

hvartil hörer Fig. 22. Dä kan, pä vänftra fi-

dan om axlen AC, Parablen CmmO antingen
fkåra Parablen hmmM uti 2:ne punéler w ;

eller kan Parablen CmmO tangera Parablen
Bw'wM utantiU eller ock kan Parablen Cmm'0
igå Parablen BmmM på vänftra fidan aldeles

förbi, få at de til vånfter om axlen AC icke

råkas.
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räkaSc Detta alt beror af det olika förhål-

lande, fom värdena på Parablens QinmO och

Parablens Bm'wM Parametrar famt dillancerne

AB och AC fig- imellan kunna ega; h vilket

ater hår ofvanfore finnes vara omftåndeligeii

utredt uti Problem IF. famt defe Coroliarier a,

3 och 8-

Dar är S daga lagdt , at förenämnda

Symptomer af fkårning, tangering och för-

bigående fkola intråffa uti famma ordning fom
16 (AC y(4AC^ - 3 P ^ AB))

TkIac"-+- V(4AC^ - 3P. AB))^
^

det år (dä i fallet för P, AB och AC,

införas deras här egande vården - -

och I d)^ i fanima ordning, fom
ja-- ^.hcY. cf^ ^ yg^^ + 3^0) > = < I

Jämväl år det klart, at i famma ordning,

fom deffe Parabler, på vänftra fidan om axlen

AC, antingen fkåra, tangera eller gä hvaran-

nan aldeles förbi, i famma ordning fkal /Squa-

tionen ockfå hafva antingen 2:ne verkeliga ne-

kade och fig imellan olika, eller 2:ne verkeli-

ga nekade och lika Hora, eller ock 2;ne orim-

liga Rötter. Men i alla deffa handelfer målte

jEquationen ock flådfe hafva 2 verkeliga jaka-

de Rötter, emedan af fjelfva Figuren år uppen-

bart, at Parablernc icke kunna undgå at pä hö-

gra lidan om AC Ikåra hvarannan i 2:ne pundter

M och M'. Af detta alt följer filedes

CoroUar. 6. At nar - öch det tillika

ftullc
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få måfte /liqLiationen hafva .alla lina Rottei"

"

verkeiiga, 2:ne nekade opii 2:ne jakade^ af

h vilka iiiin.^LiP.nde denen^Tfka} vara itorft och
den andra minll af RGt|:€rne5 forn alla äro olika*

Exeinpd x'^- — ^/j.x- ~ Ci20 x »f- 48 ^ o.

Uti detta- exempel är zz "j^^ b och-

r ^ Man har altfa här — — ^ |/| <^ ^1

74
emedan -—— - ^37 ^ ä% * jåni val finnes i detta

. C^ä^- Yda"- -h^k'))
exempel -7---— - > i» ty

3.(1/74) ><"(#)^ ( ^/74^-^ V^(i*74 3 StV))'
'

'

derfore kan man trygt påiiag at /Equationm
X'- -y^x- —22ÖX 4- 48 ™T Ö5 ikal ncdväiidigt

hafva alka Rotternc verkelige, nemligen 2:ne

jakade och cirie nekade, hvaraf den ena jakada

ar liorit och den andra minft af aila Rotterhe*

At ock detta i fanning få ibrhiller lig, utviia

jemvåi fjeiiva /Equationens Rotcer^ iom ärö

X - s V ^3y.^ ^ 5 — 1/ 23p —
och X 4.

Corollar, 7. At om -- — a |/ | < och tillika

åro ock /Equationens alla 4 Rötter verkelige,

2:ne jakade och 2:ne nekade 5 men de begge
nekade iKoia vara Uka flora 3 och^ iäfom i Pro-
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bkrA II'. CirdJar. Q. år vift, fl-.al hvardcra af

delTe begge iika rötter vara:

f AB (AC -h y(4AC ^ - sP.AB))

2AC -f 1/(4^0- - hP. AB)
'

iran hår inforer analytifka vården , fa {kzl

hvardera af de becr^e nekade Rctterne, eiler

3/' (.7 -i- v (I éi' + 3^0)

Exempel, /Equationen - gx' - 12 = ^
har a- zz o, ^ — f, och c =: 3. Således finnes

bär — - ^ y/f < r ; ty — - 3; I < 3 j och tillika

-4ky . (f^ + v-cj + 9 ^'0)
' TTT 7^

— 7-^--.- ernedaa
S.d' {a + v Q a- + 3^0;-

Fördenfkul n-iäfte /^quationen i detta Exempel
hatva 2 jakade olika och 2 nekade lika liera

Rötter, alla verkelige, och af de begge nekade

flcal hvarclera vara
, ; ' , -^—^

_ C9-4»f-3) - (i-M G - 9-r 3»^3))

3.tC3 + •/a.9 + 3.^.3;)
"

Således fkal här — x — 2.

Sä år det ock: ty rctterne til /Equationen
-gx^ - ^x -f- j2 ~ ^5, :^ro al lefammans föl-

jande, nemligen x = 3, a: ~ i, och at r: - 2,

famt .v — 2.

CorolUr, 8. At oni -y - ^ V} < Och tillika
\
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kan iSquationen icke hafva nägra veikeliga

nekade Rötter, utan ftal dä nödvändigt hafva
J2:ne orimliga Rötter, famt 2:ne verkeliga jakade.

Exempel, — 63 ä:^ — 170 x -j- 270 = 0

;

hvaråft 63, ^ Vj 3 c ^ ff Hår

ix nn- ~ a VI <^ ^5 ty —^ - < ^.

Jåmvål befinnes hår, at

ia^- ~ ^bcY . Cl- ^2

+

Va + 3 ^0) ,—— ,

—

^—-—. <l j emedan

(^3 - 4
. W > ff;^ (Iy63 + . 63 -h 3 -W » f^))^

5 • •— c -1- 1/(1 . 63 3 . W • fy))'

Sr mindre än i. Derfore bör flutas, at iSqiia-

tionen i detta Exempel eger 2:ne orimliga, fä-

fom ock 2:ne verkeiiga jakade Rötter.

Detta befannas vidare af fjelfva Rötterne
til Älquationen 63 — 170 a: 270=^:0
fom åro följande, neml. x — 5 i V
och — 5 ^ y 15.

Corollar. 9. Eljeft kan ock under vår fö-

revarande alhnånna håndelfe at -7 > (det

år: at puncT;en B finnes vara til vånfler om
punften A) den feriliiide omftändighet inträffa,

at ~ - Ä 1/ ^ ~ famt fSledes — - r = ^ 1/ 1,

hvilket i bagge Figurernc 21 och 22, hörande
til den Formel ^ fom nu år i fräga (nemligea

X 2 —

5

o.
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— a^x'^ — a-hx -|- a"-hc — ö), betyr-er, at

AB, få at punden O kory.mer at falla

pä punden B.

Bet år dä uti begge Fj;.njrerne ganOa tyd-

ligt, at uti denna Vjåndeiie ki;nni Far^blerne

jckc undgå at flråri iivavsnnan i 4:rtl pundér,
nemligQu i"2:ne prjnder til vånfter och iene
puncter tii höger om axlen AC; af hvilka

begge fednare den ena fkal vara nårmali och
den andra l^ngiT: belägen fiän axeleh AX' utaf

^ila 4 punderne.

Häraf f6;;er altfä at, om -~ - a — Cy

f
få mäfte uti denna hånde^fe Fornilén x-^ ^ a-x^
^ a^-ifx 4- a'tc 0^ nödvändigt hafva ailé

defs fyra Rötter verkeiiga, ocli det få, at e ne

åro nekade och 2:ne jakade, famt at den ena
jak^de .ar niinll:, men den andra jakade ilorlt

utaf alla 4 Rötterne. i\

I ofrigt och fom af Figurevncs pSfeende ar

klart, :a når AO AB, niåfie ock A/

~

altfl n^al i detta fall AB nödvändigt vara m
af /Equationens nekade f;(^:tter. Det år, at om

nti vår Formel göres c zz. — a y ^'-^ få flxal

'den famma kiuma jåmt dividera? med i^quatio^

rien x AR o)
^isf: ii^.f t^,^ v { , .

.

Når man derforc inföi^r detta varde pa c

uti formlei);, foni Hfirigcaomfår detta utfcende

0 \ku\[c (il di^n.fam.nn, .^iqiiacionen x -^d y 5 — 0,

vara en Fa^äor.

Deua -flår ock fullkom^hzca ini ty efter

verkfiålct divifioa, lianer maa icki nå-:ot
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Beficluum : och Quotus blifver följande;

^ - ax^ fl ~ .| a-x + f Vi c?,

ExempL 32 a:^. — 24 at, -j-, 160 rzi o~':

hvaråit a 32, ^ I, och c z=z Som nu
'

.

I denna Äquation intråffar at ~ a V\ -z~-

ty —- — 1/^^ --fh få fkal var /Equation

^4. _ g.^.^ _ 24 :v + 160 ^ o,; nödvändigt ega

sila defs Rötter verkeliga, iaint 2:ne jakade och
:2:ne nekade^ a£ jivilka torra en flkal vara ftörft

och en miiift af alla R-ötter,

Aldeics fa år ock förhållandet -med y%x.

^-qliations-Rotter, hvilka alla äro deffä, nemL
-r^ I Ar V 2f, ;^ :^ ^5 famt 'i^^ ^ i — V.^H
och ™ — 4. ' '

'
• ^ '

Åndteligen förekommer ock

:

^

"

Tredje Handelfen: når —- <! i?,

Corollar, \o. Efter var Conftruftions be«

fkaffenhet (Fig, 22.) mäfte då nödvändigt hän-

da, at punclea B kommer til höger om punden

A, efterfom vårdet af AB eller blil

negativt, fä ofta < c. Hvarvid aldraförft

'faller ganfta patageligt, at Farabehi M'''B''V' icke

l^an lT^åra Parabeln ivrCO mera ån i 2:ne punfter,

begge til höger om axlen ACj hvilket ock
nödvändigt (kal fke, om piinften B' eller vertex

Parabolie komir^er at hgga imeilan A och N.

Och i detta fali blir oumgångeligt, at ^qua-
X 3 tionen
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tionen fkal hafv^a 2:ne orimliga och 2:ne ver-

keiiga Rötter, de verkeiiga begge jakade och
olika flora.

Men om e vore fä mycket ftorre ån —

,

åt punélen B' kom at bli pä högra fidan om
punélen N, da ankommer pä relationen imeU
lan begge Parablernes Parametrar, famt diftan-

cerne AC och AB', huruvida delTe Parabler

antingen (l^ära, eller utantil tangera hvarannan,
eller ock aldrig räkas, hvaraf man aitfa for

de hit hörande Biquadratifka ^quationer bör
döma, huruvida de hafva antingen 2:ne verke-

liga olika Rötter, fom dä begge åro ;jakade,

eller 2:ne lika ftora jakade Rötter, eller ock
alla Rötterna orimlige.

Vi företage nu förft den cafus, då punden
B' kommer at ligga imellan A och N, det år:

når AB negativ år mindre än AN eller AO;

eller, fom är detfamma, når f - — < ^ V

eller ock når — + y I >
Corollar. it. Enligt hvad i föregående CjvoU

lario IG redan fagdt år om demia håndelfe

^ -4- Ä > r, fimies mycket klart, at qua-

tionen x'^ — (i'^X' — a-bx + a^bc — ö, då mä-
fte hafva, jåmte orimliga Rutter, åfven
I2:ne verkeliga, begge jakade och lig imellan

olika, nemligen AP" och AP'".
Exoupd, x^ ^ 4 A- - 3 ,v + 6 z: o; hvar-

eft a- 4, ^ — I och r =: 2, Hår år

4*
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~7 <! ^? ty — < 25 åfvenvål -7 •+'^/| >
4^ 4-1 4^

ty -i- 4- /| > 2. Derfore inäfte ^quatio-
4-1

nen i detta Exempel hafva ö:ne orimliga Röt-

ter, iam.t 2:ne verkeliga, begge jakade och (ig

imellan olika. Sådant beftyrkes ock af fjelfva

Rötternas förhällande, fomäro x iz-^±^^y
;v zi 2, och X :=z I*

CoroUar. 12. Om åter punélen B' kommer
pä högra fidan om N, det år at AB' vore ftörre

ån AN eller AO, hvilket vil fäga at c- - > ay\^

a-,

eller fom år det famma -7 + ^ V^^ < c, dä
4I?

förekomma efter olika omftändigheter de 3*ne

fkiljaktige cafus af Parablernes antingen fkår-

ning, tangerande, eller aldeles förbigående;

hvilka olika omftåndigheter tydeligen determi-
neras uti Problem F, famt defs Corollar, i, 2 och 3.

Dar finnes afgjordt, at i fam.ma ordning foin

16 AB^ (AC 1/(1 AC^ 3 P . AB)) _
3;.C2AC-+y(|AC--h3P.AB))-
det år (dä man i ftållet för p, AB och AC
fåtter deras hår egande vården a^b^c—^, ochfÄ)

gbc - a^-y . + v(i + 3 be))

3ab-(a + VCla^' + Shc))-
" ^

fkola Parablerne antingen fkåra, tangera, eller

gä hvarannan aldeles förbi; hvilket utmårker

at Älquation fkal i famma ordning hafva , an-

tingen 2:ne verkeliga jakade och Jika ftora

Rötter;,
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Rötter, jämte 2:ne orimliga, elier alla defs 4
Rötter orimliga.

Af detta alt följer fälunda:

Corollar. 13. At nxc — a y^'< och

tillika ; ~ <- I ;

fä w.aPiG var Formel x - - a^x- - a-bx -r a-lc o

halva 2:ne verkelige, jakade men olika Rutter,
jem.te 2: ne orimlige.

Exempel, x^ - '7 x- - -q x -^72 ZZ o hår
år /z' 7, b ^ och ^: y-; man hnner

fäledes at i detta exempel både ^—-i- a y£- < r;

ty —^-rj + V I < y j ai\ en ock zt

C4.y.y-7)'.a Va,7-^3-^-

V

))

3 . ( v'7) • • (v'7 - va -7-^3.^°. y)}^

år mindre ån i. FördenOujl och enligt hvad
har förut fagdt ar måile /rquationen x-^^-jx--

30X + 72 =r ö, hatva 2:ne verkeliga, jakade

och olika Rötter jamtc 2:ne oririuiga.

Sä ar det ock: ty /Tquationens Rötter

aro följande, nemligcn .v iz: 3, .v :z 2 , och
, ^ + v V 23.

Corollar. 14, At när - H-^V v <r, men tih

hka
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,ka O^ulle vara
(4^^^T.(ff^^(|^-^0)^

dä eger vär Formel, jämte 2:ne orimlige, ock-
få 2:ne verkeliga jakade Rötter, begge lika

fi:ora : ocii, i förmago af Problem V, Corollar, 3,

Ikal hvardera af deffa begge verkeliga Röttoc

- f AB(AC + V^(4AC^+ 3P>AB))
^^'^^

2.AC + /C4AC^ + 3P. AB)y
elier dä man nyttjar de analytiika vården

t C-^ -
J-p

. Cl + V(l ''^ 4- 3^0)

• 3 •

Exempel, x'* — — zQx + 44 o ; hvar-
eft /i^ I, ^ =: 28, och t = -7-. Hår år nu

< c; ty —- + YK ^. Och
4» 4-28 ^
emedan uti detta exempel befinnes at åfven

Sar- (a -Jr Viia^ + 3^0)^ ~ *^

•^

(4.28.¥-iy.(|+ I/g. 1 + 3-28. ¥))
3•I•28^(I-t--/Ci.I-+-3•28.¥))*

^'

altfä måfte /Squationen hafva 2:ne lika ftora

verkeliga jakade Rötter, jämte 2:ne orimliga,

och hvardera af de jakade lika med

f - -p . (I + va o-^ + ^bc)•)

z
; det ät

= f - ^-ts) • (I+va • I 3 28.
ffij _

I + + 3.28.¥)
Y Ockfä
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Ockfä åro uti den proponerade .^qiiationen
Ä-"*- — X- — 28^ 44 — ^3 sila dels Rötter

följande x — 2^ x n 2, och -2J11/-7,

Qorollar. 15. At når — a \/\ famt tillika

bennnes, at r~7~ r ~r rr: > i >

fa ftola Älquationens alla fyra Rötter vara

orimlige.

Exempel. Uti i?!quationen x'^-2x'-Qx-^ j^Q- 0^

a
år =12,^ — 45 och Således ~:-^aV\ < c;

. Y < (ö\ arven befinnes, at

4.4

(4 4'^-2r.(i t/2 4-y(-L2 4-3.4-^)) ^ j

3(1/2). 4.4(1^2 -f- vQ.2 -4- 3 -4- 6))^

I anfeende hårtil rnålle altfå /^quationens Röt-

ter allelammans vara orimlige. Rotterne åro

ock deiie: .v ::z 2 / -2, och ~ - 2 Hh^ 2 V~\.

CoroUar. 16. Under nu förevarande allman-

na händelfe — < r, kan ock den fpeciele ca-
4^ a'

fus förekomma, at \r a V ^ ^ r, hvadan

c - a Vi:, det ar (Fis^, 22.) AB = AX.
-It''

DS får Parabeln M" B'V' fin vcrtex i pun.^en N,

ocii vifar Figuren helt klart at Parabeln C:MM
,

(kal dil Ikara cien tona i 2:ne punder N och
M"', men ej i tlera.

Häraf
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Häraf far man altfä draga den folgd, at alla

^qiiationer af formen a^x^ -a^bx-^a^bc— o^

om där år a lliolä nödvändigt

ega 2:ne verkeliga
,
jakadé öiika Rötter ^ äfvén

ock 2:ne orimliga: och den mindre vefkeliga

Roten AP'' biifver då :~ AN, hvilket Figurert

tydligen utvifar når B' faller pä

Man finner ock hår pä lika fätt^ fom i

Éoroliar. at ^quationeri x ä Y~ år

én verkeiig Faélör til FoJtmlen i denna händelfe*

- Exempel. x^ — 8-^^ + Ö6 =:

Efterfom tz b och c CD ff^ fä

finner man här 5 at a V i ^ ty
4b

+ VI z If. Dérfore måfle ^quatiö-
4 *

nen häfva 2:ne orimliga och ^:ne verkeliga jä-

kade Rötter^ hvaraf den mindre zz a 2.

Detta inträffar fullkomligen. Ty Äquatiö*

nens Rötter äro x z: ~ f J;:, | V - 19 5 3^

och X z: 2.

GusT. Adolph leijonmARK.

(jFortfåttning cH annan gäng!)

Forfta
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Förfca Fortfåttningen,

Om Cometernes minfia afftånd ifrån ^or^
dens orbita ( jåmte anmårktiingar^ om

^^^'-^ Coniets EkuunUr.
Af

ERIK PROSPERIN.

§• nr^io år aro nu forflutne, fedan jag til

Kongl. Vetenfkaps i\caderaien inlämna-

de mine uträkningar pä de til den tiden bekante

Cometers minita afftånd ifrån jordens orbita.

Sedermera hafva AAronomerne obferverat åtta

nya Cometer. För at fullborda den påbegyn-

ta Theorien, hafver jag åfven underfokt huru
nåra hvar och en af deffa mojeligen kan nal-

kas vår boningsplats, och år linnadjat få lån-

ge Gud lämnar mig lif och hålfa , hvart tion-

de är dårmed fortfara, i hopp at Kongl. Veten-

fl^aps Academien benäget täckes anle denna
förfta fortfåttningen.

§. 2. Af de nämde åtta Comefer hafver

ineden blifvit obferverad i vårt k. fädernesland.

Alle hafva varit föga märkelige, och de fle-

Ite endaft fedde af Agronomer i den fodra de-

len af Europa, där de mera gynnas af ren luft

och klar himmel. DefTe Cometers Elementet

äro ej eller, mig veterligen, på något ftälle

tilfammans tryckte, fä framt icke i Herr Pin-

grés nya Cometographie , hvilken bok ej ännu
Järer kommit til vårt land. Mig torde därfö-

re

^ •) Sc dc"t fcrcgaende i Kongl. Academiens Handlin-

gar år 1775 pag. 133 och följande.
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re tillåtas, at, innan- jag gär vidare, anföra
dem, fädane fom jag dem famlat, dels af den
Franfyfka Conmijfance äer Temr^ delS'Ock genom
enfkild brefvåxling, pa det at de, fom til åf-

ventyrs gifva fig den mödan, atunderföka mi-
na upgifter, matte veta hvilka Elementer jag
vid utråkningarne nyttjat. Jag fortfåtter där-
vid den nummer päCometerna, fom de hafva
i min förra Tabell.

LXIV 1^79.

För denna Comet har jag nyttjat tre fer*

fkilta Elementer, nemligen:

Af Herr Prsefidenten de Saron.

Den upftigande Nodens ftålle - o' 25° 3'

Orbitans lutning til Ecliptican - 32^ 26' 14"

Perihelii ftålle .... 2*27^14 o"
Periheiii afftänd ifrån Solen— 0.71321g.

Cometen gick igenom, fit Perihelium är 1779
d. 4 Januarii kl. 2^ 30' d' eftermiddagen. Tem-
pus medium til Parifer Meridianen.

Des rörelfe var Dired:.

Af Herr Mechain i Paris,

Den upftigande Nodens ftålle - o^ 25^ 5' 51"

Orbitans lutning til Ecliptican - 32^ 24' d'
Perihelii ftålle - - - - 2^ 27*^ 13' n

'

Perihelii afftånd ifränSolenrr o. 713127.

Cometen gick igenom fit Perihelium, år 1779
d; 4 Janu^ rii, kl. 2^ 12 minuter o fecund efter-

luiddagea. Tempus medium til Parifer meridian.

Des rörelfe var Dired:.

Åndteligen har jag ock fjelf, pä fått, fom ne-

danföre fl^I nämnas, uträknat Parabolifka Ele-

menter för denne Comet.
Y3 LXV
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LXV 1780.

För denne Comet har jng nyttjat tvanne fär-

flulta Elementer, nemligen

:

Af Herr Prof. Lexell i Petersburg.

Den upftigande Nodens llålie - 4^ 4° 30' o"
Orbitans lutning til Ecliptican - 53^ 15' ao''

Perihelii ftalle - - - - 8' 6° 10' 22"

Perihelii afftänd ifrån Solen =r o, TOi2if.

Cometen gick igenom fit Perihelium är 1780'

I Oét. kl. 3^ 32 minuter 49 fecunder för

middagen. Tempus medium til Parifer meridian,

Des rörelfe yar Retrograd.

Af Herr Mechain.

Den upftigande Nodens fiålle - 4^ 4^ 8'^
19''

Orbitans lutning til Ecliptican - ^^3^ 48'
'

Perihelii ftålle - - - 8' 6^ 21' 18"

Perihelii afftånd ifranSolen zr c. 099255.
Cometen gick igenom fit Perihelium Sr 1780
d, I 0^. kl. 6^ 12 minuter 50 fecunder för mid^
dagen. Tempus medium til Parifer meridianen,

Des rörelfe var Retrograd,

Des Elementer berättas reprtefentera obferv ak-

tionerna bättre, ån de föregående.

LXVI 1781.

Af Herr Mechain,
Den upftigande Nodens iialle - 2^ 23° c' 38'*

Orbitans lutning til Ecliptican 43' ^ö'""'

Perihelii Ualle - - ^ .7^29^ 11' 25"

Perihelii afUånd ifrän Solen — o, 7758^1.
Cometjen gick igenom iit Perihelium ar 1781

d.7JuIiikl. 4^41 minuter 20 fccuiuler eftermidr

dagen. Tempus medium til Parifer meridianen.

Des rörelfe var Dired.

LXMf
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LXVII i78r.

Af Herr Mechain*
Den upftigande Nodens ftälie - 2* 17° 22 52'^

Orbitans lutning til Ecliptican - 27° 13' 8"

Perihelii fiålle - - - 0^16^328"
Perihelii afftänd ifrån Solen ~ o. 961013.

Cometen gick igenom fit Periheiium är 1781 d. 30
Nov. kl. o* 41 minuter 46 fecunder förmidda-

gen. Tempus medium til Parifer meridianen*

Des rorelfe var retrograd.

LXVni 1783-

For denne Comet fkola följande Elemen-
ter ftå anförde i Herr Pingrés Cometographie
T. II. p. 511, men jag vet ej ännu om han
fjelf eller någon annan uträknat dem.

Den upftigande Nodens ftälie - 24° 13' 50"

Orbitans lutning til Ecliptican - 53^ 9' g'

Perihelii ftålle - - - -1*15^2446"
Perihelii afftånd ifrån Solen— i. 56121.

Cometen gick igenom lit Periheiium år 1783 d.

35 Nov. kl. 5t 53 minuter 23 fecunder eftermid-

dagen. Tempus medium til Parifer meridianen.

Des rörelfe var Direél.

LXIX 1784.

Ai Herr Mechatn.

Den upftigande Nodens ftäile - 26*^ 49' 21"

Orbitans lutning til Ecliptican - 5?^ g 12"

Perihelii ftälle - - - -2^20^4424"
Perihelii afftand ifrån Solen r o. 707858.
Cometen gick igenom iit PeriJielium år 1784 d.

21 Jan. kl 4^ 56 minuter 47 fecunder eftermid-

dagen Tempus medium til Parifer meridianen.

Des rörelfe var Diret^l.

Y 4 LXX
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LXK 1784.

Af Herr von Angos Malthefer-Riddare.

Den upftigande Nodens llålle - 2^ 26° 52' c''

Orbitans lutning til Ecliptican - 47^ 5^' o''

Perihelii Itålle -
^

- - - 28' 55^'

Perihelii afftänd ifrån Solen = o. 6505.

Cometen gick igenom fit Periheliuni år 1784
10 Apr. kl. 9* 17 minuter o fecund, förmidda-

gen. Tempus medium til Parifer meridianen.

Des rörelfe var Retrograd.

Denne Comet har endaft blifvit obferverad pi
Maltha.

LXXI 1785.

Af Herr Mechain.

Den upftigande Nodens ftälle - 8^ 24^ 12 15''

Orbitans lutning til Eclipticnn - 70° 14' 12'

Perihelii ftålle - - - - 3^ iQ*^ 51' 5^"

Perihelii afiiånd ifrån Solen r= 1. 143598-

Cometen gick igenom fit Perihelium år 1785 d.

27 Jan. kl. 7^ 58 rnin. 4 fecunder Cx^termidda-

gen. Tempus medium til Parifer meridianen.

Des rörelfe var Direft.

Utaf deffa åtta Cometer igenkännes ingen,

at hafva förut blifvit obferverad, la framt icke

den fednare för är 1781, hvars Elementer tyc-

kas utvifa någon likhet med den, fom obfer-

verades år 1337. Denne HauHc fäledes hafva

högft 444 är til omloppstid, och i tit långfia

afftånd ej vara fullt 116 gånger längre ifrån So-

len ån jorden, men ofakerheten i obiervatio-

nerna vid den förfta apparitionen, tillåta icke

at i den delen utfåtta något med vifshet.

§. 3. Genom de anförde Elementer haf-

ver



TABELL,
Som utviiar omftändigheterne af Cometcrnes minfbi afflånd ifrän

Jordens orbica.

Pag. 297

I. II. 111. IV. V. VI. VII. VIII.

Comctens mimer ocli Sr,

fanit Alironoinens nanm.

Cometcns afilSnd

ifi'ån Noden,

Tordens af-

ftand itVa.,

ramiiiaNod.

»lliåndnäii

oi'bita.

Comeiens
Annmalia Lon^itudo

Solis.
Tiden fov Comcten. Tiden för Jorden.

LXiv. 1779, de SnroH 9. °i3 33 +
0

I 2 5 0. 0151 63 24 52 6 24 0 56

il r ' "

1778 Nov. 30 14 47 17 1778 oa. 16 19 0 II

- - • - - Mcchain 9. I 16 27 + I 4 33 0. 0157 63 23 4- 6 24 I 18 - • - - 30 15 6 25 - - - - 16 19 32 35
Profpcrin 9, I 12 36 + I 23 0. 0148 63 22 57 6 24 7 0 - • - - 30 16 39 5 - - - - i6 31 50 0

LXV. 1780, Lcxell 9. 18 39 38 + n 25 13 0, 2622 140 20 0 9 23 4 47 1780 Oa. 26 17 43 16 17S1 Jan. 12 7 II 36

Mechnin 9. j8 3t 56 + 11 II 52 0. 2622 140 44 5 9 22 56 27 - - - 26 17 27 0

Lxvi. 178r, Mcc/jain '6 2 39 38 + 0 23 0 0. 2017 26 28 50 * 23 23 38 - • Jul. 20 15 29 0 - - Jun. 13 17 42 10

LXVH. I78I) Mechain 9, 16 59 31 - 15 12 12 0. 194.]. 44 19 53 8 2 10 40 - Oft. 27 25 13 - - Nov. 23 12 28 39
i-xviil. 1783) Piiigré 9 2 46 13 - 39 44 0. 5792 6 2 50 7 223+ 6 - - Nov, 6 18 23 37 - - • - 14 12 18 26

LXIX. 1784) Mechnin 9 5 47 19 + 38 18 0. 2404 29 42 22 7 23 II 3 1784 Febr. 3 11 52 23 1783 Nov. 15 3 23 3

Lxx. J784) f"" Atigos ö 10 28 33 + 7 3 52 0. 2;346 44 5 28 19 48 8 - • Maij 14 23 57 22 1784 .Jun. 9 16 36 20

Lxxr. I785J Mechain ö 2 33 47 - 52 2 0. 2124 22 45 54 8 25 4 17 - . jr.n. 6 19 45 14 - Dec. 15 18 59 44
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ver jag, för deffe åtta fednare Cometer fStt

följande Refultater/^) foi^i anföras i likftämmig-

het, med den Tabell, fom jag uträknat för de

föregående Cometerne, och år införd i Kongl.

Vetenfliaps Academiens Handlingar för år 1775
pag. 193 5 hvareft åfven närmare förklaring fin-

nes öfver hvarje Column.

§. 4. Utaf deffe Cometer hafva fåledes de

flefte ej kommit jordens orbita mycket närma-

re än Venus , dä Hon år ofs fom närmaft. En
utar dem eller 1783 års Comet, kan ej en gäng
komma ofs fä nåra fom Mars. Däremot var

1779 års Comet ej mera ån fex gånger längre

borta ifrån Jordens orbita, ån Månen. Endaft

fem ftycken af de förut obferverade Cometer,
kunna komma vår boningsplats fä nära fom
denne , och emedan jag något fyffelfatt mig
med at fä reda pä Hans bane, torde jag til

flut fä nämna därom. Sedan Herr Messier i

Paris obferverat denne Comet i fyra månaders
tid, nemligen ifrån den 18 Januarii til den 17

Maji, var Han fä god och lämnade mig del af

alla fina obfervationer, med begäran, at jag

ville i anledning af dem uträkna Cometens Ele-

fnenter. Jag fökte ock genaft pä det vanliga

fättet des Parabolifl^a Elementer genom tren-

ne obfervationer, fom voro gjorde den 22 Ja-

nuarii, den 21 Mars och den 15 Maji, men då
jag ville jämföra deffa Elementer med obferva*

tionerna, fann jag, at de ej allenaft gäfvo La*
tituden för den m.edlerfta obfervationen fem
minuter för liten, utan ock at de åfven un-
derllundom afveko ifrån de öfriga obfervatio-

nerna 4 til 5 minuter, bäde i Longitud och
Latitud, men at delTe afvikningar ejfkeddege-

Y 5 nom
(*) Se den bifogade Tahellm,
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nom häftiga fpräng, fom hade kunnat komma
af fel i Ijelfva obfervationerna , utan, at de
fmaningom ökades och fedan minf!r:ades igen.

Detta gaf mig anledning at tro, det den råtta

EHiptifka orbitans fkiljaktighet ifrån en Parabel,

fom jag fupponerat den vara, under fä läng

apparitions tid, kunde vara orfaken hårtil;

hvarföre jag förefatte mig, at om möjeligt vo-

re, af defTa obfervationer utfoka des Elliptilla

bane och omloppstid. Rummet tillåter mig nu
icke, at utreda den method jag nyttjat. Det
kan vara nog, at nåmna, at jag genom fem
obfervationer fökt en Conifk Seclion, hvars

focus Solen år, utan at fupponera at areerna

äro proportionella emot tiderna, fom framlu-

pit imellau deffa obfervationer , fäfom man gör

når man pä det vanliga fättet uträknar Come-
ters Parabolifka Elementen Genom en fådan

method nyttjar man både den obferverade Lon-
gituden och Latituden vid alla fem oblervatio-

nerna, i ftållet för det, at man vid det vanli-

ga fättet at igenom trenne obfervationer finna

Cometers Parabolilka Elementer, endaft begag-

nar fig af endera vid den medlerfta, hvadan
Longitudeii vid den famma kan inträffa med
obfcrvationerna, men Latituden därifrån vara

mårkcligen n\iljaktjg fåfom det ock i Ijelfva

verket han dt mig med denna. Areernas jäm-
förande med tiderna, blifver uti den af mig
nyttjade method en Controll, hvarigenom fjelt-

va Eiementerna federn.era grani^kas. Til at

vinna all den noglict, fom min förefats for-

drade, tog jag mig iörll: före at underföi<a fjelf-

va obfervationerna
, pä det fättet, at när flera

voro gjorda pä famma dag, tog jag et medi-

um



um af alla, och jämförde famma medium med
hvar och en ferrkiid obfervation på den dagen,

liafvandes tillika affeen-de pä Cometens Geor
centri(]\a rorelfe, under den tid, fom framlupit

imelian obfervationerna. De dagars obfervatio-

per, fom endaft någre fä fecunder afvikit ifrån

medium för famma dag, har jag antagit fåfom
de fåkrafte, och endall nyttjat medium for det

fe dagar, fedan det bUfvit corrigeradtjmed Aber-
tatlon och Parallaxen. Myckenheten af ob-:

fervationerna häfver tillätit mig et fådant ur-

vai,- emedan jag ända fått obfervationer för

hvar ättonde eller tionde dag, under Come-
tens hela apparitions tid. Til mitt förfta fört

fök utvalde jag öbfervationerna för d. 18 J^s

nuarii, d. 23 Januarii, d. 17 Februarii, den 6
April och d. 15 Maji, famt fann en Elliptifk

orbita hvars omloppstid var iiöo år. Jag bibe-

höll fedan de fyra förfla obfervationerna, och

tog obfervationen af den 17 Maji i Hållet

för den fifta, famt fann ännu en Elliptift or^

bita, hvars omloppstid var ji2^ är. En få nä-

ra öfverensflåmning i få ISng omloppstid, of-

vergick i början min förmodan, men når jag

fedan combinerade andrji obfervationer, fick

jag helt ohka utflag, i anfeende til omlopps-
tiden, dock gåfvo de fiel?e den famma ännu
Jängre. Således fick jag af obfervationerna d.

18 Januarii, d. 8 Februarii, d. 17 Februarii d.

7 Mars och d. 15 Maji om Ellips hvars om-
loppstid vore 19,009 år. Åndteligen gäfvo ob-

fervationerna ai d. 18 Januarii, d. 17 Februarii,

i27 Februarii , d. 21 Mars och d. 15 Maji mig
en Parabel, eller rättare fagt en fädan Hyper-
•bel, fom oändeligen litet fkiljer hg ifrSn en

Purabcl. Och emedan det äro delTe FaraboliPKa

Ele-
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EIementer5fom jag ofvanföre nyttjat för at fin-

na Cometens minfta afftänd ifrån jordens or-

bita 5 vill jag hår anföra dem.
Den upftigande Nodens ftälle - 25^ 23''

Orbitans lutning tii Ecliptican - 32^ 16' 56''

Perihelii ftälle ^ - - - 2^ 27° ig' 44"
Perihelii afftänd ifrän Solen iz: 0.7136226.

Excentriciteten =1.00001, Når axis major fup-

poneras = i

,

Denna lilla (kilnaden imellan axis major och
Excentriciteten^ gör at man kan antaga dem för

lika ftora och fåledes orbitan för en Parabel.

Cometen gick igenom fit Perihelium är 1779 d.

4 Jan. kl. 4. 21 minuter 23 fecunder eftermidd.

Tempus medium til Parifer meridianen.

Des rörelfe var Direét.

§. 5. Huru nåra deffe omloppstider inftåm-

iha med obfervationerna kan intagas af följan-

de jämförelfe, hvareft teknet — betyder at det

uträknade ftållet år mindre ån det obferverade

och + tvärtom.

Omloppstid 1160 ar.

Obfervat. Comct.Longit. Skilnad Comet. Latitud Skilnad

Dag. gen. Element, ifr. Obf. gen. Element. ih-. Ohf.

to ' / n 0 '
"

Jan. 18 9 27 2 9 —0 I 51 13 49 N 0 0

23 9 18 13 5t ~o 6 54 17 34 —0 1

Febr. *j 8 15 33 55 —'O 22 5Ö 41 18 4-0 29
1 17 7 ^7 59 4^ —0 7 54 3 14 + 0 25

27 7 +3 33 4- 0 20148 28 9 + 0 19

Mart. 6 29 5 55 + 06 4- 17 39 —0 I-'

11 6 14 19 57 0 0 3^ 14 5*^ + 1 29!

6 9 22 10 — I 6 24 37 -3 + 0 29
April 6 6 4 5+ I —0 34 3 8 13 4. 0 22

17 6 i 40 5
—0 16 12 35 50 + 0 59

Maj i 15 6 0 12 38 0 0 3 5" 4^ 0 0

17 16 0 20 4v'> -^ 0 42 3 ::S 55 —c 16

IL
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II.

Omloppstid ig^oog år.

?83

Obfervat.

Dag.

—7—m

—

gen, Element.

OK.ll llaU

ifr. Obf. gen, Elsment, ifr. Obf.

to'''
Jan» 18 9 27 2 10 Q 0 51 ^3 49 0 0
Febr. 26 7 12 10 26 + 0 9 49 4 13

Mart.
27 7 10 43 33 + 0 34 48 27 19 —0 31
21 6 14 20 0 4-0 3 30 14 4 4-0 29
27 6 10 I 35 —I 2 25 24 57 —0 8
28 6 9 22 20 —0 56 24 36 58 + 0 3

Apr* 6 6 4 54 16 —0 19 18 25 4® —0 II

22 6 0 48 39 Hho 35 10 27 22 —0 17

23 6 041 S H-o 36 10 4 52 —I 8

Får obfervationerna d. 8 Februarii , d. 17 Febr.

,

d. 7 Mars och d, 15 Maji , har jag ej med deffe

Elementer uträknat Cometens Geocentriflca

ftållen, men man kan doma, at de ganfka nå-

ra inftåmma med de obferverade Loca dåraf,

at om man antager tiden imellan obfervatio-

nen d, 18 Januarii och d. 7 Mars for enheten^,

fäfom jag gjordt här ofvanfore, blifver

tiden imellan d. 18 Januarii och

Genrom ob-iGenom Ele- Skilnad
fervation. menterna.

8 Febr. r: 04398754 0.4397971 - 0.0000883

17 Febr. n 0.Ö262686 0.626*626 —:0,ooooo6o

15 Maji
—

2.4462458 2.4462068 ^0.0000390

III
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Omloppstid oandelig.

Eller rättare, litet inera ån oandelig.

Qbfervat. Longitud J-Ati tu.i Skilnad

Dag. gen. Element. ifr. Obf. gen. Eiomcnt, Ifr. Ubf.

Jan.

to'"
9 27 2 10 0 0

0 ' "
,

53 13 49-S

/ //

0 0

9 18 13 40 — 0 17 54 17 25 —

'

0 lo

Febr.
3^ 9 2 10 4 — 0 48 50 47 41 — 0.48

8, 8 15 33 52 - 0 25 56 40 42 b 7
I?- 7 27 59 18 0 30 54 2 19 0 3^
26 712 10 3 — 0 14 49 3 33 I I

27 7 lo 43
'3 + 04 48 26 44 i 6

Mars 7 6 29 55 28 — 0 21 42 17 19 0 37
21 6 14 19 57 0 0 30 13 34 0 I

27 6 lo I 33 - I 4 25 24 29 0 36

Apr.
28 6 9 22 18 1- c 58 24 36 9

1 _ 0 45
6 6 4 54 13 — 0 12 18 25 24 0 27
I? 6 1 39 22 4- 0 I 12 35 20 4- 0 29

Mnji
22 6 0 48 41 + 0 37 10 27 14 0 25

15 6 0 12 36 — 0 2 3 52 41 4- 0 I

HSrvid anmårke?, at ehuru alle tre deiTe

Elementer mycket nåra följa obfervationerna^

tyckas dock de medlerlla nåilan balt med dem
inträffa. Genom combination af andra obfer-

vationer, har jag f^.tt andra Elementer, men
når jag nägon giing rakat pä en Ellips, fom
liait mindre omloppstid än den föriie af de an-

förde, hafver Stfldlnaden imellan de uträknade

och obferverade ftällcn blifvit n^got ilorre,

hvadan det göres fannolikc, at denne Comets
omloppstid ej är mindre än i2CO är, och när-

mare lärcr man ej kunna komma, i anledning

af det fom hittils om Honom år bekant.

^ "
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Heliocentrijlia Lofigituden af Mattis upjli»

gande IVodj obferverad i December 1^/83^

Af

THOMAS BUGGE

§• ^planeten Mars år vid fm Culminatiori

obferverad igenom et 6 Fots Achro'-
tnatHl^t Tranfitiv Inllrument och jämförd med
lliårnorna ^ och J i Fiftarne. Des Middags-
högd år tagen med en 6 Fots Murai- Q\^a"

drant, och af des fiiedes fundne Afcenfiones
Reétie och Declioationer äro federmera des Geo-
centrifka Longituder och Latituder beräknade»

Ytterligare åro ock famma longituder och La-
tituder for obfervations och Culminations Ti-

derna uträknade efter Halleys och De La
Ländes Tafior, och deffa Taflors afvikande
ifrån obfervationerna på det fåttet uttryckt, at

H- betyder, hvad de bruftit, och — , hvad de
öfvTrfkutit de obferverade Longituder och
Latituder.

- Tiden, fom hår namnes, är Medel-tid för

Kiobenhavns Obfervatorium*

Dagaf CuUtiinat Obferverade Obferverade

1783 Tid. Geoceiitn Loug. Geocent. Lat^

t ' " $ o ' ö ^ "

Dec. i 7 48 28 o 8 II 44 o 14 27 A
2 7 45 41 o 8- 31 39- o 12 I A
4 7 40 16 o 9 13 I o 7 32 A
15 7 12 3 o 13 28 40 o 14 19 B
27 6 44 26 o 18 51 36 o 32 49 B
.31 6 35 40 o 20 47 32 o 38 12 B

Taf^
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Taflornas afvikande för nyfsnåmnde Tider.

Halleys. De La Ländes.

i Long. i Lat. i Long. i Lat.

4 ti i ti

Dec. I + 3 48 — I 40
2 + 3 35 - I 44

0 164 + 3 31 - -f 39 I 52
15 + 3 6 + I 34 — 1 46 + 0 14
27 + 2 39 4- I 45
31 + 2 26 + I 30 I 4 Jt 4- c 20

§. 2. For at reducera de nu anförde ob-

ferverade Geocentrife Longituder til Heliocen-

trifka, behöfver man veta Vinkelen vid Plane-

ten ( P)^ men denne Vinkel kan icke med
tilbörlig noghet finnas af Taflorna allena, eme-
dan de gifva den ån Aörre , än mindre, alt

efter deras olika Elementer och conllrudion.

Efter Halleys Taflor blifver P, för obferva-

tions tiden d. 4 Decem.ber, zz 36^, 45', 29" 5

efter De La Ländes , =; 36^, 43', 20''. På fam-

ma fått blifver ock P, för d. 15 Dec. efter Hal-
leys Taflor, — 38*^, 34' o'', och efter De La
Ländes, := 38°, 32', 21 ^ häraf ll^ulle Heliocen-

trifka Longituder upkomma, fom blefvo om-
kring 2 Minuter ovifTa.

För at finna Reduélionen eller Vinkelen P,
år fåledcs båttre at gä en annan våg. T. May-
ers Sol-Taflor åro få pålitliga, at Solens Lon-
gituder efter dem uträknade icke kunna fela

öfver 5 a 10''. Man kan derföre genom en
af deffa Taflor funnen Solens Longitud, och
Planetens obferverade Geocentriflu långd, hvil-

ken förut iaffecnde på Aberration cchNutation
bör corrigeras, finna Vinkelea vid Jorden (T),

imel-
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imellan Solen (S) och Planeter) livilken Vinfcei

(T) icke gärna kan vara felaktig öfverjo a

Härtil kommer åfven, at Formen af Plane-

ternas Baner år tåmmeligen val bellåmd, få at

Logarithmerne af Diftancerna i de båfta Taflor
icke ikilja fig fårdeles mårkeligen ifrän hvar«
annan; följaktligen kan man, af Vinkelen vid
T, Solens Diftance fran Jorden, =: STj och
Planetens Diftance frän Solen. =r SP, medtåm«
smelig noghet uträkna Vinkelen P, Man får

pä det fåttet, af Diftancen SP, efter Halleys
Taflor, Vinkelen P för d. 4 December, r:36®
44', 10''

5 och efter De La Ländes 5
— 36

44^5 o^j utflag, imellan hvilka fliilnaden år
mycket mindre än efter förra Methoden, ja få

obetydliga at den hår ej kan komma i något
betraktande.

Den HeliocentrKka Latituden år uträknad a£

den obferverade Geocentrifia , få at Tang.
^ TanX' Lat Geoc. x Sin 5",

^

Lat. Hel. =: ^ ^ hvarvid
Sin, T.

dock år at märka , det Vinklarne S* och T. ej

åro tagne af Taflorna, utan beftåmde af ob-
fervationerna pä det fått, fomnyfs år anfördt.

Sålunda hafver man.

1783- Medeltid» ^ obierverade Hellocehtr*
i Kopenh. Heliocent, LoDg* Latitud.

j Dec* 7 4S 2g t 14 16 41 0 7 2 A
7 45 41 I 14 50 II 0 5 55 A

4 7 40 16 I 15 57 II 0 3 47 A
15 7 U 3 I 22 1 47 0 8 0 B
27 7 44 2-6 I 28 31 48 0 20 29 B
31 7 35 40 2 0 39 © 24. 41 B

2



288 1785- 0^- ^^ov. Dec.

§. 3. Af Martis tvänne Heliocentrifka Läng-
der, den ena for och den andra efter vandrin-

gen genom Noden, famt af en Heliocentriik

och en annan Nordlig Bredd, kan man finna

den forita obfervationens afftänd frän den
uplligande Noden genom följande Formel

Diff. Long, X Lat^ Auflr.
-3 ; Men derai ler man

Lat. Auftr. Lat, Bor.

ftrax, at fmä och i Obfervationerna på Lati-

tuderna oundgångeliga fel, hafva en märklig

verkan på Nodens bellåmmande. Et fadantfel

kan antingen vara pofitivt eller negativt i båg-

ge Lr.tituderna, eller ockfä pofitivt i den ena

och negativt i den andra. Om det fättes = d

och fupponeras i den ena Latituden vara-H^
och i den andra — inträffar den llörlta mifs-

räkningen uti Nodens rum, milsräkning, fom
Dif. Long. X d

blifver zz X = j±_ •

Lat. Aiifty. -+-Lat. Bor.

Når man jämför Obfervationerna fcr d. i

och m December, år Diff. Long. Heliocentric-e

— 58995"5 Lat. Auftr. d. i Dec. =: 7', 2"; Lat.

Bor. d. 31 Dec. 24', 4i"5 och enligt de bruk-

te Inftrumenternas Natur och aggrandering, år

dzzs\ Häraf blifver A zi± ^^22llJ - -f 153'

1903
och fålcdcs Nodens rum ovifst på 2\ 35'',

utani at oblervationerne kunna beO^yllas för

ftörre fel än 5". Men dä följande uträkningar

vifa, det de tundna Rummen för Noden myc-
];et närmare ftämma ötverens, är det et bevis

pä Obfcrvationernes godhet, och at felen an-

tingen hatva varit mindre än 5 eller ätmin-

llone icke utfallit pa den värAa fidan.

Jain*



1785- N^ov. Dec, 289

Jåmforde Obf. Helioc. rfAfftånd från Long.Helioc.

oblervat Long* för/t. Dag. Nod. förfL Dag. af cf.

so '
" 0 ' "

s 0 ' **

t Dec. 15 Dec. I 14 16 4I + 3 37 36 I 17 54 17
1 — 27 T T '1 T A 1 T

I 14 10 4''- 3 38 34 I 17 55 15
1 - 31 I 14 16 4I 3 38 2 I 17 54 43

- »5 I 14 50 H 3 3 29 I 17 53 40
2 - 27 I 14 50 It 3 4 8 I 17 54 19
2 n r 1 14 50 il 3 3 38 1 17 53 49

A - 15 I 15 57 ti I 57 4 I 17 54 15

4 1 15 57 11 I 57 39 I 17 54 50

4 - 3i 1 15 57 II I 57 19 I 17 54 3^

Medium af alla 1,17.54.24,2

§. 4. Af Obfervationerna d, 4 och 15 De-
cember kan man fä veta tiden, då Mars var

uti den iipltigande Noden 7 ty 6^, 4', 36'V 10^
^

23% 31', 47'':: i'^, 57', 13'': X; hvaraf man fin-

ner, at Mars, for at igencmlopa en Båge af

1°» 57% ^i' beh6ft3^5 \i\ 43', ii' och når den-

na tid lågges til Obfervations-tiden d> 4 Dec.
näml. 7*^, 40', 16", finnes fcijfagen genom ufftU
gande Node^i hafva tildragit fig 17^3 d. 7 DeC.
20t, 23', 39" é-A^^r Kiobenhavns Medel^tid, Nodenf

Longittid zz i% 17^, 54, 24'.
' Til flut vi! jag anföra de Longituder, fom
komma af de maft bekante Taflor för i

December 1783^ nåml. efter

Cassini - - 18°, 4', 59% Felen — 10') s?"'

Halley - -1,18, 17. —03,27
De La Lande- i, 17, 59., i — 4^37»
Ai deffa åfven få val fom af de i §. i. an-

förda fel för GeocentndQ Run^men , är kiart,

at Hr. De La Ländes Taflor, hvilka til det

märta grunda fig på T-vcho Brahes cbfervatio-

ner,åro de bålta^ dårnåft komma Hr. HaLlkys
OQh Hr. Casstnis.

2 a Fjer-
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Fjerde Stycket

af

Fbrfoken^ iil Uplyfning om Luft-Hvirf.ar
och Skij-drag.

III. Om Orfåkerna til Skydrags-Hvirflar

uti Atniofpiieren.

§. 46. emedan jag uti Kgl. Acad. Handlingar^ for är 1780 5
pag. i, 83- omftåndli-

gen befkrifvit artea och torhällandet af dra-

gande och återgående luirfiar uti fiytande äm-
nen; och uti Handl. for 17B2, pag. i, förme-

delft jämforeire med Skydragens allmänna Fhe-

nomener, i det nårmafte bevilf, at delTa fruk-

tansvärda Meteorer altid åro beledfagade af,

och egentligail bero pä dylika uti Luftkretfeii

upkomne omdopp och gyrationer: återilår tor

mig til flut, at korteligen vidröra och under-

foka fjelfva orfakerna och fåttet, huru dylika

dragande hvirflar uti Atmofpheren upkomma
och genereras. Härvid kunde jag nu, fafom

hittils, beropa mig pä forfok, hvarigenom delTe

hvirflar lika fä val uti luften fom uti vattnet

formedeht omdrifne kroppar och machiner kun-
na älladkommas och göras fynbare; famt där-

vid vifa, huru otilråckiigt viffe Autorer befkrif-

vit, de af gyrcrande kroppar uti omgitvande
fpänftiga medel upkommande rörelfer, då de
icke med^^et ord vidrört den, i axlens di-

red:ion lundigt ingående, öfver ytan fpiralc

nedlöpande, omkring il'quatorns plan vidllråkt

utdriina, men af onigifvande medlets motftänd
til polerna ombögdc^och ialedes jåmt återgå-

ende
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ende och omlopande Strömmen ? hvilken dock
aitid finnes och finnas bör, då en folid kropps

til exemp. Solen, med häftighet hvrider fig

omkring fm axel uti någon fpånftig få kallad

Äither m. m. Men fom alla dylika experimen-

ter endaft tjena at leda imagination uti fjelfva

begreppet om deffa rorelfer, och uti Atmofphe-
ren icke träffas , hvarken omlopande trådar

eller fådana botten-häl hvarigenom luften, fä-

fom vattnet vid forföken, kunde afrinna: fä

%innes ej heller något genom deffa liknelfer,

I når frågan är om de fanna och verkeliga Or-
faker, fom uti Luftkretfen föranlåta och om-
drifva Skydragens våidfama hvirflar. Alt hvad
forföken därvid uträtta, och detta är likväl

v3.got, bellår däri, at genom enliga verknin-

,
gar leda tankarna på eniiga orfaker, det år fä-

dana krafter, hvilke til art, antal, direäion och
fammanfåttning förmå fatta luften uti de til

deffa hvirflar erforderliga och af förföken kän-

da rorelfer.

§. 47. I anledning häraf mSfte fåledes uti

luften anträffas, antingen verkelige därftådes

omlopande Hufvud-hvirflar, hvaraf, fäfom vi-

fat är, alt det öfriga följer: eller ock, mSlle

där finnas andra krafter, hvilke genom fam*
manfåttning uträtta detfamma, fom Hufvud-
hvirflarne, at fätta luften uti de til dragande
Columners formerande nödiga omlopp. For-

fta frågan blir fordenfkul: Om uti Atmoffherm
gifvas yiagre verhelige Hiifvud- hvirflar^ fom for^
anlata Skj/drag? Och dårtil kan fvaras: at där-

efl; och få långe man, i anledning och nårma-
fte likhet med förföken, med Hufvud-hvirflar

endaft förftär fädana, hvilkas omlopp förorfa-

Z 3 kas



292 1785- Ocf, A^ov. Dec.

kas och aldrafårft upkommer af ivSgon invår-

tes nå ra vid axlen omlopande och iorrnedelil

centrifugal-drift ut§t verkande kraft och orfak,

hvaraf fä val den rundtomkring centrum utgå-

ende, fom hväifvande och fjelfva Dragen pä-

Ikyndande StröniHien upväckes och hålles i

gäng: få kånne vi hittils ingen fådsn uti var

Atmofpher, Ej heller har niigon fallit pä den
tanken, at Skydragens omlopp fororfakades af

fjelfva molnens och andra dåruti omlopande
ämnens egen drilt. Ty blotta åiyn med gifv er,

at det år den i rorelfe Hadde lut ten, fom med-
forer Kropparna , men ingalunda Kropparne
luften. Och härigenom förfaller, i alfecnde

pä förfla dnfvande orfaken, fulla enligketeu

med de belT^riina forföken aldeles. Men for-

anlätes man håraf at vidare fråga: Om icke,

tor hånda, pä annat fått och at urvarter drif-

vande orfaker, fiera arter af omlopande hvirf-

lar, och ibland deffa fådane kunna väckas och
finnas i Naturen, fom med de hittils beflaifne

och af invårtes kraft omdrifne Hutvud-hvirf-
^ larne, i anfeende til Skydragens formation, haf*

va lika verkan? få fordrar fvaret däiii, n^igot

mera betänkande och närmare underfokning,

§. 48. Alla uti luften, falom et g-inila

lått, låttrördt, fpanftiat och litet fammaiihån-

gande ämne, föregnende åndringar åro van-

ligen beledfigade at hvnrjeha;Kla hvålfningar

och omdöpande rörelftrj ibland bvilka de egent-

ligen kallas Hvirfvel-rinJar^ lom gå i ring om*
kring långre axlar, och dylika cynndriflwi om-
lopp, af mycken vidd och llyrka, åro oncKe-

ligcn ofta til uti vär Atmofpher. Det år be-

kant, at deiTe hvir.^ra- upkomma i alla de hån-
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delfer dar en jämt framftrykande Luft eller

Vind motas och på nägot fått hindras uti fm
fria gäng och framfart. At hår underföka fjelf-

va forfla orfaken til Vindar eiler Luftens fram-

ftrykande r6relfer,år aldeles utom vårt åmne;
men at korteHgen utmärka de förnåmfta Hån?
delfer hvarvid det fälcdes framtågande Vädret

forfåttes i hvirfiande omlopp, kan i det föl-

jande medföra nytta och uplysning. Vi mär-
ke fåledes:

1} l<ldr en enkel Vindftrom tränger in uti en

Jugn och fiillafthnde Luft^ packar den altid och
fammantrycker luften framför fig. Denne präs-

fade Luft gifver fig, fåfom fpånftigjUt åt fidor-

na, men finner jåmvåi där altid for fig Luft
hvaraf den motas , och omfider tvingas at gå
i 11ridig led emot förfta flrömmen famt, dä den
vidare motas däraf, följer minfta motftändet ät

til famma firöm och därmed förenar fig, och
genom detta omlopp fätter den inom lig be-

fintliga luften
,

utifrån i rundlöpning, hvaraf

fäledes altid upkomma Sido-hvirflar, fqm föl-

ja Strömhufvudet åt, fä längt detta förmår trän-

ga fig in uti den lugna Luften. Om denne
Luftftröm häftigt och pä en gäng upkommer
och åter häftigt förgår, (fäfom Skottet utur en
mörfare), formeras rundt omkring (kottet en
hvälfvande, mittpä öpen ring, fom framdrifves

et ftycke, fladnar och förgår. Har Luftmas-
fan en parallellopipediflv: form med anfenligt

djup, och framftryker horizontelt, formeras där-

af tva upråttftSende cylindrifka Sido-hvirflar

^

af famma art, fom man fer dä Vatten utur en
Canal faller in uti en vidare Sjö 5 eller Vatten

af oiika fårgor fäledes blandas.

Z 4 2) t^är



2) firidige Vindar motas ^ och imel-

lanfig hoptrycka Luften ^ fom dä i Sido-ftrom

gifver fig ut åt bSda fidor, kunna dåraf, pä
fatt fom fagt år. Fyra dylika hvirfiar på
gSng upkomma. Men få vida Vindarnes jåmn-
vigt fållan långe varar, blir ock en af Vindar-

na fnart rådande och fortrycker den andras

Hvirflarj eller trånga Vind-ftrommarne fig fram
utmed hvarandra, då en Hvirfvel på hvar fida

blir förtryckt, och de två 6 frige följa hvar fin

Ström i Itridig led.

3) Stöta tva Vindar fnedt ihop ^ eller ifrån

fidan infalla på h varandra, upkommer dåraf

cn efter Diagonalen framdrifven ftarkare Vind,

hvilken, fäfom en enkel, medför fina IvS
hvirfiar vid Stromhufvudet.

4) När tva Vindar i ftridig men paralld

led ^ til något afftånd ftryka fSrhi hvarandra ^ och
fcåde, fom enkla, föra deras 2:ne Hvirfiar med
fig, kan det hånda at de mellanliggande Hvirf-

!arne förena fig med hvarandra och utgöra en
gemenfam ftarkare Hvirfvel , fom drif\ es om
af bågge Sido-vindarne , ftadnar någon tid pä
famma ftålle och behåller ht omlopp dår, fä

långe Vindarne blåfa med erforderlig ftyrka

emot hvarannan.

§. 49. Utom den'a håndelfer hvarvid Luft

ftöter på Lufe, gifvas bcvifligen ånnu flera til-

fällen, dår en rätt framiöpande Luftilröm af
$7iotande Kroppar vid Jaräcnt yta fåttes i h viri-

lande omlopp. Sådant hånder i) SlI ofta \

dret blåfer lodrätt eller Inedr emot föreliggan-

de langa Hogder och Bcrgf-ryggar, Luften, fom
ihoptvyckes emot dem, framfiryker långs efter

högden med llridare Sidoltröm, fom formerar

äter-
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återgående Hvirflar med den päliggandc Vin-

den. År landet ej långt, fafom en Q, kan Vin-

den förtrycka Sido-ftrommarne til bakfidan af

landet, hvareft de mötas åt med tvånne Hvirf-

lar, fom formera en ingående bak-vind imel-

lan fig, hvilket i fmatt fes bakom alla feglande

(iepp, utgående dåmningar i ftrömmar, och
andra breda uti vatten rättfram förda planer,

ärar, m. xn,

2) Bakom alla långt utgående Landtuddav och

Promontorier upkonmier uti lugnet en omlö-
pande Hvirfvel, få mycket viffare, fom den
famme dar altid får bllfva på famma ftålle,

och af den emot framfidan hoptryckte famt

omkring udden förtryckte Svep-ftrömmenjåmt
underhåiles.

3) Uti Simd imelian Berg och Öar, föror-

fakar en påliggande Vind rtarkare Luftftröm
därigenom at den emot landet hoptryckte luf-

ten ifrån bäda fidor fram.flyter til öpningen,
ftöter ihop, men af det påliggande vädret drif-

ves ut igenom Sundet, och på andra fidan bak-

om landet formerar fä mycket kraftigare om-
iöpande hvirflar, fom flera af de förenämnde
omftåndigheter därvid ftöta tilhopa.

4) Emot Land af rund inbogd figur , ombö-
jes en fnedt påfallande Luftftröm altid til rund-
löpning och hvirfvel. H varvid likafom vid de
förra händelfer ihogkommas bör, at denne fnedt

påfallande Luftftröm icke refleéleras efter lika

vinklar, utan följer den motande Planen ät, tils

'han efterhand fSr vidga lig och genom rund-
iöpning återkomma til den anfallande Strömmen.

5) Når vädret bläfer tvärs öfver en hög
bergs-rygg, formeras pä bakhdan därafen an-

Z 5 nan



^96 ^785- Noi\ Dec,

nan art afHvirfvel hvars axel ligger horizon-
telt efter bergslångden, och genom hvålfning

nedvid jorden förorfakar in eller upgående bak-

vindar j dem man likväl nu, jämte deras fam-

manfättningar med de förra, kan gä förbi.

§. 50. Af alt detta är tydligt nog, at

luften formedelft ordinaira Vindar kan pä fie-

ra fått fättas uti hvirflande omlopp, och fä

kallade Hvirfvelvindar eller rättare Vind-hvirf-

lar därigenom förorfakas. Deffe Vind-hvirflar

fortjena vid underfokningar om Skj^drag fä

mycket florre upmårkfamhet, fom fjelfva erfa-

renheten tyckes medgifva, at defTa Meteorer
ifynnerhet infinna fig och blifvit fedda på de

orter och ftållen där Vindhvirfiarne, efter det

anförda, mäft böra och kunna upkomma. Så-

ledes äro efter Herr de Nux obfervation, fom
i 40 ar pä Ön Bourbon därpå gifvit akt, Sky-
dragen likafom bundne vid den tid dä Faflade-

vinden fkiftar och käftar om, och ftridige luft-

ftrömmar med fina omlopp faledes anträffas

uti Atmofpheren, Buffon. Hift. Nat, Supplcm.

T. VI. p. 168. Omkring kufterna, fes Skydrag

mäft vid utgående Landt- uddar och uti Sund
imellan och omkring Öar; Fors T er. Ohferv,

tnade dtiring a Vojage. (3f\'er Sjöar och Slät-

ter, fom äro omgitne af höga berg, förekom-

ma Skydrag oftare än at man ej därpå behöfde

gifva akt: Med et ord, det fer ut, fom hade

Skydragen et verkUgt fammanhang med alla de

orter och fituationer hvaraf Vind hvirflar plä-

ga föranlåtas. Härtil kommer, at Skydrag of-

ta vilat lig icke fa väl under, fom efter ftor-

mar, och det fom mera är, at de Naturkunni-

ge hittils i allmänhet töga tänkt pä andra or-

faker
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faker til deffa Meteorer ån de forenåmnda af

ftridige vindars möten iipkomne och til fä be-

fynnerlige rörclfers upväckande för tilräcklige

anfedde Vind-hvirflarne. Vi erhålla förden-

fkul åfven häraf nogfam anledning, at noga
efterfe, huruvida deffc Vind-hvirflar äro eller bo^

ra tagaf for verkeliga Hufviid-hvirflar ^ hvaraf

Skydrag kunna löranlåtasj eller hvad annan med-
verkan dem vid deifa Meteorer tilfkrifvas bör.

. §. 51. Til den andan blir nödigt at något
närmare jämföra deffa uti luften omlöpande
Vind-hvirflar , med våra förut befkrifne egen-

teliga Hufvud-hvirflar, och dä blifver man
fnart varfe, at dem imelian år en betydlig Ikil-

nad. När omloppstråden vid förföken fölgdc

en cylindrifk väg, formerades dåraf tvånneflags

hvirflar tillika. Den ena utom^ den andra inom

famma väg. Utom fig framdrifver träden den
fä kallade utgående ftrömmen, och denne träf-

fas ögonfkenligen icke vid Vind-hvirflarne,

Deffe likna mer och fuUkomligen trådens inra

hvirfvel, fom äter til alla delar kommer öfver-

ens med dem, hvilke, uti bekanta förfök, up-
komma uti vatten, fom uti cylindrifl^a glas om-
drifves på en centrifugal Machin» Vattnet fät-

tes därvid utifrån i omlopp, famma våg inat

tilt^ger ock då des hailighet ynder pSftaende

omdrifning. Ytan formerar en parabolifk grop

;

axel-kårnan tömes efterhand, lättare kroppar
ån vattnet gä intil, men tyngre ut ifrån den-

na axel, tils alt kommit i jämnvigt omkring
famma axel Sä fnart utvårtes driften uphör,
ftadnar väl Vattu-hvirflens omlopp ej tillika

därmed, men förbytes med och i det famma
til fin art. Den mattas nu och afftadnar ef-

ter-
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terhand utifrån inåt; löper fäledes haftigaft når-

maft axlen, och därigenom något liknar våra

Hufvud-hvirflar. Men få vida aldeles ingen
ny och beftåndig orfak til rårelfens fortfåttan-

de år tilftådes, förmår denfamme icke heller

årtadkomma någon utgående ftröm, mycket
mindre någon efter axiens längd up eller ned-

gående dragning, utan hvarje verkan dåraf

bidrager til des afftadnande. Den ende fkymt
til dragning, fom därvid rones , år i början,

dä drifvande kraften eller rättare Vattnets egen
centrifugal- kraft tömer axeln, fom up och
nedifrån af tilflytande luft och andra åmnen dä

kan fyllas, hvilka ock, om de åro lättare, fe-

dan omkring axlen formera en cylindrilk co-

iumn , och kunna en tid bibehålla fig, men
aldrig förmå väcka någon verkelig dubbel dra-

gande coiumn ochhvirfvcl, hvars omlopp un-
derhäller och påfkyndar fig fjelft. Af famma
befkaffenhet och art äro nu jämväl de före-

nämnde Vind-hvirflarne uti luften. De upkom-
ma förmedelft Vindarnes drift utifrån, kunna
fäledes, (a långe deffe drifva och föranlåta

axlcns rarefaftion och tömning, både up och
nedifrån gifva anledning til en art af drag och
fyllning, famt formera cylindriH^a coluinnner

omkring omlopps axlen af lättare kroppar

och ämnen, fom ditföras af cjmgifvande luf-

tens tryckning och bibehållas där af des rela-

tiva centrifugal-kraft. Men ingalunda förmår

denne kärn-column at bibehålla lig fjelf, när

yttre omlöpande driften, det aro vindarneJlad-

nat, mycket mhidre at förorfaka de våldtam-

nia verkningar och den drrinning, fom flkydrags

columncrne inom få influånkt krets rinnas mcd-
törs.
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föra. Således är, formedelfi: defle Vind-hvirf-

iars egna Mechanik och art, hvarken tro-

ligt eller möjeiigt at defamme åro och inne-

bära fanna orfaken til deffa våidfamma Meteo-
rers Hvirfvel-vindar. Det enda fom däraf vän-
tas kan och det de verkeligen ofta, fäfom län-

gre ned förekommer, torde bidraga, är, at

iikafom fpöka förut, och gifva anledning til

de krafters verkfamhet hvarpå Skydragens drift

federmera endail och allena beror. Men det,

fom egenteligaft och utan genfågelfe fylieft be-

vifar Vind-h virflarne icke vara rätta orfaken

til Skydrag och deffas våidfamma omlopp, år

den allmänna och fa mångfaldige gånger befan-

nade obfervation : at ftarkafte Skydrag vifat fig

och bUfvit fullbordade uti fullkomligafte lugn

^ och ftillafte luft, ja detta få ofta, at mänge
tro en långvarig hvila uti atmofpheren böra gä
förut, om Skydrag fkola vinna fin fullbordan och
ftörfta kraft. Sjöfarande räddes juft fördenflkul fä

mycket för deffa Meteorer, efter de gemenii-^

gen däraf öfverfalles uti flik väder, dä inga

Segel kunna hjelpa dem til farans undvikande.
Detta år väl icke få allmänt, at ju Skydrag äf-

*ven med, under och efter ftormar vifat fig.

Men fä behöfves ej heller, efter min tanke,

tnera ån et enda exempel af Skydrag uti fullt

lugn och död llilla luft, för at bevifa, at an-

dra orfaker än Vädren och Vind-hvirflarne mä-
fte vara vällande til deffa hvirflar, hvars väld-

famhet öfverträffar alla Stormar hvaraf de kun-
nat förorfakas, ja fom fjelfve äro de ftarkafte af

alla Stormar. Således är nu ock föga hopp öf-

rigt, at förmedelft nägra uti Atmofpheren up-

våkte och for fig fjelf omlöpande Vind -eller

Huf-
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Hufvud-hvirflar förklara Skydrags-hvirflarna

,

och deras verkningar. Man får, efter få mån-
gas förolyckade tilbud, lof, at med forbigfien-

de af alla Hufvud-hvirflar vidtaga en annan, och
fäkraft den enda ån ofriga xMethoden , at genom
betraktande af fjeltva de dragande Skydrags co-
Jumnernas rörelfe lagar uti naturen upleta och
efterfe andra krafter,, .hvilke, antingen for lig

fjelfve eller i fammanfättning med andra kun-

na vara i ftånd at föranJåta, våcka och uti

luften underhälla rorelfer af dylik ftyrka och
bed^afFenhet.

52. Uti en dragande Skydrags-Column
anträffas, efter det Ibm vid forfoken därom
bevift år, en tredubbd rorelfe: ratt iip och neä\

i ring omkring äragar axel; famt här art intil

(Iler ifrån äenna axel. Således mafte ock uti

atmofpheren, där dragande Skydrags-peiare vi-

la lig, anträffas trennc til deras i gäng fat-

tande nödige krafter, i) En, fom pä något vifl

och infkrånkt flälle drifver Luften rått up el-

ler ned. 2) En, fom i ring omforer Luften

omkring detta flälle, och 3) En tredje, fom
trycker och håller Luften intil famma omlopps
axel. Där deffe tre krafter finnas i behörig

proportion, målie ock likafå nödvändigt uti

Luttkretfen en dragande Hvirfvcl, fom i fpi-

ralt omlopp påfl\yndar lig f jelf, upkomma, fom
detta vid profvet med utrinnande Vatten var

klart och tydeligt. Det mäita och egentligalle

beror likväl härvid på den iörlta efter Axlens

längd rätt up eller ned drifvande kraften och
rörelfen. Denne utgör delle Hvirfiars egcnte-

liga caracT:er, hvarigenom de fl^iljas itrån alla

ötriga. Denne blir ock uti Luften den iVära-
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fte at taga rått pä, dä de öfrige falla af fig

fjelf i ögonen, fä fnart man vet, at Vind-hvirf-

lar dar finnas j och Luften förmedeJft egen tyngd

tjtöfvar fanima Sidotryckningar, fom andra

flytande åmnen. .Saken vore gjord, om nä-

gre få kallade Hufvud-hvirflar glfvos, fom bi-

drogo til Luftens ftrommande up eller ned.

Men dä fådan^ fela, och det jåmvål år denne
efter Axlens längd framdrifvande kraften, fom
brirtcr vid Vind-hvirflarne for at dåraf forme-

ra Skydrag: Sä år ej annat ofrigt, än at vån-

da upmårkfamheten pä alia andra krafter ocb
orfaker uti naturen, hvilke pä något fått kun-
na fororfaka en rått up eller nedgående Luft-

ftrom, för at d5raf, i fammanfåttning med den
redan kända rundlöpningen af Vind-hvirflarnc

och Luftens onekeliga Sidotryckning formera

deffa dragande Hvirflar. Af dylika krafter åter

åro ej flere, fom hårtil kunde förefläs, hittils

kånde, ån följande tre: Värme ech Kold: Fällan*

de Regn: och lift den EhBrijka Kraften. Ingea
dåraf fä obekant, at man ju kan döma ora

deras förmåga: Ingen fä otjenlig, at ju en el-

ler annan budit til at därmed fatta Skydrags-

förklaringar i gäng: Ingen heller fä kraftlös,

at ju fkydrags-lika Phenomener dåraf kunna
förväntas» Men hvilkendera af dem år den
råtta, ankommer på närmare granfikning och
jåmförelfe med verkeliga obfervationer på Sky-
drag i Naturen. Hvarvid, tör hända, något
af den ena, något af den andra kaninfes och
förklaras. Men viffaft den råtta blifver den,
hvaraf alla Phenomener enfamt, låttaft och na-

turligen hårflyta och med hvarandra låta för-

ena Tig.

/. Va)'-
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§. 53. Eld och värme utvidga luften, göra
den lättare och fororfaka at han inom en kal-

lare tiyter eller tryckes up, famt dä detta pä
något ftålle jåmt fortfar, och den omgifvanrie

kallare luften ifrån alla fidor flyter til, at in-

taga den upftigandes rum och i fin ordning
genom upvårmning följa efter, upkommer dår-

af pä detta ftålle en lodrätt upftigande luitftröm,

hvilken i och för fig fjelf icke hafver någon
rundlöpning med fig , men dä nedre lutten

ojåmt tilflyter, eller en fnedt påfallande lido-

vind fåtter den i omlopp, mäfte ock den up-

ftigande ftrömm.en fnart fä en Spiral -rorelfe,

fom efterhand uparbetar fig til en verkelig

Skydrags -hvirfvel. Den föledes upfordrade

luften utbreder lig i hcgden til en ipirait ut-

löpande ftröm, fom ncdhvålfver rundt om-
kring draget och forenar fig med den nedom-
kring tilflytände luften. Alt detta händer än
fortare, om den värme upltigande luiten rakar

at fylla Kärn-columnen af en verkelig Vind-
hvirfvel, eller denne omkring den förra af hvad
anledning det vara mä, fättes i gäng. \'arm
upftigande luft i fammanfåttning med fidovin-

dar kan fördenfkul äitadkomma dm^ande hvirf-

lar j och pä denna grund har åfven Herr Frank-
lin uti o;i FhiloJ. Siib/.-pap. 22S, gifvit den
förlla rediga förklaring pä Mechanifmen af up-

ftigande Skydrag, hvarvid ganfka mycket före-

kommer, fom gör deniamiina, hälif vid de vid-

llräktafte Skydrags -Itormarne uti InJifka haf-

ven, öfvermättan fannolik. Samma mening
har ock Herr De Bui-fon Hijt. Kut. T. i. p 4pZy

fom i anledning at iLre lurde Jefuiters i Chi-
na
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na därölti fattade tankar éB, Érud. Lipf, Suppkm,
T. L p. 4VS. förklarar deffa Meteorer af värme
öch underjördifk Eld» Ja^ det ål: troligt ät den
af Herr ÄöaJ^sön tiifi. i^at. du 'Smtgal p. i2ji

Vid Senegal fedde Colur^iiién) forri til 50 alhar^

äfllånd omkring fig fpfiddé fädan hetta at våta

kiåder däraf började ryka^ varit fyld med het
luft 5 af hvilkens fammariflytning öch refhing

deh tipkömmit. Ån liiera ftyrkes denne för^

klaring dåraf ^ ät lugn och värmé fherendel^

föregå Skydragen. Meri fä enkelt och lätt det

vore at läta bfero Vid en få allmän och vål kåhd
Orfak^ forri värmen år; få otiltäökelig finnes

den likväl vära^ riäir tillämpning däraf fkäll gö-
iras pä andra mindte och i fynnerhet de ver-

keligen nédat gående Skydragfen^ hvilkäs vetk-

iiingat pä intet fätt äf en blott upät ftröm^

itiande luft kunna härledas eller förklaras^ Man
har väl iriéd Herr FränkLin biidit til ät alde-

les neka dern^ och anfe de litur hlolnen ned-^

ftjutande mörka fäckätne föf en öptifk irring

upltigne ångors condenfatiön uti ofra källä

luffen til dylika molnftoder: men detta för-

fallér génom de Ron hvafvid män, åtminfloné

6n eller ännän gäng, fedt Skydtägen förminfkä
Gch med lig nedföra fjelfva molnen, hvarifrän

de nedhängt Musschenbroeic Philof^Nat. TJL
p. loi^. Man här fedt Skydrag pä de ätstidet

upkommä dä ingen värme kurinat vara orfäk

därtil: ej heller har man vid de mäfta forfpordt

någon fådan hetta i luften, föm til deras våld-

farna verkningar kunnat finnas fvarande. Tvärt-

om hafva Skydrag af.Kylt luften. Handl. ijsB»

p. 41. it. FoRSlERj QbfervatioiU made during a
Voyage^ p. lap feq. Man har fvårt at begripa

A a hvar-
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hvariore Skydragen af blott värme fkulle up-
itiga uti fä långa fmala oita bögde och flingran-

de coiumner, håill öfver vatten, där ingen eld

brinner, med den häftighet at underhålJa lutt-

ftrommen fa läng tid 5 ån fvärare år at däraf

förklara Skydragens märkvärdiga vandring öf-

ver Haf och Land, hvarvid ofta en väldfam
ftorm, men ingen ovanlig hetta mediöigt, el-

ler funnits pä den trakten fom de ätfolgt. Man
borde, om het luft gör Skydrag, ofta och al-

tid vid Eldsvådor och brinnande Vulcaner fe

dem upkomma, ätminlione fpär därtill men in-

gen har anmärkt dyUkt. Således felar mycket,
at alla defie Meteorers phenomener af blott

värme kunde förklaras 3 faft mera befinnes var-

mens fuiia Antagonift, jag menar Kölden^ ehu-

ru i ftridig led, vara i Iland at äitadkonima

och tor hända verkeligen ottare förorfaka, äl-

ven fädana verkningar och phenomener.

2, Khld och Regn,

§. 54. Når luften uti eller under et moln
i höga Atmofphercn häftigt aikyles, ihopdrages

den, bhr tyngre, faller ned och formerar där-

igenom en lodrätt nedgående iuftltrcm; hvil-

ken, dii den af vindhvirtlar lattes i rundiöp-

ning, på lika fått, Ibm det utur bottenhåi af-

rinnande vattnet, formerar en fpiralt nedlöpan-

de dragande hvirfvel, til hvars öfra vida tratt

luft och moln ifrån alla lidor flyta til, gifva

fig ned däruti, packas ihop och formera eu

nedhängande column. Aro molnen vatturika

och deras ångor löpa ihop til droppor och
regn, päfkynda delTe genom lit fall den nedgå-

ende llrCimmen, ja de åro enfame illänd at

väcka
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våcka och underhålla' denfamma» Ju mera
nu hvirfveln dåraf pafkyndas, ju ymnigare til-

flyta och regnmolnen upifrSn dåruti^ och ge-

nom fit fåledes pä et llålle famlade och ned-
ftprtande vatten utgöra fåkailade SkyfalL Dea
hårvid emot jorden nedrufande luften Ster, ut«

bröder fig til en utgående famt rundtomkring
draget upSt hvälfvande Itröm, hvilken genom
förening och nedlöpande däruti, underhäller

och påfkyndar dragets drift. Alt detta liknar

fa mycket de uti naturen efomoftaft fedde och
obferverade phenomener^ at m.an fnart dåraf

kunde foranlåtas at hålla denna orfak och me-
chanik af Skydrag för den enda och råtta

^

hvarigenom deffa Meteorer tilfkapas. MSnge
Autorer och de målla Sjöfarande åro af denna
mening, och det fer ej olikt ut^ fom fhuile

verkeligen flera Skydrags hka Phenomener pä
detta fått genereras, få fnart någon Vindhvirt
vel under molnen föraniäter delfas famling och
nedfallande. Herr Fryme har verkligen fedt

Skydrag pä detta fätt formera lig. FhiloJ, frans*

aB. N:o 2Si. p. 1248* N;o 284. 1331. Herr
Eeles Tranjaci, Vol. 4p. ijss-p- hårleder dem
alla af fallande regn. Detfamma ftyrkes med
många fkäl uti Franklins Bref, N:o 22* Herr
Linds A Y Gentlm^ Magaz, 178l p. SSP-^ ^^S^ it* ^7SJ.

p.iozs, fom föi-kaftar Franklins fö^rklaring om
åigande Skydrag, går få långt, at endalt villa

anfe Skydragen för ftarka och indränkta regn-

Ikurar, ibm pä långt häll likna pelare och co-

himner, men oviit år om ibland hans händel-

ier^ alle varit verkliga Skydrag. Man bör til-

lika jämföra flera verkningar af deffa Meteorer,

för at öfvertyga fig, huru otilraekelig denna
Aa 2 f6r-
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förklaring år. Man fer ju Skydragen icke a!-

ienail; falla nedj man finner ock tillika at den
nedfånkte coluinnen utofvar de tydiigafte up-

ät gående verkningar. Någon g^ng har blott

et vader dårtitiir funnits biafa nedåt: men långt

allmännare år, at den nedhängande Moln-co-
lumnen vid des fpets, likafom en Fump up-*

fört vatten och jordifl^a ämnen inom lig til

Itor högd och dårilådes fpridt och utkallat dem.

Öfver Halvet kunde det därunder vanligen mo-
tande vattea-berget och upftigande columner,

af mången pä långt häll anfes och förklaras

fom en blott ftånkning och fprittande af ned-

ftörtande regn: men då det händer, fom ofta

fkedt, at alt vattnet utur en A eller Sjö töm.es

och föres up åt högden, fä at man fer bottnen

därafj när famma vatten fedan antingen, Ibm
en fpridd regnOuir eller med fulla åuibare, få-

fom en flod, nedilörtes öfver landet: når fam-

nia hvirfvel i lit framtågande nedbryter i"ko-

gar, murar och hus fram för fig, lylter, fpri-

der och käftar dem up til vacker högd, och
alt detta efomoltaft n<er uti lugn, varm, klar

och torr luft, dår ingen regndroppe mindre
något Sky- eller regn-fall vlfat lig: fii finnes

nogfamt, at köld och vatten upitViin åro åfvea

15 otilräcklige at förklara alla delTa upåtgående

verkningar, fom Värmen förut befanns til äftad-

kommande af de nedgående. S5fom medver-
kande och bidr.igande omftändigheter, förtjena

Vind-hvirflar, Värme, Köld och Regn alla lin

tilbörliga upmårkiåmhet ; men Skydragens rätta

ocii allmänna orfak bör vara af den art, at

famtida up- och nedgSende verkningar, ftridige

och rcciproque dragningar, häftigare och våld-

farna-
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famare Luftftrommar ån vid alt det foregå-

ende, dåraf förorfakas^ och denne kraft för-

modas i var tid fäledes icke kunna vara nS«

gon annanj än EUciricitum.

{Slutet harnåft,^

SKRÄCKANS, (Mergi Merganferis)

. hushållning och lefmdsfått^ jämte nagre

anmärkningar o/ver detta Jlägte i all--

månhet.

Af

SAMUEL ÖDMANN.

Skråckflägtet, {Mcrgus Linn. ) har de måft

utmärkta kånnetekn, fom fuljkomligen fre-

da det från forblandning med andra fjofogel-

flägten. Ville man därjämte förlita fig pä dq
jflera arter Mergi\ fom hår och dar upgifvas af

refande, af Cabinetters befkrifvare, eller andra
Ornithologifka Auftorer, fä H^ulle man kunna
upftålla en någorlunda anfenlig lifta pä arter af

detta flågte. Men erfarenheten gör, äfven i

denna del , en anfenlig infkränkning. Könens
ganfka olika fårg, jämte förändringar för olika

ålder, har gjort, at man uti böcker finner vi-

da flera Arter, än i Skärgårdarna. Mifstag,

fom åro aldeles ound vikeliga för de författare,

hvilke ej hafva tilfålle, eller ock icke värda,
föka underrättelf r om Foglars parning och
hushållning. Sjelfvc Hr, Arch. och Ridd. von
LiNNé, fom få varfamt fökte undvika all för-

dubling af Arter uti Naturens riken, har dock
A a 3 ej
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ej kunnat undgå at åtfldlja trenne hjonelag in-

om Skråckflågtet, fom, i flållet för 6 upfcrde

Arter, dock endaft utgöra tre, och af hvilka

de tvä likväl åro väre alln-^.ånnafte vattenfog-

lar, jag mtnzx Skräckan oq\\ Svackan. Den oför-

rått, foni fåledes tilfogades denna liftnänmda,

ar dock redan rattad uti nyafle uplagan af Sy-

ft^ma Naturae, Jag har trodt .mig böra näm-
na detta fäfom en urfåkt för mitt företagande

då jag til Kongl. Academien tager mig frihet

at inlemna några Anmårkningar rörande et, til

utreenriet.. fä bekant och pä alla nya upgifter

blottadt åmne.

Skrdckjlägtet leiver af fifk; kallas därföre af

fomliga Nationer fiff^dnder, dykänder^ m. m. fom
har affeende pä des nåringsfåtr. De uppehålla

fig få vid hafs-fom infjö-vatten, uti den Nor-
ra jordhalfv^an. Arter af detta flägte åro fund-

ne vid Iflandj Olaisen; Grönland, Crantz;
vid Norige; Ström; nied et ord i alla Euro-

péns få falt^, fom fota vatten. De utbreda lig

Icke mindre öfver Afiens Norra del, ät Afira-

can , Karnichatka , och, om jag rätt förAär

KtiMpher, åfven til Japan. Relloxtus fann
McrgHs Callor vintra , och , fäfom han berättar,

åtven den tiden klåcka i Egypten. Det är ock
troligt, at Södra Europas Mcrgi flytta undan
vintern til de Väflra delar af Africa. At Ame-
yicas Norra hälft har Mcrgns^ fä vida des öilra

fom vållra hafskuiler, vitna Catesby och Her-
NANDEZ. Jag tviflar dock, at de gä Söder om
Dagjämnings-kretfen. AtnMnftone påminner jag

mig intet enda exempel , däraf; och det är ät-

minrtonc vift, at af de 56 nya Sjöiogelarter,

dem
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clem Herrar Fors TTER uptåckte under Soderliafs-

refan, hörde ingen enda til detta flågte ^2).

Ehuru alhnänne deffe åro i alla Sjöar och
Länder i Europa, tror jag dock, at man orått

fördublat detta flägtes arter. För min del kän-

ner jag endaft: 4 med vdfshet utllakade arter,

af hviika tre åro Svenil^a, famt tvånne tvifvel-

aktiga, fom fordra närmare utredning. Nemi.

:

1) Mergus Merga7ifer„ Skräckan. Mergus Caflor
år dennes hona.

2) Mergm Serrator. Prackan.

3) Mergus Cucullatuf^ fr. America och

4) Mergus Alhellus^ hvars hona år Mcrgtis ml-

nutuf, Linn.
Utom deffe 6Linneanflie Mergt\ fom i få måtto

bringas 1114, finner jag hos Gm e lin den yngre/').

i) Mergus Jfiaticur. Deii år för liten at föras

til en artförändring af Merganfer ^ kan ej

heller, för felande Crlfta, föras til Serra-

tor. Den fynes mig ock inftämma med
KramERS Mergus jEthiops. N:o 90.

Abboten Cetti c) befKrifver och en ny
Mergus^ den han kallar

ö") Anitra Imperiale. Den beil<rifves til ftorlek

och färg aldeles lik en Villgås, (Colore Scok-

pacino) med röda fötter, famt utan crifta.

Den fåges beföka Sardiniens kufter under
vintertiden. Man kan för viffo antaga den-

na för en hona af en okänd art, fom ej kan
utllakas förr ån Hannen tillika blir uptåckt/z').

A a 4 Kra-

éi) Obferv. made daring a Voyage round tlieWerid
by J. R. FoRSTER p. 194.

h) kiiff. Reife. IL p. 188. tab. 20.

c) Nf.turg. von Sardinien. Th. IL N:o 109.
Ai alla mig kände Mcrgi aro Hannarne utmärkt

vackre och prålande; men Honorna dunliLa och movka.



KRA3iERS och Brukniche? Mergi kunna fänno»
likt foras under någon af föregående,

Af deffa vil jag, för denna gängen, fäfta

mig vid den allmånnafte, nemligen M^>'^^w/^r

eller Skräckan^ hvars feder och hushållning jag

haft tilfålle, i denna fkargård, utröna,

Synonifma.

fdAS, Mcr-gus Merganfer , LiKN, S. N. p. 208-. n,2,

Merganfer Auclorum,
BRUNNicfiES, N;q 92, år en varietet åU

dre. til aren.

¥QEM, Mcrgus Cajlov- LiNN. S. N. 2C9- N:o 4,

Caftor Auélorum..
Mergm GlaciaUj. Brunniche. N:o 99, Da--

nis Sjofijern^^ är yifferligen famma hona,
Mcrgtis Gulo. Kramer. N:o 88- hkaledes.

Msrgus Rubricapilla. BtvUN-V. N:o 93. äfven,

At Mergus Caftor år blott tU könet iXUd frär\

^ergan/er bevifer, utom flera fkaU åfven Ana-»

tomien, helft ånnu ingen öpnat någon Audto--

rernas Caftor^ fom befunnits vara Hanne. Hr.

Doft, Bloc^c har anatomilerat flera, och ftån-^

digt funnit dem vara Honor e). Den Hona af

Merganfer jag jämfört med v. Lik Nes Cafiory

inllåmmer pä det nogafte. Den h^de ock blif-

vit fkutea i ftmm^ il<:ott fom des Make, Af<rr->

gdnfey Max.

Deiina oreda härrör däraf\ at m^n underi

låtit ^ vid arternas utftakande gifya fjrfkildt^

kännemärken ät färfl^ildta kön. En omftåndig-.

het, fom år oumgångelig vid detta flägte, få

iramt oredighet fka! undvikas. Af denna or-,

fak blUver cckfö den Linneanlke Carader Spe-

cificus

e) GoEZE Nacurg, einiger Vöge!, p, 73, foIj,
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Oificus pä Merganfer otilråckelig. Efter et %x%

fullvSxte Specimina, fom ernått artens rätt^

f§rg , fkutne ijti medio April , dä ännu inga

yngre varieteter vågat för kölden vifa fig i väx?

fkärgärd, och jämförde med Brissons til alla

4elar inftåmmande beflirifning, blifver altfS

Merganferis Carafter Specificus följande:

M^/, capite atroviridi nitente, vix criftato f),

qqUq niveo, dorfo cinereo, teétricibus m-
veis, rernigibus anticis atris, peélore abdg-i

mineqve flavefcente, pedibus ruberrimis,

fqm. Cinerea, Capite criftato rufefcente, gu-*

la alba, alis fpeeulo albo, Unea nigra divi-^

fo, pertore et abdomine flavefcente
5 pedibus

pallidis;,

' Haunen kallas? Skrake, Honan fikrackatf,

Smolandis: Vrakfogel Islandis Gulond, Norveg,
fijkand^ ^kjQrand: Grönlandis PararfucL Feri^

jion, lejkdoy Ajolindu. Germ, ^eerache, Danigi
^kalkjlugcr

j Angl. Goofander,

Vid denna art förtjenar uprnarkfamhef , al

Hannen icke äger någon märkeiig crt^a^ då
^årernpt, på S^erratar och Albdlus

^ Hankönet
fardeles prålar med denna prydnad, Hannens
ftriipe utvidga$ pä tvä ftållen, men Honans år

af lika bredd, til des den flutas uti tvä rör j

ibra leda luften til lungorna. Skinnet är nog
tjockt^ ineu icke mycket fegt.

Skräckan år en flyttfogel dock kan man
liga at den, mindre än de öfrige af famma
fgenfkap, fruktar kölden, I lindrigare vintrar

A a 5 fy-

f) Crifla hngitndinaUs ereBiufciiIa ar en Carafter, fom
blifvit tagen efter Brtssons ritning, Tom. VL
X, aSv Men ftaliningen år icke dår aftagen xiaturlig.
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fynas de flundom qvarblifva, och om de an
flytta fä återkomma de redan i April, medan
ånnu ifarne koras. Det år dem nog at finna

toomdrag opna, famt råkar utvidgade til Ima
behof. Är 1770 bragtes mig en Skrake tilhanda

uti Heliingland, mitt i januarii, fom biifvit

funnen haifdod och utmattad, på en fjo un-
der den firångafte köld, fyra mil frän hafvet.

Detta öde hade håndt honom emedan han ic-

ke i tid förfogat fig til hafs, utan uppehållit

fig i ortens ftråmar, fom då inom två nätter,

af - ovanlig köld tilfröfo. Foglen kom fig före

i et måtteligen varmt rum, men kunde ej häl-

las vid Hf i brifl af tjenlig foda. Jag flutar

(dårai at Skräckan icke fruktar kölden, utan

bortdrifves faft mera af ifen. De Sk räckor,

fom, enligt Bellonius, vintra i Egypten, åio

dårföre icke Nordens infödingar, hvilka ej

kunna gä få långt. Detta gäller dock blott om
de gamla, eller få kallade Isjkrakar^ ungarne

åro få i detta, fom i de ofriga fogelflägten

,

mera kånCoöme och återkomma 3 veckor fed-

nare. Det år en artig fyn at fe dem garnera

isbräddarna af fjärdarnas räkar, på hvilka de

hela dagarne fitta orörlige, partals, ifrån kl. 7
a 8 f• 1^1- då de återkomma från gryndornn

,

dem de i fölens upgång beföka, för at med
dykande förfkaffa lig föda til kl. 5. e. m. dä

de tvä och två fmåningom börja flyga til fina

vanliga näringsftäilen , där de förblifva til fo-

Jens nedgång, h varefter natten tilbringas pä
iamma iskant, fom dagen. Säkrare hviloplats

kur.na de ej heller utvälja.

\ anfeende til kläckningsfläile gör man flål-

nad pä TyaJjkyiickor och StcuJkvackQy. De fed-

nare
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nare varpa imellan ftenar, under bufkar^ de för-

re uti ihåliga tråd. Trådlikräckan år den tidi-

gafte åf alia fjofoglar at lägga ägg. Redan d.

izr April (1774) har jag funnit 5 ägg i des bo.

äDenna hade- utvalt en iholig ek, mer ån 300
famnar från ftranden, famt hade öpningen for

(it bo ungefår 14 alnar högt frän roten. Jag
obferverade henne flitigt, och, då hon fått 11

agg i boet, började hon ligga, befökte ej hel-

ler mera fm, i den utanför belägna fjärden,

fig uppehiilande Hanne. Natten for d. 24 Maji,

hade hon redan fullbordat fm klåckning och
flyttat med fina ungar til det för dem af Na-
turen egenteligen beflämda Element. Af den-

na förrättning (kulle det löna et nattvak för

at få vara än^ädare. Det år nog fvårt at fö*

reftålla fig, huru Modren, hvars nåf år full-

fatt af- fä mänga taggar, hvilka likna nålsud-

dar, kan, utan at fkada den fpåda ungen, ned-

flytta den från en lådan högd. Jag iiar icke

tråfi:'at någon Skärkarl, fom varit vitne til det-

ta goromäl, eller kunnat, med erfarenhet, fä-

ga huru denna flyttning, fom fynes förknip-

pad med fä mänga fvärigheter, låter fig verk-

ilälla. Imed lertid år det vill at Modren, fam-

ina natt dä kläckningen fker, låter det vara

fm förfta omforg at bringa fin kull til hafs,

^ och at alt detta fter inom några timmar.
Skräckan lägger ftundom til 14 ägg, hvil-

ka åro til fårgen näftan hvita, hafva lika af-

rundningåt polerna, fä at man icke utan mö-
da kan faga hvilkendera ändan är fpitfigarej til

längden 3 tum och 4 linier, famt tjockafle om-
kretfen 5 tum och 2 linier. Hon låter fl^atta

fig, blott det fker varfamt, och värper då vi-
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da öfver fit vanliga antal. Har åfven den olå»

genheten at blifva plundrad af Märdar, fom dä
gemenligen döda Modren. Uti gamia grofva
^kar, händer flundom, at tvånne Skråckor
värpa tilhopa^ och en gammal Skälfl^ytt berät-

tade mig det han en gäng, dä han ärnade fkat'

ta et lägt fkråckbo, dar han nägra dagar til-

förene, til Modrens upmuntran, lemnat nägra

agg qvar, i ftället för ägg, fick 5 ft. blinda

|-åfungar. Ehuru Skräckan år näftan varfam-

tnaft af alla hafsfoglar, förgäter hon dock fin

(ara dä hon ligger pä fina ägg, och föker åf-

ven freda dem med et gemenligen vanmågägt
förfvar.

• At läta hemfoglar framklåcka Skråckors ägg
år et fruktlöft förfök; ty de framkläckte un-*

garne kunna pä intet fått hällas vid lif. De hälla

fig vål til fin fljufmoder, och gifva med opna
liåbbar fin hunger tilkänna, men bjuda ej til

at åta fjelfve. Den föda af fifk man fioppar uti

dem, dödar dem. Et bevis, at Skräckan mä-
fte förft, i fin egen kråfva, macerera fifken,

och fedan gifva den i Ungarnas munnar, un^

der deras fpädare ålder.

Efter kläcknings-tiden , eller ock förr, bö-

gifva fig Hannarne til de yttra fjärdar, där de

tilbringa fommaren. Uti Juiio rugga de, och
man fcir den tiden fe dem fofva pä böljan med
hufvudet under vingen. Den fom fl^juter en
fädan, kan dä ftundom läcka flera därmed at

han gifver den fkutne en fädan fiällning.

Skräckan lefver egenteligen af fiOv Atmin-
ftone har jag aldrig funnit annat iödoämne i

deras magar. I fynncrhet pläga deras kräfvor

vara upfylde med J^in}ifjkj fäfom den fä kal-

lade
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lade Läkgiilan eller Bknniur Viviparus Linn.
Denne fifkart ofverflodar på hafsgrunden och
lackar flera fiftåtande foglar til deffa platfer.

Uti en Hanne fann jag åfven en gång en Al,
om 14 tiims långd^ hvilken fyneS hafva varit

Rog dryg at både fånga och fvälja. Men de

taggar, med hvilka hela detta flågtets näbbar
våpnas^ tyckas, pä et befynnerligt fått, vara åm^
nade at faittaga och behålla dylika flippriga fifkan

Af denna foda kan fåledes icke Skråckari

undgå at vara tranig och ofmakelig. Den år

i fanning, nåft Lommen, fåmft af all Ijofögel,

fom åtes. Den nyttjas Ockfå endaft af Allmo-
gen, hvilken vant fig vid denna fmaken, och
fåieds finner någon béhagelig mägtighet uti

foppor på Skrak-kött Denna ofmak flår icke

hos Skräckan ät afhjelpa genom fkinnets af-

fläende, eller det gula fettets borttagande, hvil-

ket bidrager at gora andra nog tranfmakiga

foglars kött åteligt Af denna orfak fatta Stån(^s--

perfoner endaft vårde pä foglens goda och rika

betäckning. Likväl betalar man denna fogel

med 20 a 24 fkilling paret, falt en Skrake af

ftorfta flaget blott våger 4 och en SkrScka 3
marker.

Uti KöngL Academiens Handlingar för är

174$, p. 190, år denne fogels fått at jaga fifkar

in uti vikar redan anfordt Det finnes ock
omrördt hos flera Autorer, fårdeles hos Hert
Halle, i des Naturgefchichte der Thiere Th, IL

N:o723, hvilken afmälat denna Skråekans tjenft,

fSfom et befynnerligt biträde til värt flågtes

underhåll. Detta loford år förmodeligen of-

verdrifvet. Atminltone har jag aldrig träffat

»ägoa enda i denna ftårgard, fom fått fkörda

nägoa
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någon frukt af delTe foglars fä befkaffade be-

ftåilfamhet. Således målte denna håndelfe va-

ra mycket fällfynt, eller ock, vid den famma
fåfom vid mycket annat, mycket fägas efter

fågen. Och fkulle de Pelecan -arter,_ fom i

Cafpifl<a Sjön fått namn och loford for famma
fifkjagniiigs fatt, icke flitigare bevaka denna
förrättning, få kunde väl de öfverdrifna be-

rättelfer, fä för deras, fom for Skräckans räk-

ning, utan någon fkada för Naturens känne-
dom, tåla någon inlkrånlining.

Slutehgen bör jag nåmna, at denne fogel-

art hos ofs endafi iäiies med fkott, fårdeles

för våttar.

UTDRAG af Kougl VcUvfliain Jcade^
miens Dag-bok.

FÖRTRKNING pa hiftrnmenrcr ^ Kattiralier och

Bocksr
^ fom i detta Av blifvit Jkånkte til Ko7i^l

Vstcnjkaps-Acadcmicns- Samlingar,

J-^ans Exc. R. R. m m. Grefvc N"ils Bjelke har för-

ärat, ct original exemplar af Hr. De Saussukks
HyG;romerer, bellirirveii uti Effais fur Nh^romttrit^
Tab. 1. Fig. 2.

- - En Samling af 150 IMincral-Stuffer tnaft Svenfka
bergarter, Ibm felat uti K. Academicns Mineral - Ca-

binet; hvilket Cabinet och Hans Exccllence ijelf i år

gjordr lig den mödan al ofverle och om des bätti'e

rangcring forordna.

Herr P. Adlp;kiieim, En Liber Gnomonicus afMäiring,

gjord i Holland. I597.

Herr Gust. v. Exgkstrom; Laboratorium Chymicum.
1 D. 3 St. Om drifning och lincring at Silfver och

Giild

:
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Guld: famt väta Ikedningen med dårtil hårande Ope-
rationer, Stockh. 1784» 8:o-

Herr Patr. ALSTROMi^R. Tran-Grums-Afteiit Stoclih.

1784. 4-^-

Herr C. C. Gjorwell. Geographie ofver Sverige af

E. TimeJd. L B. 1. D. Stockh. 1785.
Herr J. Nordenanckar; Tre nya Svenfka Sjo-kort*

eiier Pafs-Chartor ofver Cattegat, Belterna, Sundet
och Veftra delen afofterfjon, iamt fpecial Charta of-

ver Kullen från Söderhamn til Stockholm. Grav. af

ÅkrdL
Herr v. Burgsdorf; Aufmunt. zu erforfchung der Ver-

Jialtniffe der Gevachs-arten m» m. •— Tabell, Von der

Tegelfchen Baumzucht,
Herr P. A. Gadd i Åbo; Underfoknmg om nya Navi-

gations-leder och Köpingar i Finland. Åbo 1785» 4:0.

- - Afh. Om medel til Allmog. Bärgning under Såd-

och Foderbrifl. Åbo 1785- 8'o.

Herr M Lund, IL Del. af En gammal Man§ utvalda

Bref til en Ung Prins. IL D. 1785.
Herr Bailly i Paris; Rapport des Commiffaires , char-

gés par le Roi, de l'examen du Magnétifme animal.

Paris, 1784, 4:0.

Herr J. R, Forster i Halle; Gefchichte der Entdec-
kungen und Schhfarten im Norden» Francf, a.

Oder. 1784. 8:0.

- - Samkmg von Abhandlungen oconom» u. techno-
log. Inhalts, von J. R. Fovfter.

Herr P. F. de Suhm i Köpenhamn ; Hiftorie af Dan-
mark fra Aar 804 til 941. II. T. Kiobenh. 1784* 4:0.

- - Hervarar Saga ok Heidrekskongs. Sumtib* P, F.

Siém. Hafnise 1785» 4*o-

- - Hjelmjljernes Bokfamling. tjenende til uplysning
af de under den Danfke Regjering liggende Staters

Litteratur, I. IL Del. Kiobenhavn. 1782.
Herr Sam. odmann; Strödde Samlingar utur Natur-

kunnigheten til den helige Skrifts uplysning. i och
Flock. Upfal. 1785. 8:0.

Ch. F. Meteorolog. Societeten i Makheim; E-
phemerides Soc. Meteorol. Palatinae. Obfervat. A. 1783.
c. f. Manheimii 1785. 4*0.

Herr A. G. K^stn£k i Gettingen. Neue Abhandl. d.

K. Schw»
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K. Schw. Academie d. WiiTenfehaften; fdr d. J, 178Ö*
—1783. Vol. IV. Leipzig. 8:0.

Herr Penj^ant i England; Arcdc Zoology. Vol. II.

Lond. 1784. 4'.o.

Herr Abr. BåcK; Bibliotheque raifonnée des ouvrages
des Scavans d'Europe. 1728 - 1747- Vol* 42. 8'Oi

Herr Th. Buggé i Köpenhamn; Obferx ationes Airro-^

iiomicae An. 1781 - 1783 inftic. in Obferv. Reg. Hav-
nienfi, et c. Tab. Aftron. comparat3e. Havn^ 1784^ 4:0.

* - Charta ofver Nordh delen af Fyen. 1780'.

The Royal Society of Londo.n ; PhiJof. Trans-
aclions 1784. P^ II. 1785. P» J. 4:0.

* a Aftronom. Obfervations made at thöRoyal Ob-
fervatory at Greenvich f. the Year 1775 to 1782 by
Nevil Mafklyne, Vol. IL Lond. 1783 FoJ*

KoNGJ.. LONGITUDS CöMMISSIÖIVE?? I EnGLAXD;
Original Aftrpn. Obfervations made in a Conrfe of a

Voyage By Cooh^ Kiiigs and Baiily. Lond. 1782. 4:0.

Herr Jonas Dryandér, i London | bar !]<.;* nkc des

framledne Mor-broders AlTefloren och Prov. Med. Dr.

Lars Montim, efterlemnade och honom i teiran.ente

tilfallne vackra NaturaHe- Samling, beftående af, En
ftor och rar ört-Samling eller Hevhariuvi , inlagd efter

V. LiNNcS Syllem uti tvänne vackra Skäp med dårtil

h6rande Catalog. Et luindre Skåp med Suackor och
Cojichylier : En Samling af Cranier efter diverfe Djur:

Åtfkilliga Mineralier m. m. hvilket alt genom Herr
Borgmåflaren Safflyåms foranftaltande ifrån Haimftad
olkadt hitkommit , och f.ittes ifynnerhet et billige var-

de på denna ört-Samling , fom den år en af dc ftur-

Ha inom Riket, och Academien ej agt tiågon dylik

förut. H.^rmed folgde ock tv.mne Manufcripter : En
Cnrfiis Matheinaticus. Oropont. 1652 fol. ochj Euchiriä,

Aritbnt. et Gcofn* Pvatl. af Hector Lojfi?ian. i6^c. S:c»

- - Jnc. Dickfon^ Eafcicuiiis Plantarum Cryptogamica-
rum Britanniee. c f. Lond. 1785. 4*0.

* - A Chemical Anajylls of \A'olfram, by Don J. J.

and F. De Luym t, tratiil. By CA. CulUu. Lond. 1785. 8:0,

^ - Richard Relhan Flora Cantabrigienf.s. Cantabr.

1785- 8:0.

Herr Herm. SchUtzercraxtz ; M.irkvfirdiga H.indel-
• fer i den praktillca Forlofsnings Vetenfliapcn. Stockiu

J785» 8io. Dedicerad til K, Academien.
Herr
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Herr J. A. Retzius i Lund; Prodröme d*mi Ouvrage
fur le Syftéme des VaiileaUX Lymphatiijues» Par Paul

Mäfiägui. k Sienne. 1784- 4;0.

- - Dmrnnici Cyrilli , De effentialibus notinulL Plan-

tarum Caracleribus, CommentariaS. NeapölLi784, gro»

Herr De Pastokel i Paris; Differt. fur 1'influence des

Loi:< Maritimes des -Rhodiens fur la Mariiie desGrecs
et des Romains* cet. Paris» 1784- — Elegies de
Tibuiie. Tradud. Nouvelle. Paris. 1784. 8:0.

Herr J. G. P. PvIoller i Greitswald. Tylk och SveiiHc»

famt Svenflc och Tylk Ord-Bok. H. D» Greifswaid.

1785- 4'-o.
, _ ^ ^

Herr De Roivié de i.'IslE i Paris» Des Caratteres ex«

terieurs des Mineraux. Svivi de deux Tableaux Sy»
noptiques. a Paris- 1784. Sto.

Herr De Sage i Paris. Defcription Methodlque du Cä*
binet de PEcole royale des Mines* ä Paris» 1784. 8:0*

Herr De la Metherie i Paris. Effay analytique fur

Pair pur, et les differentes éfpeces d'air. a Paris,

X785- 8:0.

Herr J. A. Murray i Gottingen. Opufcola, in quibus
comment* varias tam Medicas quam ad Rem natura*

lem fpectantes, retraftavit, emend. auxit. VoL 1. Got-
tingse. 1785» 8«o. Dedicerad til K. Academien.

- - Rofén f . Rofeiifleins Anweifung zur Kenntnifs un4
Curder Kinder-Krankheiten. Vte Edit* Gott. 1785. %'o^

> - De Materia Arthritica ad verenda aberrante ibid»

^785- 4'0-

Herr A. L. Scmlot^er i Gottingen. Stats - Anzeigeti
2T - 28 heft. nebft Reccards Regifter iib. I-54 heft.

K. Vetensiv. AcADEMiEN I Petersburg. Acla Acad»
Scienc» Imp. Petropolitanse. p. A, 1780. P. T. IL

* - Eloge de M:r Leonard Etikr^ par N. Fufs. Peters-

burg. 1783» 40*
'Herr De Morveau i Dijon. Opufculeg Chymiqties et

Phyfiques de M:r T, Bergman. T. IL a Dijon. I785, 4:0.

Herr Preiident Rö^senadler: XIX Vol. Svenfka Böckep.

Herr Capit. Gust. C. Bergh. En Samling af diverie

Stenar och Petrificater ifrän America.

HerrJoH.G. von Carlson; Mufeum Carlfonianum, in

quo novas et feleftas Aves exliibet AjiJr. Sparrmart»

Fafc. L PIoliTiias 178Ö. Fol.

Herr Paul Frisi i Milano. Operum T. IL Mechanicam
B b uni*



320 1785- Gci. Nov, Dec,

univerfam ct Mechanicse applicationemad aquar. fluent
Theoriam continens. Mediolani. 1783. 4to.

Oratio in Memoriam Viridura vixic CeleberrimiDni. Petri
Wargentjn. Nomine Nationis Jemclando-Medelpadi-
cedj^criipt. il Feté O Djifpenjlrcm. Publ» recitata. UpCiyÖD-

FÖRTEKNING
Pä åt Rörjj fom äro införde uti detta Q\'artais

Handlingar.

Pag.

1. Cuhijka och Bi^uadratiffia Ä^quatio-

ners jakade och jiekadc famt orim-

liga Rötter'-^ (Andra Fortfåttningen) af
GusT, Adolph Leijonmark - - - 239

2. Om Conicternss minfta affland ifrån Jor^

äenf Orbita^ jdmte AJiindrkniugar om lyjp

års Co7?ietf EUmenter ; (Förfta Fortfåttn.)

af Erik Pros?erin 274
3. Heliocentrifka Lojigitiidcii af Martis iipfti-

gande Nod^ ohfervcrad i Dec, lysj, af
Thomas Bugge - - - - - - - q85

4. Fjerde Stycket af Icorfokcn ^ til XJflyfriing

om Luft -hvivflar och Sky -drag; af JoH.
Carl Wilcke -------- 290

5. Skrackanr (Mergi Merganferis) hufhSll-

ning och Icjnadsjatt^ jamtc nagre anmärk^

7ijngar ofver detta Jutgte i allmänhet ; af
Samuel Ödmann 307

6. Utdrag af Ko?jgl, Vcteufkafs jicadcmicns

Dag^bek - -- -- ---- - 317

REGI-



REGISTER
. Pa de fornSmfta Ämnen, fom förekomma

uti detta Årets Handlingar*

jLjfirommie* Om Cometers minfta afftand IfrSq Jorw
•^^ dens orbita 274. Om 1779 års Comet. 279. Ele^

menter på atta nya Cometer. ibid. Heliocentrifka

Longitiiden af Martis upftigande Nod > obferv. i Dec.

1783* 285.

Attelahns; detta Infecl Slågtes lldlnad Mn Curculio, 38
Se Infea.

Ben-vota uti nedra Kaftbenet, hvarvid hela nedra Mar-
go Maxillse inf. lofsnade. 23a.

BotaniL Nio flags Nåfslor frän Jamaica* 28.

Braxen-hks tider obferverade.

Brnnflen^ at dåraf fä Magnefium. 141. Hvaf den iinnes

ren. 142.

Bår-Syra^ 17. Bår- Safter innehålla dels Citron, dels

Åple, dels Vinftens-Syra. 21.

Chemie, Om Frukt - och Bår-Syra. 17. Om Salpeters

'

proberande på halt af Kokfalt. 61. Om FerrumPhos-
phoratum och Sal perlatum. 134. Forfok at fä Mag«
jieiium af Brunften och fammanfmålta den med andra
Metaller. 141. Om Rhabarberjorden i Vegetabilier 171.

- Tiiredning af Magnefia alba. 172.

Comet. Se Aftronomie.

CuYcnUonev , Se Infeft.

Bjur. Tetrodon-Mola Tagg-buk, funnen vid Svenfk Strand*

115. En rar odla frän Java. 130. Sno-mufen. Muftela
Nivalis. 212.

Tehcr-, i Flottans Sjukhus i Carlscrona. 73. Snuf-Feber*
InfiUenza 79.

F//X-. Om Braxen-lehs tiden. 234. Lakar hyfa malk i

lefren. x8o*

B b 2 Fog-
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Jpoglar» Svartans Seder och luishällning. 191. Hvit Orr--

héna, 230. SkråckarzS husbällning och lefnadsfått. -307.-

pnikt. Frukt-Syra. 17. Frukt-tråds blomfter ikadas af

malk. ^56.

Hvirfvcl-vmdar. 292. Se Vird-hvirf ar, och Skv-drp.g.

Jnfefier. Fyratio Curculioner frän Goda-Hopps-Udden.

37. Pli^Isena Tinea betitlinella, fem bor i fvamp.'57.

SlalKame af Pfialsena Priinielia och re(5^tangii]ata Ika-

da blomftren på Frukt-träd. 15Ö. Tenia Lotse, eller*

Lak-lefver mo.lken. 190, Flialsena Noctua Parthenias,

hvars larf bor i bark. 196. Lucani Geims och nya
Species. 220. Phalaena Tinea grandcevella , hvars

Larf lefver flera år i En-fpånor. 224.

Js-hfsnmgs tider i Storijon och Qfvantjo Socken i Ge*

ItrViJand. 234.

yårn^ Orfaken til KalIbraC::an hos jnra ar Phofphor-

Syra. 135. Des förhållande med Sal perlati-m. 139,
•

Kokfalt , prof pä des myckenhet i Salpeter, 64*

]^rut. Prof pä des godhet. 66.

Lak-kfver Mafien ; anmnrkningar därom iSo. Des bo-

ning inom dubla rörliga hylior 184. raknäs til Te^
niae. 19Q.

tticanr genus och tvä nya Species. 220,

Luft'hv '''-flar. Se Sky^drag.

Magncfra , alba, des förmånligare tilredning T72.

Magucftm» ; huru denne Metall bäft fäs wtur Bmnf^en
141, faller fonder i Vatten och giiver brankir Luf>.

350. kan fmdtas ihop med andra Älecaller. 154.

M^ru denne Planets upftigande Nod obferverad 1783- -85»

Mathcmatik. 0\w Cubifka och BiquadratiOxa .i^quatio^

ners jakade och nekade fumt orimliga Rötter. 1. 17;*

159-iro ; 239-273. Alla Enhetens inKtginuire Récter

til Qcli med Tionde Gr.uien. 94, Tijccriu om Spiral-

pumpen, 5te Portf. 199.

Meiiicnjc. Om vSjukdomars forhilhmde under Tio ärs

tid uti Kongl. Oriogs - Flottans Sjukhus i Carlscro:i«.

68- 79- Heikr, pä et i^Iir^foftcr 175. Ron om verkan
af
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åf Sédum Äcre L. utvårtes brukadt 228. Benröta

uti nedra Kåftbenet* 232.

Mérgus ; Se Skråcka.

Mfsfojler, liknande en Mola , utan hjerne, nerver, hjer:^

tä ocli alla ådlare inelfvor. 175.

J^atm-aUIiifiorie. Se Infeft. Djur. Foglan Fifk. Botanik.

Nåfslor, fundne på Jamaica af O. Swartz, 28.

Crr-bona , en livit bellirifves. 230,

Ffjalaner, Se Infed-

Phyfh, Om crfakerna til Luft-hvirflar och Sky-drag. 290.

fhofphoyfis. Des fyra gor Kallbråckan i Jårn. 135. kan
fas af jårn och qvicklilfver. ibid.

Pump. Theorin om Spiral - Pumpen, ipp. huru mycket
den kan uträtta, 2ii.

Rhabarkr-Jorden , nns i flera Vegetabilier.^ 1 71.

/lotter* Cubifka och Biqnadr. ^quationer. i. 159. 239*
Enhetens, 9^. Se Mathematik.

Sal-perlatim i des forhällande med jårn. 139.

Sfilpeter; des proberande på halt af Kokfalt. ör. = '
"

Sedim (xcre L, , utvartes pålagdt gor nytta vid hård kall

fvulnad under kn^i på lår och vådor. 228*

Sjtikdomar. Se Medicine,

Skråcka. (Mergus Merganfer) Des hushållning och lef-

nadsfått/jåmte Anm. om detta Slågte, 307. Arter,

309. Skrake år Hannen, Skråcka Honan. 3.11.

Skydrng. Om orfakerna til ^kydrags-hvirf! ar. 290. tre-

dubbel rorelfe därvid. 300. härröra ej af Vind-hvirf-

lar. 299. ej af värme, 292. ej af köld eller regn. 304,

,

Skyfall. 305.

Skjorhjngg', des orfaker och bot. gö. f.

Sno-Mufi}u Muftela nivalis L. befl%nfven. 212. Ikiljer

irran Hermlin med lin korta afltympade och likfårga-

de Svans. 215.

Svampi dåri lefva Phalsen-larfver. 58.

B b 3 Svår"
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Svartan, Anas fufca. Des Seder och Kashållning. ipi.

Syra. Om Frakt- och Bår-Syra. 17. Åple-Syra 21. uti

hviika Bär fins Citron och Åple-Syra. 21. Ämnen fom
innehålla Socker -och Aple-Syran. 24.

Tagg-hukf Tetrodon Mola, et fållynt hafs-djur. 115,

Tegar f
om deras låge , fkapnad ouh frorlek. i2r.

Tetrodo7t-Molu, 115.

Vind-hvirf.m' ; huru de upkomma. 293- Stä i Samband
med Skydrag. 296. åro ej enfame orfak dårtii. 299.

Åkerbruk Om Tegars låge m. m. 121.

Apk-Sy.-a, 21. Ikiljer ifrån Citron -Syra, 23» Se Syra^

ÖdJa-, Ulv. Java med Stjertfena. 130.

FÖRTEKNING
PS AuSiorerne til de Kon., fom äro införde uti

detta Års Handlingar,

Qvart» Sid.

/\ LSTRoMER, Clas; Befkrifning på Nio
^ flags Nåfslor fundne pä Jamaica af O.

Swartz, - - - - I. 2S

Arrhexius, Carl Axel; Foriok til Sal-

peters proberande på Halr af Kokfalt, - 1. 61

Bj ER KÄNDER, Clas; Om I\lafkar fom flca-

da Blomftren på Frukt-trä d - - IL 156

Björkman, And. Om Tslofsnings och Bra-

xcnloks-tider i Storijon och Ofvanfio Soc-

ken i Gcftrikland " . :
'

. IlL ^34
Bl om,



FÖRTEKNING

Qvart. Sid.

Blom, Carl M; Beflrrifning pä en helt Ljus-

grå, eller uålian hvit, Orr-hona, - III. 230

BoNSDORFF, Gabriel; Om Lucani Genus
och två nya fvenlka Species dåraf, - HT. 320

BuGGE , Thomas lieliocentrifka Longitu-
den af Martis upftigande Nod , obferv. i

Dec. 1783 > - - - ' IV. 283

Fagr^us, Jon. Tpieod. Om Tegars La-
ge, Skapnad och Storlek], - - XL X2X

Faxe, Arvid; Om Sjulidomars forhällan-

de, under Tio års tid , uti Kongl. Qrlogsi

Flottans Sjukhus i Carlscrona, - L 63

Fortfåttning dårom, - . #11. 79
Hagstrom, a. Jqh. Håndelfe, Om en

Ben-rota uti Nedra Kåftbenet, - - III. 232

HelleniuSj Carl N; Belkr. 6fv, Sn6-Mufen III. 212

Om Lak-lefver-Maiken Hl. igo

Hjelm, Peter Jacob ; Forfok, at af Brun-
Iten erhålla Magnefmm och fammanfmMta
den med några andra Metaller, - - II. 141

Hornstedt, Clas Fr.; Befkr. på en öd-
la funnen och infand från Java , - II. 130

Leyonmark, Gust. Adolppi; Om Cubi-

Ika och Biquadratifka ^quationers jakade

och nekade, famt Imaginaire eller få kal-

lade Orimlige Rötter, - - - 1. \

- Forfta Fortfåttning, III. 159

- Andra Fortfåttning, - - - IV. 239

NicÄNDER, Henr. Theorin om Spiral-

Pumpen. 5te Fortfåttning - - - III. 199

Nordmark, Zach. Alla Enhetens imagi-

naira rötter til och med den Tionde Graden, IL 94

Odhelius, Eric; Befkr. på et Mifsfofter, HL 175

Ödkelius, Joh. Lor. Ron, Om Verkan

af Se^im Acre L. utvårtes brukadt , - III. 228
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Qvart. Sid.

Paykull, Gustaf; Belkrifning ofver et

nytt Nattfly Phalaena Tinea Betulinella, L 57
- - ofver forvandl. af Ph. Noftua Parthenias, III. 106

• Phalaena Tinea Grandsevella, - - III. 224

Prosperin , Erik ; Om Cometernes minfta

afftänd ifrän Jordens Orbita, jämte Anm.
om 1779 ärs Comets Elementer

,

IV. 2:4

Retzius, And. Jah. Tetrodon Mola, be-

Ikrifven, - .... II.

ScHEELE, Carl Wilhelm; om Frukt
och Bar-Syra, .... 1.

- - Om Ferrum phofphoratum och Sal per-

latum, - . - - - n.
\j
~

. - Om Rhabarberjordens nårvaro uti flera
• Vegetabilier , - - - - III.

- Om tilredning af Magnefia alba, T TTUJ, 172

Sparrman, Anders; Fyratio. til ftorre delen

obekante Curculioner, från Goda Hi)pps-

udden, jämte Anm. vid oetta IniectoLigte,
T
i. 3?

WiLCKE, JoH. Carl; Fjerde Stycket af

Förfoken, til Uplysning om Lufc-hvirflar
'

och Sky-Drag, IV. 290

Odmann, Samuel; Svartan, Anas Fufca
Linn. beikrifven til des Seder och Hus-
hållning . - - - m. rpi

- - S^irackans (iMcrgi Merganferij;) Hush ilU

ning och lefnads-fätt , jämte Anm, ofver

detta Slagte, . . . IV. 3^7
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